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Abstract 
The technological and social changes in today’s society have changed the platform of 
organizations and how they communicate. These changes enhance the importance of certain 
components for organizations and within media and communication studies, like the concept of 
brand. To give the brand a value, the concepts of image, profile and identity have to match each 
other, which make them as important as the brand concept. It is interesting to clarify these 
concepts and understand how they look like in an organization in today’s society.  

The endpoint of this thesis is to analyze an organization’s profile, the image their young target 
group has of the organization and if this components match each other.  The endpoint is also to 
analyze why this concepts match or doesn’t match each other. The questions at issue in this 
thesis are: 

 How does Värmlandsoperan profile themselves towards young people with an interest 
for music? 

 Which image do young people with an interest for music have of Värmlandsoperan? 

 Is there a match between Värmlandsoperan’s profile and the image young people with 
an interest for music have of the organization? 

 

This was accomplished through gathering of relevant theories, concepts and previous research 
and through interviews and a document analysis. 

The analysis indicates that Värmlandsoperan’s profile doesn’t entirely reflect the image the 
target group has of the organization. The discrepancy between profile and image is caused by 
the way the organization communicates with the target group. This prevents the target group 
from consuming the organization’s product and becoming a part of its public. Finally the analysis 
indicates that Värmlandsoperan needs to plan their profile more careful to make it proficient 
and make it reflect in the target group’s image of the organization.  
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Sammanfattning 
  
Dagens teknologiska och samhälleliga utveckling har förändrat organisationens plattform och 

sätt att kommunicera. Dessa förändringar har gjort att vissa komponenter som begreppet 

varumärke har blivit allt viktigare och fått mer uppmärksamhet av organisationer och inom 

medie- och kommunikationsområdet. För att ett varumärke ska ha ett värde måste begreppen 

image och profil stämma överens med varandra, det gör dessa begrepp lika viktiga som hela 

varumärkesbegreppet. Därför är det intressant att klarlägga och få mer kännedom om 

begreppen samt att få insikt i hur dessa kan se ut för en organisation i dagens samhälle. Detta 

gjordes genom att undersöka organisationen Värmlandsoperan. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka en organisations profil, den image unga har av 

organisationen samt överensstämmelsen och samspelet mellan profilen och imagen. Syftet är 

även att hitta samband och orsaker till varför profilen och den image unga har av organisationen 

stämmer eller inte stämmer överens med varandra. Frågeställningarna uppsatsen utgår ifrån är: 

 Hur profilerar Värmlandsoperan sig gentemot musikintresserade unga? 

 Vilken image har musikintresserade unga av Värmlandsoperan? 

 Finns det en överensstämmelse mellan Värmlandsoperans profil och den image som 
musikintresserade unga har av organisationen? 

 

Detta genomfördes genom att få insikt i samt redovisa olika teorier, begrepp och tidigare 

forskning som kastar ljus över det ämne som undersöks. Med detta som grund genomfördes en 

samtalsintervju, fokusgruppsintervjuer samt en dokumentanalys. 

Analyserna pekar på att Värmlandsoperans profil bara speglas i vissa avseenden i den unga 
målgruppens image. Orsaken till denna skillnad hade grunden i organisationens kommunikation 
till målgruppen. Det leder till att målgruppen inte konsumerar organisationens produkt eller blir 
en del av dess publik. Avslutningsvis pekade slutsatserna på att Värmlandsoperan behöver 
planera sin profil noggrannare för att göra den fungerande och få den att speglas i målgruppens 
image av organisationen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom medie- och kommunikationsvetenskap kan det idag ses hur forskare ofta tar upp ämnet 

förändring. Dessa förändringar gäller samhället, medier, organisationer samt kommunikation, 

men främst de förändringar som sker i organisationers och människors sätt att kommunicera i 

samhället idag (Heide  m.fl. 2005 & Eriksson, 2008). Framväxten av digital teknik är ett tydligt 

exempel på hur utveckling och förändring har ombildat vårt sätt att se på kommunikation samt 

vårt sätt att kommunicera (Schnoor, 2006). Förändringar inom människors och organisationers 

sätt att kommunicera har medverkat till att forma om sociala mönster, värderingar, kunskaper 

samt interaktionen mellan individer och organisationer (Heide m.fl., 2005). För organisationer 

innebär detta att sättet att kommunicera och plattformen de befinner sig på har förändrats och 

medfört för- och nackdelar (Eriksson, 2008). För dagens unga innebär förändringarna att de inte 

längre har några självklara modeller för att göra vägval, de är trötta på och ser igenom reklam 

och de besitter ett större mått av realism. Detta innebär att informationsansvariga behöver 

söka nya platser för att föra en dialog med unga (Eriksson, 2008). Den teknologiska utvecklingen 

ger alltså många nya möjligheter för en organisation och dess kommunikation, samtidigt som 

den ställer många krav och utmaningar (Eriksson, 2008). 

Varumärkens ställning hos organisationer och inom medie- och kommunikationsområdet har 

förändrats och fått mer och mer värde och uppmärksamhet. Ett varumärke är en av de många 

enheter en organisation kommunicerar och som har blivit en av de viktigaste tillgångarna för en 

organisation (Heide  m.fl. 2005). Till varumärket hör imaginära och immateriella värden som 

profil och image, där image är den bild som andra har av en organisation och profil är den bild 

som ledningen önskar förmedla till andra (Heide m.fl. 2005). För att skapa ett värde i 

varumärket måste den förmedlade bilden (profilen) och den upplevda bilden (imagen) stämma 

överens med varandra och spegla samma bild (Treffner m.fl., 2001). Detta gör det intressant att 

få mer kännedom om begreppen image och profil samt att undersöka och få insikt i hur 

begreppen kan se ut för en organisation i dagens samhälle. 

Värmlandsoperan är en organisation som upplevt många förändringar över åren. 

Organisationen har funnits sedan år 1975 och genomgått en rad förändringar i sitt sätt att 

kommunicera. Dessa förändringar har grundat sig i hur samhället, teknologin och sättet att 

kommunicera har utvecklats och förändrats över åren. Värmlandsoperan har gått från att 

enbart ha enkla kungörelser till att ha tre ansvariga anställda vars uppdrag består av att arbeta 

med organisationens kommunikation.  För Värmlandsoperan är varumärkesarbetet lika viktigt 

som det beskrivs inom medie- och kommunikationsområdet. Det intressanta här är att praktiskt 

undersöka om detta arbete, som anses så viktigt för Värmlandsoperan och inom medie- och 
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kommunikationsvetenskap har gett lyckade resultat. Speciellt bland unga som anses vara en 

svår målgrupp att nå i dagens samhälle (Eriksson, 2008). 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Varumärken har blivit allt viktigare för organisationer och ses idag både som en tillgång och som 
ett konkurrensmedel (Heide m.fl., 2005). För att kunna skapa och upprätthålla ett starkt 
varumärke är kommunikation en förutsättning (Treffner m.fl., 2001), uppmärksamheten som 
organisationer ger åt begreppet varumärke ges då även av forskare och författare inom medie- 
och kommunikationsvetenskap. Begreppen profil och image är viktiga enheter inom ett 
varumärke, dessa måste stämma överens med varandra för att varumärket ska ha ett värde 
(Treffner m.fl., 2001). Detta gör image- och profilbegreppen lika viktiga som hela 
varumärkesbegreppet. Uppmärksamheten varumärkesbegreppet och begreppen image och 
profil får av organisationer och litteratur inom medie- och kommunikationsvetenskap gör det 
intressant att undersöka och få insikt i hur begreppen kan se ut för en organisation i dagens 
samhälle.  
 
Denna studie berör begreppen profil och image. Syftet är att undersöka en organisations profil, 
den image en del av deras målgrupp har av organisationen samt överensstämmelsen och 
samspelet mellan profilen och imagen.  Syftet är också att hitta samband och orsaker till varför 
organisationens profil och den image en del av deras målgrupp har av organisationen 
överensstämmer eller inte överensstämmer med varandra. Uppsatsens frågeställningar är 
följande:  
 

 Hur profilerar Värmlandsoperan sig gentemot musikintresserade unga? 

 Vilken image har musikintresserade unga av Värmlandsoperan? 

 Finns det en överensstämmelse mellan Värmlandsoperans profil och den image som 
musikintresserade unga har av organisationen? 

1.3 Definitioner 
I detta avsnitt kommer olika begrepp att definieras för att förenkla läsningen och hjälpa läsaren 

att lättare förstå kapitlen i denna uppsats. 

Image och profil: Image definieras som den bild och uppfattning som olika grupper har av en 

organisation, medan profil står för den bild som ledningen för en organisation önskar att andra 

har (Heide m.fl. 2005:173). Image är alltså den bild som andra har av en organisation och profil 

är den bild som ledningen önskar förmedla. 

Identitet: Identitet ses som organisationens verklighet och unika egenskaper som visar sig i de 

interna och externa bilder som kommuniceras (Heide m.fl. 2005). Identiteten skapas alltså av 

organisationen både omedvetet och medvetet och bildar sedan en typ av ramverk för normer 

och värderingar. 



 

9 

Varumärke: Idag uppfattar vi varumärke som ett kännetecken som ska särskilja och identifiera 

en organisations produkter och eller en organisation. Kopplat till en organisation kan det 

likställas med profilbegreppet. (Heide m.fl. 2005:175) 

Målgrupp: En målgrupp är de personer en organisation kommunicerar med, alltså den grupp 
organisationen vill nå med sitt budskap (Larsson, 2008). I denna uppsats används begreppet 
målgrupp för Värmlandsoperans målgrupp i helhet men då begreppet unga eller den unga 
målgruppen används menas den delen av målgruppen som består av unga i åldern 17-25. Den 
primära målgruppen i denna uppsats är musikintresserade unga i detta åldersintervall.  

Publik: De grupper som riktar sig till en organisation definierar publikbegreppet (Larsson, 2008). 
Detta är alltså organisationens konsumenter. 

Organisationskommunikation: Organisationskommunikation handlar om en organisations alla 
kommunikativa handlingar och interaktioner (Larsson, 2008). 

Marknadskommunikation: Enligt Holm (2002) innebär marknadskommunikation ledningens 
kommunicerade definition av sin verksamhet och sitt utbud till omvärlden. 
Marknadskommunikation kan beskrivas av tre frågor; Vilka vill organisationen nå? Vad vill 
organisationen säga till dem? Hur ska det sägas? (Dahlén m.fl., 2009). 

Marknadsföring: Holm (2002) menar att marknadsföring ingriper i en organisations hela 

existens, att den berör, påverkar och styr organisationens tänkande och handlande. 

Marknadsföring kan definieras som ”att tillgodose människors behov på det mest vinstgivande 

sättet” (Schnoor, 2006). 

1.4 Empirisk bakgrund 
Värmlandsoperan startades 1975 som musikteatern i Värmland. På 70-talet skulle allting 

decentraliseras ut i landet. Det var ett politiskt beslut och i Värmland ville politiker ha just en 

musikteater. Ca 10 personer var då anställda, hälften var sångare och resten jobbade med 

administration eller som tekniker. De var på Karlstadteater redan då och spelade men också på 

turné i hela Värmland. Att sprida god musikteater var syftet, då som nu.  Nu är organisationen 

mycket större och de har ca 70 fast anställda och erbjuder ett brett urval av opera-/musikal- och 

orkesterproduktioner. Man har sju fast anställda sångare samt orkestern; Värmlandsoperans 

Sinfonietta, som består av 35 heltidsmusiker. Förutom de produktioner som ges på scenerna i 

Karlstad bedriver Värmlandsoperan också turnéverksamhet samt erbjuder barn och ungdoms 

produktioner. Värmlandsoperan finansieras av staten, Region Värmland och Karlstad kommun. 

Detta gör att de måste leva upp till vissa krav och uppfylla vissa mål som kan handla om 

mångfald, bredd eller jämlikhet. (Pernilla Eduard, Värmlandsoperan) 

Värmlandsoperan har som uppgift att rikta sig till alla i den mån som det går. Den målgrupp som 

kommer stå i fokus för denna uppsats är unga i åldern 17-25. Värmlandsoperan vill nå en yngre 
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målgrupp men anser att de misslyckats med detta, speciellt då det kommer till 

orkesterproduktionerna. Värmlandsoperan anser själva att de behöver locka en större publik 

och för att trygga sin framtid måste man börja någonstans, alltså med de unga. De anser också 

att den målgrupp som borde vara lättast att nå och tilltala med sin verksamhet är unga med ett 

musikintresse. (Pernilla Eduard, Värmlandsoperan) 

I nästa kapitel kommer de resultat från de ovan nämnda metoder att redovisas. 

1.5 Avgränsningar 
Denna uppsats behandlar Värmlandsoperans kommunikation. I fokus är den externa 

kommunikationen och den interna kommunikationen exkluderas. Orsaken till detta är att en 

organisations profil och image kommuniceras främst genom organisationens externa 

kommunikation. Begreppen profil, image och identitet är starkt knutna till varandra men 

eftersom uppsatsen fokuserar på begreppen image och profil kommer identitetsbegreppet 

enbart att enbart tas upp och inte undersökas ytterligare. 

 En annan stor avgränsning som har gjorts är att uppsatsen utgår ifrån endast en organisation. 

Detta beror på att det var aktuellt och intressant att applicera begreppen image och profil på 

organisationer för att kunna studera dessa på djupet. De resurser som låg till grund för denna 

uppsats gjorde dock att en avgränsning till endast en organisation fick göras. Värmlandsoperan 

valdes därför att det är en intressant organisation men också av geografiska skäl. Även inom 

Värmlandsoperans verksamhet har avgränsningar gjorts då uppsatsen fokuserar på 

orkesterkonserternas kommunikation och då målgruppen avgränsats till musikintresserade unga 

i åldern 17-25. Dessa avgränsningar har gjorts då Värmlandsoperan anser att unga i åldern 17-25 

är en del av deras målgrupp som de inte har lyckats nå, främst gällande sina orkesterkonserter. 

Avgränsningen till just musikintresserade unga gjordes eftersom Värmlandsoperan måste börja 

någonstans med att bygga upp relationen till den unga målgruppen. Unga med ett 

musikintresse är den mest aktuella och relevanta målgruppen som är lättare att nå eftersom det 

redan finns ett intresse för musik och därmed för produkten. 

1.6 Disposition 
Denna uppsats är indelad i sju kapitel. I det första kapitlet får läsaren en bakgrund till uppsatsen, 

syftet med denna redovisas samt de frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån. Avslutningsvis 

redovisas definitioner av viktiga begrepp samt de avgränsningar som gjorts i uppsatsen. 

Det andra kapitlet innefattar teorier, begrepp samt annan tidigare forskning som kastar ljus över 

det ämne som undersöks. Här kan det bland annat läsas om begreppen image och profil som är 

huvudämnena. 
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Under det tredje kapitlet redovisas de metoder som använts för att genomföra denna uppsats 

och hur de har applicerats i praktiken. 

Det fjärde kapitlet innefattar resultaten från de metoder som använts och i det femte kapitlet 

analyseras dessa resultat. De slutsatser det kommits fram till redovisas sedan i det sjätte 

kapitlet. 

Avslutningsvis redogörs, under kapitel sju den framtida forskning som skulle kunna följa denna 

uppsats samt de brister som kan finnas i uppsatsen. Det sista kapitlet består av de källor som 

använts i uppsatsen. Därefter hittas bilagorna.  
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2 Teorier, modeller, begrepp och tidigare forskning 
Teorier bygger på antaganden om hur verkligheten är beskaffad (Holm, 2002). Det finns många 

teorier inom medie- och kommunikationsområdet. Här tas det upp några teorier, begrepp och 

tidigare forskning som kastar ljus över det ämne som undersöks, alltså profil och image i relation 

till organisationer. Dessa ger en större förståelse för ämnet samt för uppsatsen och dess 

innehåll och kommer ligga till grund för analyser och slutsatser. Inledningsvis kommer 

begreppet kommunikation kort att beskrivas, sedan kommer begreppet att beskrivas i relation 

till organisationer och hur denna har förändrats över tiden. Därefter kommer viktiga enheter 

som möjliggör en organisations kommunikation och arbete att beskrivas, dessa är bland annat 

extern kommunikation, marknadskommunikation, affärsidé mm. Avslutningsvis kommer 

begreppen varumärke, image och profil samt samspelet mellan de två sistnämnda att beskrivas.  

2.1 Organisationer, kommunikation och förändringar 
Kommunikation härstammar från ordet communicare som betyder att göra något gemensamt 

(Larsson, 2008). När man kommunicerar har man alltså i syfte att nå ömsesidig förståelse 

(Larsson, 2008). Detta sker genom att information skapas av och delas mellan de som 

kommunicerar (Larsson, 2008). För att kunna kommunicera måste alltså den som sänder ut ett 

budskap, sändaren, ha sig själv i åtanke, men även mottagaren, dennes tankar och 

förutsättningar (Holm, 2002). Enligt Holm (2002) är det kommunikationen som håller mänskliga 

kulturer vid liv. Samma sak gäller för en organisation, Heide m.fl. (2005) beskriver att en 

organisation är beroende av kommunikation, utan kommunikation kan den inte existera eller 

fungera. 

Eftersom denna uppsats berör en organisation och dess kommunikation kommer dessa 

områden att tas upp samt de förändringar som skett inom dessa. 

Inom ämnet organisationskommunikation beskrivs kommunikation som den viktigaste faktorn i 

en organisation (Heide m.fl. 2005). Även om andra delar, som till exempel ekonomi är 

avgörande för en organisation, måste kommunikationen finnas och fungera för att dessa andra 

delar också ska fungera (Heide m.fl. 2005). Larsson (2008) beskriver de kommunikativa 

förhållanden i en organisation som organisationens planerade struktur och dess kontaktformer 

för en fungerande samverkan. Kommunikationen är alltså marken under organisationens fötter. 

Det som förklaras ovan har dock inte alltid varit det synsättet som genomsyrat 

organisationsforskningen gällande kommunikation. Nutida forskare anser att kommunikation är 

organisation och har idag som primärt syfte att förklara och förstå organisationsarbete istället 

för att, som det sågs förr, föreskriva önskvärt beteende (Flaa  m.fl., 1998 ). Catrin Johansson 

(2003) beskriver hur forskares synsätt på 80-talet gick ifrån transmissionsmodellen och ifrån att 
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se organisationer som en enhet där kommunikation möjligtvis uppstod till ett synsätt där 

kommunikation bygger upp organisationen. 

För att förstå det ovan nämnda synsättet från förr samt förstå modellen som många andra 

teorier inom medie- och kommunikationsvetenskap bygger på kommer transmissionsmodellen 

att förklaras. Transmissionsmodellen utformades som en kommunikativ basmodell (Holm, 

2002). Den bestod av fem enheter, här tas de några delar upp: 

 Sändare eller “transmitter” – An information source which produces a message or 
sequence of messages to be communicated (Shannon 1948:2). 

 Budskap – Är meddelandet, som kan utformas på olika sätt (Holm, 2002). 

 Kanalen – Är mediet som överför meddelandet till mottagaren, den kan vara utsatt för 
brus (Shannon 1948). 

 Mottagaren eller ”destination” – the person (or thing) for whom the message is intended 
(Shannon 1948:2). Alltså personen som tar emot meddelandet, tolkar det och tillgodogör 
sig innehållet (Holm, 2002). 

 
Denna modell och dess enheter har blivit självklara begrepp inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. De verbaliserades senare som: Vem, säger vad, genom vilken kanal, 

till vem, med vilken effekt? Enheterna i punktlistan ovan kommer att användas vidare i 

uppsatsen. Det tillfördes senare andra enheter till modellen, som till exempel Stuart Halls 

koding-, avkodningsmodell som tog hänsyn till andra påverkanfaktorer. (Larsson, 2008). Denna 

modell förklaras vidare senare i uppsatsen.  

Hur samhället ser ut idag, främst gällande kommunikation påverkar organisationer och dess sätt 

att kommunicera. För att kunna undersöka Värmlandsoperans image och profil är det därför 

viktigt att ha insikt i de samhälleliga förändringar som har i sin tur påverkat kommunikation och 

organisationer. 

Samhällets förändringar är en av de faktorer som har varit med och förändrat forskares synsätt 

på kommunikation och organisationer. Eriksson (2008) beskriver samhällsutvecklingen ur olika 

perspektiv som sker på flera plan samtidigt: 

 Långsiktiga – Dessa sker mellan generationer, det finns till exempel olika sätt att tänka 
mellan barn och föräldrar. 

 Stegvisa/språngvisa – Dessa förändringar sker genom ny teknik och kunskap. 

 Individuella/personliga – Dessa förändringar innebär de individuella tolkningar vi gör till 
följd av de ovanstående perspektiven. (Eriksson, 2008) 

Genom att ha insikt i hur utveckling och förändringar kan ske i samhället kan det dras paralleller 
till vilka förändringar Värmlandsoperan har haft eller inte haft i åtanke när de skapat sin profil 
och kommunicerat med sin målgrupp. 
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Sedan 1980-talet pågår en förändring, en genomgripande omvandling av vårt sätt att 

kommunicera (Heide m.fl., 2005). Organisationers förutsättningar har förändrats, deras 

verklighet idag är både komplicerad och förändras snabbt (Heide m.fl., 2005) och förändringar 

ställer nya krav på metoder för kommunikation (Eriksson, 2008). Kommunikationsförmågan 

spelar då en avgörande roll för organisationer (Holm, 2002). Nedan beskrivs förändringar i 

dagens kommunikation som påverkar oss, vårt sätt att kommunicera och kan leda till 

utmaningar för organisationer.  

 Den kreativa revolutionen – Bilden av hur reklam tidigare producerats har utmanats och 
förändrats. Reklam har blivit ett sätt att berätta en historia för att utnyttja effekter och 
skapa unika varumärken. Kreativiteten blir då central och en utmaning för 
organisationers kommunikation. (Dahlén m.fl., 2009)  

 Den digitala revolutionen – Framväxten av digital teknik har förändrat mycket. Den ger 
konsumenter en ökad makt, tillgång till ett större utbud av produkter och tjänster och 
tillgång till information om mycket. Den underlättar även att kommunicera och 
interagera med företag, den ger kontaktmöjligheter och köpmöjligheter 24 timmar om 
dygnet var man än befinner sig och den ger möjlighet att jämföra produkter och tjänster 
(Schnoor, 2006). Detta påverkar inte bara konsumenten utan såklart även organisationer 
då det bland annat uppstår nya roller och aktörer. De ursprungliga målgrupper eller 
kunder kan ses som nya aktörer, då de kan vara med och bygga upp organisationens 
varumärke genom interaktion med organisationen. (Eriksson, 2008) 

 Nya tidsbegrepp – Med nya tidsbegrepp menar Eriksson (2008) att vi lever i en on-line 
värld. Händelser eller nyheter sprids snabbt över hela världen och information blir då en 
maktfaktor. (Eriksson, 2008) 

Den teknologiska utvecklingen som ägt rum inom kommunikationsområdet har medfört en 

ofattbar ökning av kapaciteten att överföra information, tid eller plats saknar helt betydelse 

(Holm, 2002) och påverkansmetoder kompletteras med nya och mer jämbördiga kontakter 

mellan organisationer och deras målgrupp (Larsson, 2008). Vi har lättare tillgång till information 

och kan välja vad vi vill exponera oss för (Larsson, 2008). Den teknologiska utvecklingen ger 

många möjligheter för en organisations kommunikation, samtidigt som den ställer många krav 

och utmaningar (Eriksson, 2008). Kommunikationsförändringarna som nämns ovan är av vikt för 

denna uppsats då de kan ställas i relation till Värmlandsoperans profil. Det kan undersökas om 

organisationen är medveten om förändringarna, om de finns i åtanke när profilen utformas och 

kommuniceras samt hur de då kan påverka organisationens image. 

Som det kan ses ovan har ny teknik påverkat kommunikationen, gett den många möjligheter 

och gjort den till en av de viktigaste faktorerna för organisationer (Heide m.fl., 2005). Detta har 

medverkat till att omgestalta sociala mönster, värderingar, kunskaper samt interaktionen 

mellan individer och organisationer (Heide m.fl. 2005). På grund av dessa omgestaltningar och 

den snabba utvecklingen i samhället, tekniken och i kommunikationen beskriver Eriksson (2008) 

att unga idag inte längre har några självklara modeller för att göra vägval. Verkligheten 
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förändras så fort de hinner fram till ett mål och de får då på nytt ta ställning och göra ett val. 

Eriksson (2008) anser även att dagens unga är trötta på och ser igenom reklam. Han beskriver 

även att unga idag har ett större mått av realism och att informationsansvariga behöver söka 

nya platser för att föra en dialog med unga. Detta är viktiga iakttagelser då denna uppsats berör 

ungas bild av en organisation. 

För att en organisation, som till exempel Värmlandsoperan som denna uppsats berör, ska hänga 

med i de förändringar som sker i dagens samhälle och upprätthålla samt behålla en bra relation 

och kommunikation med sin målgrupp är det viktigt att ha kunskaper om de olika delar som 

håller en organisation samman, för den framåt och håller den vid liv. Kunskaper som dessa som 

berör medie- och kommunikationsvetenskap samt är av intresse för uppsatsen och dess syfte 

beskrivs nedan. 

2.1.1 Intern och extern kommunikation 

Inom en organisation finns det olika typer av kommunikation, två av dem är intern och extern 

kommunikation.  Intern avser kommunikationen inom företaget som ger medarbetare överblick, 

skapar motivation, enighet om mål, underlättar samarbete och bidrar till personlig utveckling 

(Eriksson, 2008). Då uppsatsens syfte inte innefattar intern kommunikation kommer inte denna 

att behandlas ytterligare. Extern kommunikation avser kommunikationen från företaget ut till 

allmänheten, där nytta kan skapas om det arbetas med denna. Målet med extern 

kommunikation är att få omvärldens bild av företaget, stämma överens med den som företaget 

vill föra ut, alltså omvärldens image och företagets profil, mer om detta senare (Eriksson, 2008). 

Därför kommer extern kommunikation att beskrivas mer grundligt. Genom den externa 

kommunikationen kan en organisation bland annat: tillföra fakta till sin målgrupp, påverka 

attityder och öka förtroendet för organisationen och dess produkter eller tjänster (Eriksson, 

2008). 

2.1.2 Formell och informell kommunikation 

Två andra typer av kommunikation inom ett företag är formell och informell kommunikation. 

Formell kommunikation innebär det kommunikativa arbetet som en organisation beslutar, 

formar och utför efter en plan. Den informella kommunikationen består av den interaktion som 

medarbetare själva skapar bredvid den formella. Dessa omfattar både verbal och icke-verbal 

kommunikation. Larsson (2008) anser att den informella kommunikationen har mer makt och 

betydelse än den formella kommunikationen. Denna formella och informella kommunikation 

kan gälla både extern och internt. Här beskrivs den externa då den är mer relevant i denna 

uppsats. (Larsson, 2008) 

 Extern, formell kommunikation innefattar bland annat producerad information, 
relationsaktiviteter och presskontakt. 
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 Extern, informell kommunikation innefattar bland annat informella avtal, 
underhandskontakter, spontana möten och informella mediekontakter. (Larsson, 
2008) 

 
Ytterligare två typer av kommunikation är envägs- och tvåvägskommunikation. Larsson (2008) 
beskriver envägskommunikation som den kommunikation som uppstår när en organisation talar 
till sin målgrupp, medan tvåvägskommunikation uppstår när organisationen talar med 
målgruppen och har en dialog med den. 
 
Precis som det uppstår kommunikationsproblem mellan individer kan det uppstå 

kommunikationsproblem i organisationer och i deras externa kommunikation (Larsson, 2008). 

En organisation måste arbeta med sin kommunikation för att undvika detta. 

Organisationskommunikation handlar om en organisations alla kommunikativa handlingar och 

interaktioner och är en av de viktigaste komponenterna i en fungerande organisation (Larsson, 

2008). Nedan beskrivs följande komponenter: mål, affärsidé, planerad samt strategisk 

kommunikation. Dessa är av intresse för uppsatsen och dess syfte då de har en tydlig koppling 

till kommunikation. De ska alla kommuniceras, de påverkar kommunikationen och blir 

påverkade av organisationens kommunikation. De påverkar även en organisations profil och 

image. 

En organisation kan definieras som ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter på ett 

samordnat sätt för att uppnå vissa mål och kan kännetecknas av arbetsfördelning, 

specialisering, samordning, styrning och ledarskap (Bruzelius m.fl. 2000). En organisations 

fastlagda och strukturerade kommunikation är det som kallas för planerad kommunikation 

(Larsson, 2008). Det finns olika steg i planeringsprocessen gällande kommunikation, här 

redovisas några. 

 Situationsbestämning – Att fastställa nuläget och skaffa en korrekt bild av den faktiska 
situationen. 

 Att formulera vision och affärsidé – Formulera bilden av ett önskvärt framtida tillstånd 

 Att formulera mål – Målen ska avge huvudriktningen 

 Strategi – Strategin tar organisationen till de angivna målen, 

 Kommunikationsmixen – En optimal kombination av kanaler och sätt att kommunicera 
ska hittas. (Holm, 2002) 

 

Begreppet strategisk kommunikation är ett nyare alternativ till planerad kommunikation och 

har mer betoning på ledning av kommunikationsprocesser (Larsson, 2008). Strategisk 

kommunikation svarar på frågor som: Hur ska vi nå dit vi vill nå? (Larsson, 2008). Larsson (2008) 

ser en strategi som den grundläggande metoden för att realisera en idé och nå ett mål (Larsson, 

2008). 
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Som det nämndes tidigare är en organisation ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter 

på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål (Bruzelius m.fl. 2000). En organisations mål kan 

förklaras med frågan: Vad vill vi uppnå? (Larsson, 2008) och är de avsedda effekterna av 

organisationens verksamhet (Bruzelius m.fl. 2000). Organisationens övergripande mål 

formuleras ofta med utgångspunkt i huvudintressenternas förväntningar på företaget (Bruzelius 

m.fl. 2000). Till en organisations mål och strategi relateras en organisations affärsidé (Bruzelius 

m.fl. 2000). En affärsidé är den idé en organisation vill förverkliga utifrån sina möjligheter 

(Larsson, 2008). En affärsidé svarar på frågor som: Varför finns vår organisation (unikhet och 

särprägel, produkter/tjänster)? Vad skall den åstadkomma? Vilken roll skall den spela? Vilka 

värden skall den skapa? Vilken målgrupp ska nås? (Bruzelius m.fl. 2000). Finns det en 

överensstämmelse mellan kundernas och marknadens behov, organisationens 

produkter/tjänster och organisationens kompetens samt resurser har organisationen en bra 

affärsidé (Bruzelius m.fl. 2000). Affärsidén kan kopplas till en organisations identitet, image och 

profil. Enligt Holm (2002) ska företagets identitet och profil klargöras i affärsidén och 

profilarbetets yttersta syfte är att bygga en image av företaget hos omvärlden. 

Nedan beskrivs ytterligare två komponenter som anses relevanta för denna uppsats. Den ena är 

marknadskommunikation som har en tydlig relation till varumärkesbegreppet och då även till 

profil och image (Dahlén m.fl., 2009). Den andra komponenten är marknadsföring som kan 

påverka efterfrågan och därmed en organisations image (Schnoor, 2006). Dessa komponenter 

kommer att tydliggöra varför Värmlandsoperans profil och den image deras unga målgrupp har 

av organisationen stämmer eller inte stämmer överens med varandra. 

2.2 Marknadskommunikation 
Enligt Holm (2002) innebär marknadskommunikation ledningens kommunicerade definition av 

sin verksamhet och sitt utbud till omvärlden. Dahlén m.fl. (2009) beskriver 

marknadskommunikation på ett liknande sätt men utan någon tyngd på ledningen, 

beskrivningen utgörs av tre frågor; Vilka vill organisationen nå? Vad vill organisationen säga till 

dem? Hur ska det sägas? Denna sistnämnda definition av marknadskommunikation är den som 

kommer att användas i denna uppsats. Vidare förklarar Dahlén m.fl. (2009) att en organisation 

behöver identifiera rätt målgrupp, utforma rätt budskap samt välja och kommunicera i rätt 

kanal för att svara på dessa tre frågor. Syftet med en organisations kommunikation är att 

förbättra den nuvarande situationen, för att detta ska ske effektivt är följande väsentligt: 

 Etablera kundens nuvarande kunskap om organisationen. 

 Formulera målsättningar för den önskade kunskapen. 

 Utforma marknadskommunikationen som ska leda till att uppnå målsättningen. 
Marknadskommunikationen ska leda till att målgruppen ska få den önskade kunskapen om 

organisationen, annars har marknadskommunikationen inte varit effektiv. (Dahlén m.fl., 2009) 
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Marknadskommunikation behövs för att underlätta konsumenterna att välja produkt eller 

tjänst. Genom att en organisation kommunicerar om sina produkter eller tjänster via till 

exempel reklam kan de förklara vad organisationen och varumärket står för, bygga associationer 

till varumärket och förklara varför konsumenten ska köpa produkten. Då namnet för en produkt 

eller tjänst inte är tillräckliga för att för att övertyga konsumenten vilken av de produkter som 

erbjuds som är bäst kan marknadskommunikationen vara avgörande. Marknadskommunikation 

är alltså ett verktyg för att få konsumenter att köpa en produkt eller tjänst. (Dahlén m.fl., 2009) 

Marknadskommunikationen har kraft, vilket kan ses bland annat genom att organisationer, dess 

varumärke, produkter och tjänster kan komma att få en faktiskt och en kommunicerad bild. 

Skillnaderna i denna bild skapas av marknadskommunikationen. Marknadskommunikation kan 

även påverka kvalitetsuppfattningar och avgöra om de blir negativa eller positiva, som i sin tur 

påverkar den bilden man har av organisationen. Det är viktigt för en organisation att förstå 

skillnaden mellan faktiska och kommunicerade produkter, samt hur mycket av produkterna som 

formas i marknadskommunikationen. Idag handlar det mer om att bäst kommunicerad produkt 

vinner än att bäst produkt vinner. Men andra faktorer är givetvis också viktiga, som tillexempel 

konsumentbehov. Dahlén m.fl. (2009) anser att om det inte finns något behov för en tjänst eller 

produkt är den dömd att misslyckas oavsett kommunikationen till målgruppen. (Dahlén m.fl., 

2009) 

Marknadskommunikation sker under olika villkor beroende på kunskapen målgruppen har om 

organisationen. Allt som tidigare är känt om en organisations varumärke kan påverka 

uppfattningen av marknadskommunikationen. (Dahlén m.fl., 2009) 

Det finns en tydlig relation mellan marknadskommunikation och varumärken. 

Varumärkesbyggande är beroende av marknadskommunikation och varumärken påverkar hur 

marknadskommunikationen uppfattas. (Dahlén m.fl., 2009) Varumärkesbegreppet kommer att 

förklaras senare, först kommer begreppet marknadsföring att klargöras.  

2.3 Marknadsföring 
Enligt Larsson (2008) har marknadsföring en vidare innebörd än marknadskommunikation. Holm 

(2002) menar att marknadsföring ingriper i en organisations hela existens, att den berör, 

påverkar och styr organisationens tänkande och handlande. Marknadsföring kan definieras som 

[…] att tillgodose människors behov på det mest vinstgivande sättet (Schnoor, 2006:11). 

Marknadsföring handlar också om att ha överblick över efterfrågan för att kunna påverka den. 

(Schnoor, 2006) 

Marknadsföring sker, enligt Schnoor (2006) inom tio olika områden: fysiska produkter, tjänster, 

upplevelser, events, personer, platser, värde/tillgångar, organisationer, information och idéer. 



 

19 

Larsson (2008) skriver att det i marknadsföring ingår: produktutveckling, prissättning, 

produktionsförbättringar och distribution. 

Marknadsföringsprocessen kan beskrivas genom följande steg: 

 Analys av marknadsmöjligheterna 

 Välja marknader och fastställa mål 

 Utföra marknadsföringsstrategier 

 Planera marknadsprogrammen 

 Organisera, implementera och kontrollera marknadsföringsinsatsen. (Schnoor, 2006) 
 

När det talas om marknadsföring kommer ordet behov oftast upp, men marknadsföring skapar 

inte behov. Behov kan dock bli ett önskemål och marknadsföring påverkar önskemål. Enligt 

Schnoor (2006) är behov sådant en människa måste ha och behov kan bli ett önskemål när 

individen riktas mot något som kanske skulle kunna uppfylla behoven. Är en individ i behov av 

mat kan han önska sig mat från just en restaurang. Detta önskemål grundar sig då bland annat 

på denna restaurangs marknadsföring. (Schnoor, 2006) 

Marknadsföring tillfredsställer och tillgodoser behov, påverkar önskemål och strävar mot 

lönsamhet. Marknadsföringens främsta syfte är att bidra till att göra det möjligt för en 

organisation att uppnå vad denna behöver och efterfrågar (Holm, 2002). Begreppet 

marknadsföring kan kopplas till varumärkesbegreppet då ett varumärke ska förmedla ett 

budskap som motsvarar konsumentens behov (Treffner m.fl., 2001). Begreppet varumärke 

kommer att förklaras nedan. 

2.4 Varumärke 
Ett starkt varumärke är något som många organisationer strävar efter och så också 

Värmlandsoperan. På senare tid har varumärke hamnat på många organisationers agendor och 

det läggs ner mycket energi på att diskutera, utveckla och kommunicera varumärken (Heide 

m.fl. 2005:175). Många ser idag varumärke som en av de viktigaste tillgångarna för en 

organisation. Varumärke ses också som ett av de viktigaste konkurrensmedlen (Heide m.fl. 

2005:175). Som Kotler (1999) skriver handlar konsten att marknadsföra sig i hög grad om att 

bygga ett varumärke. 

Varumärke är dock svårt att greppa eftersom det består av immateriella värden. Profil, image 

och varumärke är begrepp som är kopplade till imaginära och immateriella begrepp, det vill 

säga sådant som inte är möjligt att direkt ta på (Heide m.fl. 2005:173). Det handlar om 

uppfattningar om en organisation eller en produkt (Heide m.fl. 2005:173). Dessa tillför något 

utanför det substantiella hos en produkt eller organisation, ett värde som kunden är beredd att 

betala extra för (Heide m.fl. 2005:173).  Det är dessa värden som gör att organisationen kan 
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särskilja sig från andra och som gör att kunden söker sig till just den organisationens produkt 

eller tjänst. Värmlandsoperan är just en sådan organisation och för att kunna konkurrera på en 

allt större marknad måste de tillföra något extra till de immateriella produkter de säljer. 

Organisationerna försöker med hjälp av varumärket förmedla något emotionellt värde som är 

kopplat till produkten och som upplevs som attraktivt av konsumenterna, och därmed kan leda 

till köp (Heide m.fl. 2005:176). Enhetligheten i budskapet är dock alltid betydelsefullt. Det är 

viktigt att komma ihåg att det är det upplevda budskapet som spelar roll för budskapet. Ett 

riktigt förmedlat budskap ger samma upplevda budskap som man avser och det gör det också 

möjligt att skapa ett värde i varumärket (Treffner m.fl., 2001). 

Ett varumärke är dock inte bara uppbyggt av immateriella värden utan organisationer försöker 

visualisera dessa. De som bygger upp varumärken använder ett antal verktyg för att stärka och 

projicera varumärkets image. Starka varumärken har i typiska fall ord de förknippas med, en 

färg, en symbol och berättelser (Kotler, 1999:88). Enligt Treffner m.fl. (2001) är ett kännetecken 

något som gör att vi kan identifiera varumärket. Ett grundläggande kännetecken är det så 

kallade ordmärket, det vi normalt kallar namn eller firma (Treffner m.fl., 2001). Ett annat 

grundläggande kännetecken är figurmärket eller symbolen (Treffner m.fl., 2001). En typ av 

symbol är det vi kallar logotyp. Ett bra kännetecken utmärks av att det är särskiljande och ger 

samma associationer som varumärket vill förmedla (Treffner m.fl., 2001). Det är alltså viktigt att 

den visuella bild som organisationen sänder ut stämmer överens med de budskap de ska 

representera. En organisation har som mål att uppfattas på ett visst sätt av sin publik, gällande 

kvalitet, visuella faktorer och kännetecken som t.ex. logotyper och upplevelser, alltså både 

materiella och immateriella ting. Allt det visuella och materiella måste fastställas och 

bestämmas parallellt med att organisationens kärnvärden tas fram (Erikson, 2008). På detta sätt 

andas det visuella och materiella organisationens värderingar och resterande immateriella 

faktorer. En väl inarbetad profil ger organisationen ett kännetecken, positiva associationer och 

ett förtroende (Erikson, 2008).  

 Det är också viktigt att alla olika delar av organisationen och dess varumärke bildar en stark 

enhet med ett enhetligt budskap (Treffner m.fl., 2001). Ett varumärke kan avse en enskild 

produkt eller en produktgrupp. Vad som är viktigt när man arbetar med varumärke för en 

produktgrupp, där man bygger huvudbudskapet, och olika varumärken för enskilda produkter i 

denna produktgrupp är att samtliga enskilda produkter måste kunna leva upp till det budskap 

som förmedlas av varumärket för produktgruppen (Treffner m.fl., 2001:27). Värmlandsoperan är 

en stor organisation som består av många olika delar, därför är det viktigt att dessa delar alla 

utstrålar samma budskap och stärker varandra. 

Organisationer vill inte bara få sina kunder att uppmärksamma dem utan det ideala är att skapa 

lojalitet. Lojalitet skapas genom att ett varumärke förmedlar ett budskap som motsvarar 
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konsumentens behov i ett visst avseende. Konsumentens behov kan grupperas i fyra kategorier: 

funktion, social tillhörighet, mental tillfredställelse samt ideella behov (Treffner m.fl., 2001:40). 

Förutsättningen för att skapa lojalitet är att varumärket är känt (Treffner m.fl., 2001: 47). 

Kunden söker alltså oftast något mervärde som kan kopplas till produkten eller tjänsten. Dessa 

värden utstrålar något som kunden upplever som positivt och som de vill associera sin egen 

identitet med (Treffner m.fl., 2001). Behovet av social tillhörighet yttrar sig i inköpsbeslutet 

genom att vi köper en viss vara därför att vissa andra individer, med vilka vi som konsumenter 

känner en viss gemenskap – eller vill känna en viss gemenskap – använder sig av just denna vara 

(Treffner m.fl., 2001:42). Genom att köpa en vara med ett visst varumärke, vill vi ofta också att 

andra, som inte har köpt varan, ska betrakta oss på ett visst sätt (Treffner m.fl., 2001:42). 

Varumärkesbegreppet är, som det nämndes ovan tätt knutet till begreppen image och profil. 

Dessa kommer utförligt att beskrivas nedan då det är dessa begrepp som ska appliceras i 

organisationen som undersöks. Det samband som finns mellan dessa begrepp kommer också att 

förklaras.   

2.5 Image 

Publikens image av en organisation är resultatet av deras tolkning och meningsskapande av 
organisationens kommunicerade bilder och organisationens agerade (Heide m.fl. 2005:174). 
Larsson (2008) definierar image som omvärldens bild av organisationen. Han ser image som 
nettoresultatet av samspelet mellan alla de erfarenheter, uppfattningar, kunskaper och intryck 
som människor har av en organisation. Image är alltså ett centralt begrepp för Värmlandsoperan 
eftersom det avgör hur dess målgrupp uppfattar dem.  
 

Enligt Larsson (2008) finns det flera faktorer som bygger upp intrycket och upplevelsen av 
organisationen och därmed bestämmer imagen. Dessa är de fysiska signalerna som arkitektur 
och logotyper, det man faktiskt har tagit emot från organisationen, personalens uppträdande 
samt organisationens ekonomiska ställning. Imagen avgör till stor del de val målgruppen gör 
gällande organisationen och dess produkter (Heide m.fl. 2005). Vi köper inte bara en produkt 
utan också något värde som vi kopplar till produkten och organisationen och som vi uppfattar 
som något positivt (Heide m.fl.2005:169). Ur en organisations perspektiv är dessa värden en 
viktig konkurrensfördel, eftersom de är svårare att kopiera än en produkt eller tjänst (Heide m.fl. 
2005:169). Det gäller att effektivt kommunicera immateriella värden – vad organisationen och 
produkterna står för och vad som är unikt (Heide m.fl. 2005:169). Holm (2002) instämmer 
genom att skriva att det är viktigt att omvärldens uppfattning om företaget uppvisar en entydig 
och unik bild. Det gäller då för ledningen att identifiera och värdera varje segment och bedöma 
dess strategiska värde (Holm, 2002).  

Idag har människor även byggt upp en relation till organisationen mer än till dess produkter, en 

relation som bygger på imagen (Larsson, 2008). Därför är det viktigt att en organisation aktivt 

analyserar och arbetar med imagen målgruppen har av organisationen. Har målgruppen en god 
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image av organisationen blir deras val positiva för organisationen, får de ännu en gång ett bra 

intryck efter att ha tagit del av organisationens produkter förstärks och förblir denna image god. 

Det är även viktigt att målgruppen har en gemensam image. Då människor interagerar med 

varandra kan de som har en god image av organisationen sprida detta vidare, men även dåliga 

uppfattningar av organisationen kan spridas. Detta kan beskrivas med Two-step flow-teorin som 

beskriver hur personlig kontakt med andra människor kan påverka mottagaren mer än vad de 

tilltänkta medierna gör (Lazarsfeld m.fl., 1944). Lazarsfeld förklarar att personliga kontakter och 

relationer är mer inflytelserika för att de har vissa psykologiska fördelar över formella medier. 

Personliga kontakter och diskussioner är svårare att undvika och är oftast inte aktivt valda av de 

som lyssnar (Lazarsfeld m.fl., 1944). Lazarsfeld menar att människors åsikter och vad de väljer 

att läsa eller ta till sig stämmer starkt överens med vad deras sociala omgivning tycker och 

tänker (Lazarsfeld m.fl., 1944) . Individer är mer mottagliga för åsikter från personer i sin 

omgivning än från någon journalist eller copywriter de inte känner (Lazarsfeld m.fl., 1944). Two-

step-flow teorin förklarar alltså att personer får idéer och åsikter från medier och ger dessa 

vidare till mindre aktiva eller mindre intresserade personer, [...]people move other people 

(Lazarsfeld m.fl., 1944:158).  Ens sociala omgivning kan alltså påverka en genom att denna 

omgivning medlar och ger sin egen bild och tolkning av budskapet från de ursprungliga 

medierna (Branston m.fl., 2006). 

Att människor har olika image av en organisation kan ha flera anledningar. Dels kan det vara att 

organisationen inte lyckats med sin kommunikation till målgruppen. Kommunikationen kan ha 

varit otydlig för vissa målgrupper eller för alla, den kan ha kommunicerats via fel medium 

(Larsson, 2008) eller den kan ha varit svag och otillräcklig. Men det kan även bero på att imagen 

inte varit den sanna bilden av organisationen och att målgruppen märkt detta genom sin 

konsumtion av produkten eller genom att prata med andra i målgruppen. Att imagen inte är den 

sanna bilden av organisationen är en av de olika slags image som finns, enligt Larsson (2008). 

Dessa olika slags image är den image som reflekterar en realitet, den som utgör en mask eller 

förvrängning av en realitet, den som utgör en mask för avsaknaden av en realitet samt den 

image som inte har något samband till realiteten (Larsson 2008).  

Hur alla dessa uppfattningar och intryck upplevs av målgruppen beror också på individen. Teorin 

Encoding/Decoding (kodning/avkodnig) kan beskriva detta. Ett meddelande som produceras 

behöver en mening för att kunna finnas och skapas. Meddelandet behöver också översättas och 

få en mening för att kunna förstås och ha en effekt. Hur ett meddelande får sin mening när den 

skapas och när den tas emot grundar sig i sociala, politiska och ideologiska faktorer samt i 

kunskaper och erfarenheter hos sändaren och hos mottagaren. Dessa två moment är det som 

Hall (1980) beskriver som Encoding och Decoding. Encoding innebär att sändaren kodar eller 

lägger i en mening i sitt meddelande och Decoding innebär att mottagaren avkodar 

meddelandet för att kunna läsa ut en mening. Momenten Encoding och Decoding stämmer dock 
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inte alltid överens med varandra. Människor måste ha samma kunskapsramar, ideologier, 

kulturer m.m. för att tolka något eller förstå betydelsen av något på samma sätt, alltså för att 

koda och avkoda på samma sätt. Beroende på vem man är, var man är, vad man tycker om m.m. 

kan en sak eller ett meddelande ha olika betydelser. I vardagen är det oftast självklart att 

tummen upp betyder i vardagen att något är bra, medan det för dykare är självklart att det 

betyder att man måste upp till ytan. De självklara betydelserna för något kallar Hall(1980) för 

Preferred meanings. Dessa ”meningar” bygger på bland annat sociala, politiska och ideologiska 

faktorer samt på kunskaper och erfarenheter. 

Det är genom dessa Preferred meanings som momenten kodning och avkodning stämmer 

överens med varandra. Detta innebär att ett meddelande uppfattas av mottagaren på det sättet 

sändaren önskade och kallas för Dominant meaning. Hall (1980) beskriver ytterligare två sätt 

som meddelanden kan avkodas på. Det ena sättet är Negotiated meaning som innebär 

anpassningar och motsättningar för mottagaren, när denne avkodar meddelandet förstår han 

budskapet genom Preferred meanings. Mottagaren gör dock sina egna spelregler och motsätter 

sig en del av meddelandet eller hela, även om han förstår vad sändaren vill ha fram. Det tredje 

sättet att avkoda ett meddelande på är Oppositional meaning, som innebär att mottagaren har 

avkodat meddelandet på ett motsatt sätt. Mottagaren har här avkodat och satt samman 

meddelandet igen genom andra koder och ramar som lett till denna motsatta läsning av 

meddelandet. Dessa sätt att avkoda ett meddelande på heter på svenska: Dominant, förhandlad 

och motsatt läsning. Det svenska namnet på dessa enheter är det som kommer att användas 

vidare i uppsatsen. 

Heide m.fl. (2005) beskriver hur en image inte alltid är en sann bild av verkligheten, utan löst 
kopplad till den. En image förutsätter alltid en viss grad av distans (Heide m.fl. 2005). En image 
av något skapas när personer har en liten direktkontakt med ett visst objekt. Alltså, om personer 
har mindre erfarenhet av något är det också lättare att påverka deras image så att den 
överensstämmer med profilen (Heide m.fl. 2005). En image är svår att styra men man kan alltid 
försöka påverka den och den unga målgrupp som uppsatsen behandlar, som har liten 
erfarenhet av organisationen är enklast att påverka. Det är dock viktigt att den bild personer har 
av organisationen och den bild organisationen tror att målgruppen har av organisationen 
överensstämmer. Imagen urholkas om organisationsmedlemmarnas agerande och 
kommunikation i alltför stor utsträckning inte stämmer överens med den profil som ledningen 
försöker upprätthålla (Heide m.fl. 2005:178). Holm (2002) betonar att om man ökar kvaliteten i 
det sända budskapet, kommer det att bli mer överensstämmande med det mottagna 
budskapet. Materiella förbättringar kan vara exempelvis optimalare medieval, bättre ”tonträff” i 
val av formuleringar av en text, val av bild, tydligare sändare, bättre layoutlösning eller högre 
papperskvalitet. Detta leder oss över till profilbegreppet och dess samspel med imagen. 
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2.6 Profil 
Oftast brukar image definieras som den bild och uppfattning olika grupper har av en 

organisation, medan profil står för den bild som ledningen för en organisation önskar att andra 

har. Profil kan också ses som en önskad framtida bild som förmedlas i organisationens 

kommunikation. (Heide m.fl.2005:173) 

Profil avser enligt Larsson (2008) organisationens bild av sig själv alltså den bild som 
organisationen önskar ha av sig själv hos sin omgivning och sin målgrupp. Det är den 
producerade dimensionen av bilden i relation till den konsumerade. Profilen är alltså den bilden 
en organisation önskar ha. Har denna uppfattats av målgruppen speglas detta i imagen. Men för 
att den ska uppfattas och uppfattas rätt måste målgruppen finnas i åtanke när man utformar 
profilen och hur den ska kommuniceras. Man ska alltså analysera sin målgrupp och fastställa 
vilken kunskapsnivå den befinner sig på gällande organisationen och produkten samt mediet 
som det kommuniceras genom (Larsson, 2008). Teorin kunskapsklyftan har ett samband till 
detta och förklaras nedan. 

Kunskapsklyftan innebär att en klyfta gällande kunskap har uppstått i samhället. Då flödet av 

massmedieinformation i samhället ökar, får delar av samhället med högre socioekonomisk 

status tillgång till denna information enklare och snabbare än de med lägre status. Gränserna i 

kunskapsklyftan avgörs alltså av kunskap som byggts upp genom massmedieinformation och 

socioekonomisk status, där utbildning är en avgörande indikator. Förvärvande av kunskap från 

massmedier har alltid setts i relation till den befintliga kunskapen hos personer. Bredare 

kunskaper, erfarenheter och utbildning ger större referensramar och ett större intresse och 

medvetande för vissa frågor och ämnen. Detta leder i sin tur till att man exponerar sig för mer 

medier för att få se och höra mer om en fråga eller ett ämne och får då mer kunskap om det. 

Kunskapsklyftan innebär alltså att olika delar av samhället besitter olika kunskapsnivåer, 

massmedieinformationen gör att nivåerna består och att klyftan fortsätter att öka. (Tichenor 

m.fl., 1970) 

Kunskapsklyftan är något organisationer bör ha i åtanke när de kommunicerar med sin 

målgrupp. Vill de bli förstådda av alla i målgruppen måste kommunikationen anpassas efter 

gruppens nuvarande kunskapsramar. Målgruppens kunskap om en organisation, främst dess 

verksamhet, kan påverka hur gruppen uppfattar, tar till sig och tolkar organisationen som helhet 

och deras kommunikation. Förutom målgruppens kunskapsramar är det även viktigt att få en 

bild över målgruppens attityder kring organisationen och produkten (Larsson, 2008). Man ska 

alltså göra en målgruppsanalys. Har man inte sin målgrupp och den nuvarande imagen i åtanke 

när man fastställer profilen och hur den ska kommuniceras kan det leda till att budskapet inte 

kommer fram, förvrängs eller inte förstås (Larsson, 2008). Som Heide m.fl. (2005) förklarar är 

inte ett budskap värdefullt om inte mottagarna förstår det. Profilen påverkar alltså imagen och 
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den image som redan finns hos målgruppen påverkar profilen och hur den ska kommuniceras. 

Detta leder oss vidare till samspelet mellan profil och image. 

Enligt Heide m.fl.(2005) kan en image bli urholkad, han beskriver att det måste finnas en 

överensstämmelse mellan medarbetarnas identifikation med organisationen (identiteten), 

ledningens bild av organisationen (profilen) och andras bild av organisationen (imagen). På så 

vis är externkommunikation och profilkampanjer också viktiga inom organisationen för att 

bygga upp självbilden och identifikationen. Detta är viktigt för att ge en trovärdig och enhetlig 

bild av organisationen i dess externkommunikation. The behavior that supports a corporate 

brand and builds a strong reputation for the company needs deep roots, it needs to rest in the 

organizations identity (Hatch & Schultz 2004:2). 

Larsson (2008) skriver att idealet är att profil och image stämmer överens. Dock är det så att 

den av organisationens önskade och den av omvärldens upplevda bild sällan stämmer överens 

med varandra. Det gäller därmed att skapa likhet mellan begreppen genom att stärka profilen 

för att söka påverka imagen, eller möjligen att revidera profilen om den inte visar sig vara 

realistisk i förhållande till omvärldens syn. 

 
Figur 1 (Holm, 2002:74) 

En av ytorna i figur 1 utgörs av integration mellan de tre begreppen, identitet, image och profil. 
Avvikelserna är fälten A, B och C. Där A innebär att profilen och identiteten har täckning, men 
detta har inte uppfattats, accepterats eller förståtts av målgruppen. Detta leder till besvikelse 
hos organisationsmedlemmarna. Då målgruppen inte kommer att ta till sig hur organisationen 
är och vill vara kommer inte den önskade responsen hos målgruppen att uppstå, vilket leder till 
den nämnda besvikelsen hos medlemmarna. I B stämmer målgruppens bild överens med 
profilen men inte med den faktiska bilden av organisationen, vilket resulterar i en besviken 
målgrupp och marknad. En besviken marknad leder i sin tur till besvikna 
organisationsmedlemmar. I ytan C är uppfattningen om organisationen korrekt men identiteten 
och profilen har inte haft täckning. Detta betyder att målgruppen först har, via organisationens 
identitet fått en bild av organisationen som de tagit till sig. När målgruppen senare får ta del av 
organisationens profil och märker att den skiljer sig från den faktiska bilden av företaget leder 
det till en besvikelse hos målgruppen. (Holm, 2002) 
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Figur 2 (Holm, 2002:75) 

Även i figur 2 finns det en yta innehållande integration mellan begreppen. Avvikelserna är X, Y 
och Z. Ytan X utgörs av identiteten, som varken ingår i profileringen eller uppfattas av 
målgruppen. Y består av profilen, som inte speglar eller tillhör den egentliga bilden av 
organisationen och heller inte speglas i imagen. I ytan Z inryms målgruppens bild av 
organisationen, bilder och uppfattningar som inte stämmer överens med identiteten eller har 
kommunicerats i profilen. Holm (2002) anser att, gällande situationen som visas i denna figur, 
dessa element eller problem kan uppstå helt utom företagets kontroll eller vetskap. Detta kan 
mycket riktigt hända. Men det finns alltid anledningar till att dessa tre begrepp inte stämmer 
överens med varandra och då ska man titta till kommunikationen. Att inte imagen är rätt kan 
bero på att kommunikationen till målgruppen inte har varit rätt utformad. Att inte identiteten är 
densamma som imagen och profilen är också kommunikation, i det fallet bland annat 
medlemmar emellan och hur man hanterar kommunikationen från ledning och målgruppen och 
hur man sprider den inom organisationen. Att profilen inte stämmer överens med de andra två 
begreppen är också på grund av dålig intern och extern kommunikation. Vakar man över 
kommunikationen och dessa begrepp samt arbetar med dem kan man få dem att stämma 
överens med varandra. (Holm, 2002) 

Dessa teorier, begrepp samt tidigare forskning som redovisats gjorde det möjligt att skapa en 

bra grund för det område som ska undersökas. Detta är bra för att på ett bra sätt kunna 

genomföra olika metoder (Östbye m.fl., 2004). De metoder som valdes i denna uppsats 

redovisas i nästa kapitel. 
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3 Metod och tillvägagångssätt 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur Värmlandsoperans profil ser ut, hur ungas 
image av denna är och hur väl dessa stämmer överens. Genom attityder och djupare 
resonemang kan denna image och profil åskådliggöras. Därför har kvalitativa metoder varit i 
fokus. Eftersom Värmlandsoperan undersöktes i relation till begrepp och komponenter som 
gäller för organisationer överlag valdes denna att behandlas som en fallstudie. En 
samtalsintervju och en dokumentanalys valdes för att klarlägga profilen och 
fokusgruppsintervjuer för att kunna klarlägga den unga målgruppens image av organisationen.  
Nedan förklaras dessa metoder och hur dessa applicerades i praktiken.  Först förklaras 
fallstudier, sedan fokusgruppsintervjuer, samtalsintervju och dokumentanalys. Avslutningsvis 
redovisas validiteten och reliabiliteten hos dessa metoder. I detta kapitel redovisas även 
uppsatsens empiriska bakgrund. 

3.1 Fallstudier 
Värmlandsoperan kommer i uppsatsen att undersökas som en fallstudie av hur begreppen 
image och profil kan se ut och samspela i dagens samhälle. Detta innebär att man applicerar 
teorier och metoder på denna specifika institution för att få djupare kunskaper. 
Generellt sett är fallstudier den metod som föredras då frågor om hur eller varför ställs, då man 
har ringa kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett 
konkret sammanhang. Eftersom uppsatsen ämnar undersöka hur begreppen image och profil 
ser ut i relation till Värmlandsoperan var en fallstudie aktuell och relevant. Som 
forskningsstrategi kommer fallstudiemetoden till användning i många olika situationer med 
syfte att bidra till den samlade kunskapen om individuella, gruppmässiga, organisatoriska, 
sociala och politiska företeelser. En fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar en 
aktuell företeelse i dess verkliga kontext, framförallt då gränserna mellan företeelsen och 
kontexten är oklara. I en fallstudie kan man också använda sig av andra metoder som till 
exempel en survayundersökning men man kan också använda en fallstudie som något 
underordnat inom en annan metod. Man kan göra både enfallsstudier och flerfallsstudier. Vid 
flerfallstudier kan man också använda sig av ett jämförande i analysen. Intervjuer utgör en viktig 
informationskälla i samband med fallstudier och tillåter forskaren att få en bra inblick i fallet. 
Det kan också vara relevant att observera skeenden vid fallstudier eller analysera dokument och 
arkivmaterial för att analysera den historiska synvinkeln. (Robert K. Yin, 2007) 
 
Det kan vara svårt att tillämpa denna metod eftersom den inte är konkret och tydlig på samma 
vis som andra metoder kan vara. Fallstudien har dock en stark fördel då man är intresserad av 
att gå på djupet med komplexa saker såsom relationer och skeenden. Vid en fallstudie bygger 
man sina analyser på hypoteser och empiriska kunskaper vilket är både positivt och svårt att 
hantera. Detta gör att man måste vara väldigt noggrann och underbygga sina analyser ordentligt 
för att kunna hävda att resultatet är korrekt. (Robert K. Yin, 2007) 
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3.2 Fokusgruppsintervju 
Fokusgruppsintervjuer är en typ av gruppintervju, fördelen med en intervju som denna är att 
samtal kan utvecklas som aldrig hade kommit fram på annat sätt (Wibeck, 2000). Det är just 
därför fokusgrupper använts i denna uppsats. På en fokusgruppsintervju sitter personer med 
relevant bakgrund och diskuterar olika frågeställningar (Wibeck, 2000). Det medverkar oftast 4-
12 intervjupersoner (Wibeck, 2000). Antalet deltagare i fokusgruppen är viktigt av olika orsaker 
såsom talutrymme för varje deltagare, möjligheten att behålla strukturen och engagemanget 
hos deltagarna (Wibeck, 2000). Enligt Wibeck (2000) är minst fyra och högst sex personer det 
ideala. Halkier (2010) skriver att storleken på fokusgruppen spelar stor roll för vilket resultatet 
blir och betonar att fördelar och nackdelar finns med både stora och små grupper. Hon skriver 
dock att små grupper är bra då man vill bearbeta ämnet på djupet och resultatet är också 
enklare att analysera. Dessa faktorer har lett fram till beslutet att intervjua 4-5 personer i varje 
fokusgrupp och att använda redan existerande grupper. Eftersom syftet är att få djupare åsikter 
och attityder till ytan och för att på bästa sätt kunna analysera resultatet är detta idealt. 
Informanterna är unga personer med ett musikintresse eftersom detta är den mest aktuella och 
relevanta målgruppen. Detta eftersom Värmlandsoperan måste börja någonstans och de unga 
som är musikintresserade anses som lättare att nå. Deltagarna i fokusgrupperna är i ungefär 
samma ålder och med liknande referensramar och intressen. Detta innebär att populationen är 
omöjlig att mäta och ett musikintresse är svårt att definiera. Det urval som gjorts består därför 
av unga som valt att studera musik på någon nivå då dessa har ett uttalat intresse och också 
förkunskaper inom ämnet musik. De som studerar musik i Karlstad med omnejd är en begränsad 
och relativt liten skara vilket har lett fram till urvalet vilket är två fokusgrupper med fyra 
respektive fem deltagare.  
 
En gruppintervju kan vara baserad på en ostrukturerad, semistrukturerad eller strukturerad 
form.  (Östbye m.fl. 2004) Enligt Wibeck (2000) innebär arbetet med fokusgrupper att man 
samlar en grupp människor som under en begränsad tid får diskutera ett givet ämne med 
varandra. Gruppen leds av en samtalsledare också kallad moderator som initierar ämnen och 
frågor att diskutera men som ändå ska låta gruppen tala fritt med varandra. Hon beskriver också 
vad fokusgrupper kan användas till och skriver att det dels kan användas för att studera innehåll 
men också för att studera själva interaktionerna. Med innehåll menas gruppmedlemmarnas 
åsikter, attityder och uppfattningar (Wibeck, 2000). Det är innehållet som är viktigast för denna 
uppsats eftersom det är åsikter attityder och uppfattningar som är mest relevant att undersöka. 
Då man kommit fram till själva genomförandet är det viktigt att förbereda sig och välja ut de 
som ska delta. Vid urvalet ska forskaren ha i åtanke hur många grupper som behövs, om 
grupperna ska vara homogena eller heterogena och om nya eller redan existerande grupper ska 
användas (Östbye m.fl. 2004). Till denna uppsats användes två grupper efter bestämda 
bakgrundskriterier och det som skilde grupperna åt var åldern på informanterna. 
Bakgrundskriterierna som informanterna ska uppfylla är att de har ett starkt musikintresse. 
Grupperna var heterogena och bestod av slumpvis utvalda informanter från redan existerande 
grupper.   
Antalet fokusgrupper man behöver i projektet varierar mycket från projekt till projekt. De 
kriterier och selektiva urval som görs ska kunna uppfyllas via antalet grupper (Halkier, 2010). Ju 
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fler sociala kriterier som ska variera, desto fler grupper måste man använda (Halkier, 2010). 
Wibeck (2000) håller med genom att säga att ju mer komplext ämnet är och ju längre deltagarna 
står från varandra åsiktsmässigt, desto fler grupper krävs. Eftersom informanternas bakgrund 
inte varierade nämnvärt och eftersom ämnet inte är särskilt komplext användes bara två 
fokusgrupper till denna uppsats.   Detta också eftersom kriterierna för deltagarna är väldigt 
specifika och endast en skillnad finns mellan de två grupperna vilket är deras ålder. I den ena 
gruppen studerar informanterna på en gymnasial musikutbildning och är i åldern 17-20 och den 
andra fokusgruppen består av unga som studerar en eftergymnasial musikutbildning och är i 
åldern 20-25 år.  
För att fokusgruppen ska fungera så bra som möjligt fodras en lämplig blandning av personer 
(Wibeck, 2000:27). Olika faktorer såsom demografi, fysisk framtoning och personlighetsdrag 
påverkar denna blandning (Wibeck, 2000). Halkier (2010) betonar att sammansättningen av 
fokusgruppens deltagare är viktigt och att det sociala samspelet påverkar utfallet. Deltagarna 
ska känna att de har något att säga till varandra och att de är trygga nog att säga det (Halkier, 
2010). Om människor har olika erfarenheter kan de ha svårt att kommunicera med varandra 
Halkier, 2010). Wibeck (2000) skriver att det finns flera saker som talar för att använda sig av 
redan existerande grupper. Dels är deltagarna mindre benägna att bli rädda för att hamna i en 
diskussion och dels underlättas rekryteringen. En risk med sådana grupper kan vara att vissa 
ämnen inte kommer upp eftersom de andra deltagarnas åsikter känns självklara (Wibeck, 2000). 
En annan risk är att deltagarna faller in i de roller de har i andra sammanhang vilket påverkar 
deras medverkande i fokusgruppen (Wibeck, 2000). Eftersom resultatet från fokusgrupper inte 
kan generaliseras på samma sätt som resultatet från en stor enkätundersökning är det mer 
effektivt att använda sig av avsiktliga urvalsmetoder (Wibeck, 2000) . Till denna undersöknings 
fokusgrupper har informanterna rekryterats genom att kontaktpersoner, som är personal på 
musikutbildningarna, har valt ut lämpliga grupper med rätt bakgrund vilket på så vis har tillåtit 
forskarna att kontrollera att rätt typ av personer deltagit i fokusgrupperna. 
 
Moderatorn är den som leder fokusgruppen och styr den så mycket eller lite som modellen 
kräver (Wibeck, 2000). Wibeck (2000) uttrycker att det är bäst om det är en person som intar 
denna roll men man kan även lätta pressen på moderator genom att ha med en assistent eller 
observatör. Halkier (2010) skriver att det är klokt att inte vara fler än två moderatorer för att 
inte tynga deltagarna alltför mycket. Wibeck (2000)  föreslår också att någon tar rollen som 
medhjälpare eller observatör. Det är den metoden som används i denna uppsats, alltså med en 
moderator och en observatör. 
 
Man kan använda sig av antingen strukturerade fokusgrupper eller ostrukturerade. Wibeck 
(2000) skriver dock att det alltid finns mellanlägen och man kan blanda de båda sätten genom 
att låta gruppmedlemmarna diskutera med varandra men att man samtidigt som moderator 
ändå kan gå in och styra upp diskussionen om det behövs. Halkier (2010) beskriver också ett 
mellanläge som alternativ till den helt strukturerade och den ostrukturerade varianten som han 
kallar trattmodellen som börjar med väldigt breda och öppna frågor som sedan smalnar av och 
avslutas mer strukturerat. Fokusgruppsintervjuerna i denna uppsats är byggda på det 
mellanläget som också smalnar av efter intervjuns gång . Detta gör att deltagarna tillåts till 
längre resonemang och friare diskussioner samtidigt som specifika frågor och ämnen kan ringas 
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in och styras av moderatorn. Då man kommit fram till själva genomförandet av en intervju ska 
man utforma en intervjuguide (Wibeck, 2000). Wibeck (2000) föreslår fem olika typer av frågor 
som kan ingå i en intervjuguide: 

 Öppningsfrågor ska syfta till att få deltagarna att bekanta sig med varandra och få dem 
att känna att de hör ihop. Dessa frågor ska vara enkla, alla deltagare ska svara och svaren 
ska vara korta. Här ställdes frågor om informanternas musiksmak och om de spelar 
något instrument.  

 Introduktionsfrågor används för att introducera det ämne som ska diskuteras. Dessa 
frågor ska fortsätta bryta isen mellan deltagarna och börja fokusera på 
diskussionsämnet. Nu introducerades Värmlandsoperan genom att informanterna 
tillsammans fick associera egenskaper till dem. (Wibeck, 2000) 

 Övergångsfrågor är sådana som ska föra samtalet fram till diskussionens nyckelfrågor. 
De ska medverka till att deltagarna ser ämnet i ett större perspektiv och blir medvetna 
om hur andra betraktar det. Här fortsatte frågorna att fokusera på Värmlandsoperan i 
stort och behandlade bland annat marknadsföring. (Wibeck, 2000) 

 Nyckelfrågorna är de som ställs då själva ämnets kärna diskuteras och det är dessa som 
är viktigast för analysen. Här fokuserade frågorna på orkesterproduktionerna vilket är 
huvudämnet. (Wibeck, 2000) 

 De avslutande frågorna ska knyta ihop säcken och här ska alla deltagare få uttrycka sin 
slutliga position och få utrymme att diskutera det som sagts i diskussionen. Som 
avslutning fick informanterna själva skriva ner vilka aspekter som skulle få dem att 
besöka orkesterproduktionerna oftare och sedan diskutera dessa tillsammans. Detta 
gjorde att alla fick komma till tals och diskussionen fick ett naturligt avslut. (Wibeck, 
2000). 

Den intervjuguide som använts finns bifogad som bilaga. 
 
Denna metod användes för att undersöka ungas image av Värmlandsoperan. För att undersöka 
vilken profil Värmlandsoperan vill sända ut har en samtalsintervju genomförts 
 

3.3 Samtalsintervju 

För att kunna klarlägga Värmlandsoperans profil samt för att få insikt om organisationen 
genomfördes en kvalitativ samtalsintervju med Värmlandsoperans informatör Pernilla Eduard. 
Valet bakom denna informant var att en informatör ansvarar för en organisations 
kommunikation och därmed för organisationens profil (Larsson, 2008). På detta sätt gavs det 
möjlighet att komma åt svårtillgänglig information, få bekräftelse av data och egna hypoteser, 
klartlägga processer och avslutningsvis kunna kartlägga Värmlandsoperans profil (Östbye m.fl. 
2004). Genom denna intervju kunde även Värmlandsoperan imageuppfattning åskådliggöras. 

Eftersom syftet med denna intervju var att komma åt specifik fakta om Värmlandsoperan och 
dess profil var det relevant att ha en struktur som kunde komma åt dessa specifika fakta men 
som även lämnade utrymme och flexibilitet för uppföljande frågor och för informanten att tala 
fritt. Därför valdes en semistrukturerad intervjuform. En semistrukturerad intervju har ett 
definierat tema samt definierade frågor, men den ger även flexibilitet eftersom det är möjligt 
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att ställa uppföljande frågor. Den flexibilitet som finns vid denna typ av intervjuform kan dock 
ha sina nackdelar. Efter att ha genomfört testintervjuer, med syfte att förbättra intervjutekniken 
inför denna uppsats, insågs det att om man inte är väl förberedd kan uppföljningsfrågorna som 
uppstår bli ledande, osammanhängande eller svåra att förstå. Det kan även vara lätt att glida 
ifrån ämnet. (Östbye m.fl. 2004). För att undvika att detta var följdfrågorna genomtänkta och 
planerade innan intervjun genomfördes. 

Det finns mycket att ha i åtanke när en samtalsintervju ska genomföras. Nedan nämns några 
viktiga faktorer som fanns i åtanke när samtalsintervjun genomfördes: 

 Planering – Efter Östbyes m.fl. (2004) rekommendationer införskaffades det 
kunskaper om ämnet som undersöks genom relevanta teorier och begrepp samt 
genom information om Värmlandsoperan. Dessa kunskaper tillåter intervjuaren att 
uppträda professionellt samt ställa relevanta frågor (Östbye m.fl., 2004). Det 
utformades, efter Ekströms m.fl. (2010) rekommendationer, en intervjuguide (se 
bilaga 5, s. 56).  

 Urval – Ändamålsenliga informanter som ingår i det område som ska behandlas ska 
väljas ut (Östbye m.fl. 2004). I samtalsintervjun i denna uppsats valdes 
Värmlandsoperans informatör Pernilla Eduard som informant. Valet bakom denna 
informant var att en informatör är den som ansvarar för organisationens 
kommunikation och har därmed bäst insikt i denna samt i organisationens profil 
(Larsson, 2008) 

 Plats – Var man befinner sig när intervjun äger rum är ännu en viktig faktor. Platsen 
ska vara en där informanten kan känna sig trygg, känna att uppriktiga svar kan ges 
utan att rykten sprids och den ska vara neutral. (Östbye m.fl. 2004) Intervjun ägde 
rum i en liten lokal på Värmlandsoperan efter en bedömning av omgivningen.  

 Dokumentera – Samtalsintervjun dokumenterades genom inspelning. Informanten 
blev i förväg meddelad om i detta (Östbye m.fl., 2004). Det lades även ner tid och 
arbete i att utvinna relevant information ur inspelningen (Ekström m.fl., 2010).  

 Redovisa – Resultatet av intervjun i denna uppsats valdes att redovisas som referat. 
Den slutliga analysen skedde i samband med skrivarbetet och utgick från följande 
rekommendationer: Sortera och kategorisera materialet, sök mönster, leta efter det 
relevanta, sök det generella i det specifika, tolka materialet utifrån relevanta teorier 
och begrepp. (Ekström m.fl., 2010)  

Denna intervju redovisas dels i avsnittet Empirisk bakgrund (1.4) och även i avsnittet 4.1. Den 
analyseras avslutningsvis tillsammans med resterande resultat under kapitel fem.  

3.4 Dokumentanalys 
Ett dokument är en sorts skriven eller audiovisuell berättelse som innefattar publikationer, 

arkivmaterial, brev och opublicerat material. Enligt Östbye m.fl. (2004) kan dokument fylla två 

uppgifter för forskning inom medievetenskap; dokument som forskningsobjekt eller dokument 

som källor eller resurser vid forskning. I denna uppsats undersöks bland annat 
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Värmlandsoperans profil. Ett antal dokument som Värmlandsoperan publicerat till sin målgrupp 

har därför analyserats för att fylla den första uppgiften som beskrivs ovan, alltså att fungera som 

forskningsobjekt. Värmlandsoperan ger ut cirka 12-16 affischer per år och av dessa har en 

fjärdedel slumpmässigt valts ut. Dessa dokument är fyra stycken affischer samt en broschyr som 

Värmlandsoperan använt i sin kommunikation för sina orkesterproduktioner. Kommunikationen 

för dessa produktioner valdes eftersom de är av intresse i denna uppsats. Affischer och 

broschyrer var mest relevanta att analysera då de är i princip den enda, mest tydliga och mest 

genomarbetade kommunikation som finns för orkesterkonserterna. De fyra affischerna samt 

broschyren som valdes är de senaste som Värmlandsoperan publicerat och var därför mest 

relevanta. Dessa forskningsobjekt kommer vara ett komplement för resterande metoder och 

inte fungera som det primära och enda forskningsobjektet. På detta sätt kan ämnet belysas från 

olika perspektiv, vilket är positivt. Kunskap om objekten samlades in genom den samtalsintervju 

samt de fokusgruppsintervjuer som genomfördes. På detta sätt fanns kunskaper om vem som 

haft ansvar och inflytande för objektens form och innehåll samt hur dessa har uppfattats av den 

unga målgruppen. Därmed kunde egenskaper hos dokumenten förklaras och analyseras.(Östbye 

m.fl. 2004) 

Östbye m.fl. skriver (2004) att metoder som hör till textanalys kan användas i dokumentanalyser 
av den typ som förklarats ovan. Därför ska det nedan tas upp viktiga faktorer och tips när man 
genomför en textanalys och då även en dokumentanalys. När det nedan skrivs om text eller 
texter innefattar detta begrepp skrift, bilder, film och tal. 

Analysen av en text måste ha ett syfte som ska besvara frågorna: Varför ska denna texta 
analyseras? Samt vad är det som är intressant hos texten? (Östbye m.fl. 2004). I detta 
sammanhang ska denna analys utföras som komplement för att för att kartlägga 
Värmlandsoperans profil. Den ska även finnas till för att kunna göra kopplingar till den image 
unga har av Värmlandsoperan. 

Den allmänna utgångspunkten i en dokumentanalys är intresset hos den som analyserar texten.  
Detta kan ses som något som kan minska metodens validitet och reliabilitet. Men att vilja något 
med den text som ska analyseras behövs för att bra frågor ska ställas till texten och kunna 
besvaras med texten samt med relevanta begrepp och teorier som underlag. (Östbye m.fl. 2004) 
 
Dokumentanalysen i denna uppsats utgick från olika aspekter som var av intresse för 
uppsatsens syfte: Strukturen är baserad på Östbye m. f. (2004). 

 Beskrivning – En grundlig beskrivning av texten, även dess syften.  

 Tematik – Vad texten handlar om.  

 Innehållsmässiga förhållanden – Hur framställs olika människor i texten, exempelvis 
män och kvinnor, välutbildade och lågutbildade, äldre och yngre. 

 Tilltal – Hur texten talar till de tilltänkta mottagarna, högtidligt, lättsamt. 

 Beskrivande text – Om texten lägger vikt vid rumsliga förbindelser.  
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 Berättande text – Om texten markerar tidsmässiga och kausala förbindelser. 

 Argumenterande text – Om texten försöker överbevisa mottagaren om något. 

 Mediet – Kanalens egenart, teknik, distributions- och receptionsform, tillgänglighet. 

 Textens kontext – det som är närliggande, till exempel tidningssidan, texter runt 
dokumentet. 

 Vilken sorts reklam (tre huvudtyper) – Är texten reklam för produkter, politisk reklam 
eller attitydskapande reklam? 

 Trovärdighet – Infriar dokumentet sitt syfte. 

De dokument som analyserats finns bifogad som bilaga. 
 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär giltighet och gäller först och främst hur pass relevanta data och analyser är i 
förhållande till problemformuleringen. Att man mäter det man avser att mäta. Reliabilitet 
betyder tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av data. (Östbye 
m.fl. 2004:40) 
 
De metoder som används är alla kvalitativa. Detta gör att de resultat som kan redovisas varken 
är generella eller allmängiltiga utan precis som metoden antyder är de kvalitativa. 
Frågeställningarna klargör dock att det är den typen av resultat som är av intresse. Östbye 
(2004) beskriver att det kan vara svårt att maximera både reliabilitet och validitet i samma 
undersökning, kvalitativa analyser kan föra forskaren närmare kärnan och därför öka validiteten. 
Resultatet är inte heller allmängiltigt för alla unga då endast en grupp har undersökts. Detta var 
inte målet med undersökningen vilket gör att det snarare ökar validiteten eftersom det är den 
relevanta delen av målgruppen som undersöks.  För att öka validiteten skulle en 
enkätundersökning kunnat adderas men det tillät inte resurserna för denna uppsats. Ett ökat 
antal intervjuer och fokusgrupper hade också gjort undersökningen mer omfattande och därför 
också ökat validiteten. En enkätundersökning hade också kunnat göra att man kunnat utgå i 
resultatet i denna då man utformat frågeformuläret till fokusgrupperna och därför ökat 
kvaliteten, alltså reliabiliteten på dessa.  
 
Metoderna är trots att inga kvantitativa metoder har används omfattande och kompletterar 
varandra på ett bra vis. Vid metodologisk triangulering söker forskaren att kompensera för en 
svaghet hos en metod genom att också använda andra metodansatser (Östbye  m.fl. 2004). 
Samtalsintervjun med Värmlandsoperan ger en bild av hur de ser på sin profil, 
dokumentanalysen redogör för hur denna profil kommuniceras och visualiseras och 
fokusgrupperna visar på hur de unga uppfattar denna profil, alltså deras image av 
Värmlandsoperan. På detta sätt täcks alla delar av frågeställningen och syftet in av metoderna 
vilket gör att validiteten och reliabiliteten är relativt hög.  
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten från samtalsintervjun, dokumentanalysen samt 

fokusgruppsintervjuerna att redovisas. Dessa har sorterats och kategoriserats i olika rubriker för 

att sedan kunna söka mönster, leta efter det relevanta och tolka materialet utifrån de teorier 

och begrepp som redovisats (Ekström m.fl., 2010). Kapitlet inleds med resultaten av 

samtalsintervjun, fortsätter med dokumentanalysens resultat och avslutas med resultaten av 

fokusgruppsintervjuerna. 

4.1 Samtalsintervju med Värmlandsoperan 
Samtalsintervju med Pernilla Eduard, informationschef på Värmlandsoperan. 

4.1.1 Värmlandsoperans profil 

”Unga ska tycka att det är något nytt de ska höra och något som passar dem, inte gå för att 

mormor vill det. ” (Pernilla Eduard, informationschef Värmlandsoperan) 

Värmlandsoperan vill vara nyskapande. Folk ska inte bry sig om vilken produktion de går på utan 

de ska våga lita på att Värmlandsoperan gör bra produktioner. Unga ska tycka att det är nått 

nytt de ska höra, inte gå för att mormor vill utan för att det är något för dem. De vill även att det 

ska nå större kretsar, ex. unga. Värmlandsoperan vill att folk ska uppfatta organisationens 

enorma bredd och veta att allt de gör har hög kvalitet. De vill också uppfattas som breda men 

inte generella och inte urvattnas. De riktar sig mot unga via sin barn- och ungdomsverksamhet 

som är nischad mot dem. De vill ändå gärna att unga kommer även till andra produktioner som 

inte är gjorda för dem.  Värmlandsoperan vill att målgruppen ser Värmlandsoperan som några 

som tar med sig gammal musik in det här årtusendet och göra det aktuellt för de som vill lyssna 

nu. De vill också uppfattas som proffsiga, kompetenta och djärva men också som 

traditionsbärare. 

4.1.2 Så kommuniceras profilen 

”Det var fult att marknadsföra sig då Värmlandsoperan startades.” (Pernilla Eduard, 

informationschef på Värmlandsoperan) 

Värmlandsoperan anser att I takt med att de blir mer nischade, modernare och mer 

professionella blir också marknadsföringen mer och mer slipad. Syftet med Värmlandsoperans 

marknadsföring är både att marknadsföra enskilda produktioner och att kommunicera ut hela 

Värmlandsoperan. Dessa två delar krockar då och då och det är svårt för organisationen att veta 

vad som ska prioriteras. Värmlandsoperan marknadsför sig via flera olika kanaler som också 

skiftar från produktion till produktion. De kanaler de brukar använda sig av är PR såsom 

pressmeddelanden och presskonferenser, nyhetsbrev, reklamkampanjer, reklam via hemsidan 

och även mer och mer andra kommunikationskanaler på internet. Värmlandsoperan har ännu 
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inte börjat använda sig av sociala medier fullt ut eftersom dessa är svåra att hantera och 

upprätthålla på ett bra vis enligt dem. Samtidigt som folk ger bra respons via Facebook till 

exempel kan de också säga negativa saker. Är gruppen då länkad till hemsidan kan det bli uppstå 

problem, detsamma gäller med bloggar enligt Värmlandsoperan. Organisationen tror dock att 

målgruppen blir mer och mer mottaglig för information via internet. 

Värmlandsoperan använder sig också av andra kanaler som inte är köpta som till exempel mun 

mot mun metoden, både som de styr och inte styr. De försöker styra den genom att ha 

teaterombud på arbetsplatser som till exempel får komma och titta på repetitioner och sedan 

peppa sina kollegor att komma som i sin tur kan köpa biljetter från dem för 10 % lägre pris. 

Värmlandsoperan använder inte den här metoden då det kommer till unga eftersom de inte är 

lika statiska på samma plats.  

Då det kommer till marknadsföringen för orkesterproduktionerna är den mer traditionell och 

informerande. Det är svårare att göra rolig och bra marknadsföring för orkesterkonserterna 

enligt Värmlandsoperan eftersom det är lättare att hitta saker att utveckla till en kampanj vid 

andra produktioner eftersom det då finns fler visuella attribut att lyfta fram. Värmlandsoperan 

gör enskilda affischer för varje produktion. Det är enligt dem svårare att prata om musik 

eftersom man måste ha mycket kunskap och nästan vara musiker för att kunna beskriva musik. 

Man kan prata om vilka som är med eller tänket bakom och kanske är det bara det som vanligt 

folk kan ta till sig tror Värmlandsoperan. Orkesterproduktionerna blir sällan recenserade i 

tidningar eller andra medier, eftersom få personer anser sig kunna så pass mycket om musik att 

de kan uttala sig om konserterna. De kan däremot recensera operor eftersom de erbjuder en 

större visuell upplevelse. Man måste kunna så mycket mer för att kunna recensera konserterna 

tror Värmlandsoperan. Detta gör att Värmlandsoperans orkesterproduktioner inte får så mycket 

PR.  

Studenterna är ingen idé att marknadsföra sig mot enligt Värmlandsoperan. De har gjort det 

aktiva valet många gånger eftersom de tycker att det är svårt och onödigt eftersom de inte är 

någon beständig skara. Värmlandsoperan har försökt att spela på universitetet för att locka ny 

publik men musikerna tycker att det är jobbigt och vill att folk ska ha valt att lyssna på dem. 

Värmlandsoperan tror att det skulle vara bättre att ha en stadig kontakt med lärare eller ledning 

eftersom de är mer konstanta än studenterna.  

4.1.3 Värmlandsoperans publik 

”Det har blivit en social tillhörighet för dem som är där, de kan umgås och diskutera med andra 

som tycker om musik.” (Pernilla Eduard, informationschef på Värmlandsoperan) 

Värmlandsoperans publik har alltid bestått till en viss del av en kulturelit. Publiken varierar 

också beroende på repertoar och om de spelar något mer lättviktigt så kommer en större och 
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bredare publik. Orkesterkonserternas publik är statisk. I början var de färre men nu har man 

infört abonnemang som innebär att man köper biljetter till alla konserter på en gång vilket har 

ökat publikantalet. Publiken är fortfarande homogen då det kommer till samhällsklass och ålder. 

Enligt Värmlandsoperan är det mycket lärare, högutbildade och äldre. Det har blivit en social 

tillhörighet för de som köper abonnemang och de har också startat ”Symfoniettans vänner” som 

är en förening.  

4.1.4 Värmlandoperans imageuppfattning  

”Unga har kanske sett en del av organisationen som till exempel barn och 

ungdomsverksamheten men inte hela Värmlandsoperans bredd, det är ett problem.” (Pernilla 

Eduard, informationschef på Värmlandsoperan) 

Värmlandsoperan tror att de uppfattas av allmänheten som en proffsig organisation med ett 

gediget yrkeskunnande och kompetens. De tror också att folk ser på Värmlandsoperan som en 

organisation som vågar utmana men som ändå är traditionsbärare. De tror att de är en lokal och 

regional stolthet. De som återkommer till dem har den åsikten Värmlandsoperan vill att de ska 

ha tror de. Värmlandsoperan inser dock att alla inte alltid vet vad de har gått på och blandar 

ihop dem med Värmlandsteatern.  De vet också att det finns både sådana som tycker det är 

jättebra och är stolta och sådana som inte vet vad Värmlandsoperan är eller inte tycker att 

Värmlandsoperan är bra. När det kommer till hur de uppfattas av unga upplever de att det är på 

ungefär samma sätt men att idag kanske Värmlandsoperan inte alltid uppfattas så som det är 

tänkt och det finns ett gap tror de. Folk kanske till exempel inte säger att Värmlandsoperan är 

djärva utan säger att de är duktiga. De vet inte om unga ens uppfattar Värmlandsoperans 

kommunikation eller Värmlandsoperan i stort. De tror att unga kanske har sett en del av 

verksamheten till exempel ungdomsverksamheten men ändå inte förstår att det är samma 

organisation som sedan gör en stor musikal eller konsert. Det är ett stort problem tycker 

Värmlandsoperan.  

De tror inte att den profil de sänder ut stämmer överens med allmänhetens image men de tror 

dock att om man talar om det för dem vilken profilen är så skulle de hålla med. 

Värmlandsoperan tror att man själv måste komma i kontakt med dem först eller måste hört 

någon säga det. De vet att de inte lyckats helt på detta område och tror att det handlar om att 

få komma ut och prata på ställen med mycket folk för att få boll i rullning. De vet att man aldrig 

kan prata personligt med alla utan detta måste bli en generell uppfattning.  

För att ta reda på hur profilarbetet kommuniceras ut har det gjorts en dokumentanalys. 

4.2 Dokumentanalys 

Inför orkesterkonserterna ger Värmlandsoperan ut affischer och en broschyr för att informera 
om kommande konserter. Dokumenten som används i denna analys utgörs av ovan nämnda 
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affischer och broschyr, affischerna är fyra till antalet och detta är ca en fjärdedel av 2010 års 
affischer (se bilaga 1-4 s.55). 

     

  
        Figur 1 (affisch)         Figur 1 (broschyr, uppslag) 

Affischerna informerar om en kommande konsert och detta framgår tydligt. Informationen är 
relevant och lätt att uppfatta.  

Texten är utformad för att förstås av många olika grupper då den varken är för enkel eller för 
komplicerad, man kan därför se att målgruppen framställs som ”alla”.  De väljer att inte 
detaljerat beskriva musiken utan fokus ligger på att allmänt informera om konserten i stort. De 
informerar om konserten genom att först visa konsertens namn. Detta blir affischens fokus då 
detta skrivs med ett stort typsnitt och eftersom det går att finna på affischens mittpunkt. Under 
konsertens namn finner man en kort allmän förklaring av konsertens innehåll i stort. Sedan kan 
man läsa information om tid och plats samt konsertens huvudpersoner. Avsändaren visas 
därefter tydligt och med tillhörande kontaktuppgifter. 

Samma visuella och informativa tema genomsyrar alla affischerna. Utöver informationstexten 
som beskrivits ovan utgörs alla affischer också av andra visuella element såsom fotografier eller 
illustrationer som kan kopplas till varje enskild konserts innehåll. Bakgrundsbilden är 
genomgående för alla affischerna och föreställer ett notblad. Tonen i den informativa texten är 
också genomgående för alla affischerna och man använder ord som maffig, storslagen, vacker 
och fantastisk.  

Broschyren som är ett komplement till affischerna innefattar informationen som alla affischerna 
tar upp. I broschyren har alltså affischerna förenklats visuellt men inte innehållsmässigt och 
varje affisch utgör en sida i broschyren.  Broschyren erbjuder inte många visuella element såsom 
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bilder och illustrationer bortsett från framsidan. Detta gör den enkel men stilren. I broschyrerna 
går samma notblad som på affischerna att återfinna. Broschyren innehåller mer information än 
affischerna i form av en sammanfattning av alla konserterna och utökad information om 
biljetter. Sista sidan består av ett vykort man kan fylla i för att beställa olika former av biljetter. 
För att ta reda på hur denna marknadsföring och Värmlandsoperans andra budskap tas emot av 
de unga har det genomförts fokusgruppsintervjuer.  

4.3 Fokusgruppsintervju 1 

Fokusgruppsintervju med fem musikintresserade unga i åldern 17-19 

4.3.1 Värmlandoperans image  

”De håller hög klass och allting är välgjort, man blir helt såld!” (Fredrik 18 år) 

Då informanterna hör varumärkesnamnet Värmlandsoperan associerar de till egenskaper som 

musikal, teater, opera, kvalité, Christer Nerfont, roligt, hög klass, seriositet, skicklighet, 

ambition, bra scenbygge och imponerande. Negativa saker som informanterna nämner är dyra 

biljetter, svårsmälta operor och att vissa platser i salongen är sämre eftersom man från dem 

inte ser hela scenen. De diskuterar också Värmlandsoperans namn och kommer då fram till att 

det antyder att de bara erbjuder opera vilket informanterna dels tycker är missvisande och de 

tror också att det kan skrämma iväg de som inte är intresserade av opera. Informanterna tror 

att människor från hela Sverige åker till Karlstad för att se Värmlandsoperans föreställningar. De 

nämner också att allting de gör är välgjort i alla steg och de tror att det beror på att de har det 

som heltidsjobb.  

4.3.2 Marknadsföring 

”Vilken marknadsföring?”( Lisa 17 år) 

De svarar på frågan om marknadsföring med en motfråga: Vilken marknadsföring? De talar om 

att många operor och musikaler som de känner till marknadsförts dåligt. De har ingen aning om 

vilka operor som går utan uttrycker att det enda sättet man hör om Värmlandsoperans 

uppsättningar är genom bekanta det är det som får dem att besöka dem. Den reklam de 

uppfattat är den på busshållsplatser och på Värmlandsoperans byggnader där de tycker att den 

syns mycket och ofta. Annars tycker de sig se väldigt lite reklam men de tror att de sett någon 

tidningsannons men detta är de kritiska mot . För att få information om Värmlandsoperans 

verksamhet och uppsättningar upplever de att de själva måste leta upp den informationen och 

det tycker de är fel. Unga letar inte efter marknadsföring eller tittar efter den tror 

informanterna. Informanterna har dock upplevt de affischer de sett som snygga, när de väl har 

sett dem. 

Informanterna tycker inte att Värmlandsoperans marknadsföring riktar sig till dem. De upplever 

att den riktar sig till vuxna och uppåt men inser att de snart börjar bli i den åldern. De tror att 
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detta beror på att de inte har jobb och därför har svårare att köpa biljetter. Informanterna 

känner till att det finns en studentrabatt men återkommer till att deras budget är liten.    

Intresse spelar också en stor roll för om man uppfattar marknadsföringen eller inte tror 

informanterna. De tror att det har försvunnit i de yngre generationerna och att de äldre har ett 

intresse eftersom de har växt upp med det.  

4.3.3 Orkesterkonserterna 

”De som är där är som en cirkel och alla är över 50 år.” (Elin 18 år) 

Då informanterna diskuterar orkesterkonserterna nämner de att de har som spelar där och att 

de själva också har spelat med dem vilket gör att de har stor kännedom om dem. De tycker att 

de är duktiga, trevliga och skickliga. Informanterna spekulerar i om det är så att orkestern 

benämns som Sveriges bästa i sin storlek. De tror att orkestern ibland spelar i musikaler och 

ibland egna konserter. De är osäkra på om de är med vid operor och andra typer av evenemang. 

Då informanterna varit på deras konsert är de osäkra på om det är Värmlandsoperan som står 

bakom dem och blandar ihop dem med andra orkestrar.  

Informanterna upplever och tror att publiken består mestadels av pensionärer och tror att 

många äldre som är uppväxta med operamusik. De känner inte så många yngre som brukar gå 

på konserterna. De tror att detta beror på att musikstilen är svårare att ta till sig. Informanterna 

nämner dock att det brukar vara några från deras umgängeskrets av musikintresserade som är 

där. De upplever det som att det alltid är samma gäng som är och säger att de också skulle 

kunna tänka sig att gå ihop med det gänget. Denna grupp sänker medelåldern på konserterna 

betydligt enligt informanterna som upplever att resten av publiken är i medelåldern eller äldre. 

De tror att de som är där är som en cirkel där de känner igen varandra från andra konserter och 

musiksammanhang. Informanterna tror att många i publiken är musiker. Informanterna kopplar 

opera till överklassen och tror att det är de som har det bättre ställt som är där. Då de varit på 

konserterna har de känt sig alldagligt klädda då många i publiken är mer formellt klädda. De tror 

att det spelar stor roll hur man är uppväxt och om man har ett genuint intresse då det kommer 

till att gå på orkesterkonserterna.   

4.3.4 Övriga tankar om Värmlandsoperan 

”Man ska ju inte skrämma bort den publiken som finns för att locka dit unga.” (Fredrik 18 år) 

Informanterna tror att Värmlandsoperan erbjuder musikaler, operor, operett och konserter. De 

diskuterar också möjligheten att de även sätter upp vanlig teater. Då de diskuterar vad som 

ingår i Värmlandsoperans verksamhet tenderar de att blanda ihop dem med andra liknande 

organisationer. Detta gör de också då de diskuterar saker såsom logotyp och lokaler.    
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De spenderar inte mycket pengar på några kulturevenemang utan går kanske en till två gånger 

per år på något större evenemang såsom en musikal, opera eller konsert. Detta beror på att de 

prioriterar att lägga sina pengar på andra saker.  

Det som skulle få informanterna att gå mer på Värmlandsoperans orkesterproduktioner skulle 

vara billigare biljetter, lockande musiker/sångare, mer sång, social gemenskap, kortare 

konserter, kända stycken, större variation av musik, bättre och mer omfattande reklam och mer 

show runt omkring. Informanterna är dock medvetna om att det redan finns en publik som gillar 

den musik som är idag. De tycker att klassisk musik måste få vara det som den är och den måste 

också få finnas kvar på konserterna. Informanterna tycker inte att man ska skrämma bort den 

publik som redan finns för att enbart locka en yngre publik. Därför tycker de att man kan göra 

någon konsert lite lättare. De är också medvetna om att saker såsom mer reklam och 

gästartister kostar pengar vilket kan påverka biljettpriset.  

Då Värmlandsoperans logotyp diskuteras kan informanterna inte få en minnesbild av hur den 

ser ut och kan överhuvudtaget inte se den framför sig. Detta tycker informanterna visar på 

vilket intryck den gjort eller snarare inte gjort.  

4.4 Fokusgruppsintervju 2 

Fokusgruppsintervju med fyra musikintresserade unga i åldern 20-25 

4.4.1 Värmlandsoperans image 

”Värmlandsoperan är ensam i sitt slag i Karlstad och de försöker verkligen göra något 

annorlunda.” (Oskar 24 år) 

Då informanterna hör varumärkesnamnet Värmlandsoperan associerar de till goda minnen, en 

seriös och positiv organisation och de tror även att andra associerar Värmlandsoperan till 

seriositet och positivitet. De tror att de flesta runt Karlstad vet vad Värmlandsoperan är. 

Informanterna kopplar även negativa associationer till organisationen, så som att de måste få in 

en yngre publik och de associerar till sämre gästartister/gästsolister. 

Informanterna upplever inte att de har någon uppfattning om själva organisationen, hur den är 

uppbyggd, finansierad med mera. Informanterna kan dock ändå nämna många egenskaper som 

de accessionerar organisationen, så som deras produkter och det som organisationen utstrålar. 

När informanterna nämner egenskaper tar de upp ord som ambition, passion, nytänkande, 

kvalitet och mod. När det gäller ordet nytänkande förklarar informanterna att de uppfattar 

Värmlandsoperan som en organisation som försöker göra saker annorlunda samt att de är 

ensamma i sitt slag i Karlstad. De talar om att det verkar finnas passion och ambition i 

organisationen och ser den, med anledning av detta, som en självklar institution att vända sig till 

som musiker. När informanterna nämner ordet mod gör de det i samband med exempel på 
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stora uppsättningar som Värmlandsoperan arrangerat och beskriver hur de uppfattar detta som 

modigt då uppsättningar som dessa kräver mycket arbete. Informanterna anser även att det 

verkar finnas ett intresse av att hålla kvalitet men att denna kan variera när det gäller deras 

gästmusiker/gästsolister. Det visar sig dock att denna negativa uppfattning bygger enbart på en 

uppsättning informanterna var och tittade på. När de nämner dessa egenskaper säger Erik (25 

år) att: ”opera är något som äldre är intresserade av”. 

4.4.2 Marknadsföring 

”Affischerna som man har sett är i alla fall stilrena.” (Johanna 21 år) 

Informanterna talar om den marknadsföring de ser och uppfattar och den de vet finns men inte 

uppfattar. De nämner affischer och flyers som en uppfattad marknadsföring de ser på sin skola 

och drar slutsatsen att dessa finns där då det är en musikskola. De vet om att det finns en 

hemsida men talar inte vidare om denna och de vet om att det annonseras i olika tidningar men 

det är ingen marknadsföring de uppfattar. 

Informanterna uppfattar Värmlandsoperans marknadsföring som stilistisk, rolig och nytänkande. 

De gillar det faktum att de inte är övertydliga med information på sina affischer utan försöker 

förklara budskapet på annorlunda sätt som väcker nyfikenhet. Informanterna talade även om 

den målgrupp de anser att Värmlandsoperan borde rikta sig till med sin marknadsföring. De 

anser att marknadsföringen måste rikta sig mot alla, även mot de som inte är 

musikintresserade, för att den musikintresserade gruppen går på Värmlandsoperans 

föreställningar ändå. Informanterna för samma resonemang om unga och äldre personer och 

säger att de äldre går på föreställningar vare sig de ser marknadsföring om dem eller inte, det är 

de unga som ska lockas med denna och vara målgruppen i marknadsföringen. De drar paralleller 

till operan i Stockholm som de uppfattar tydligt riktar sig till unga. Att Värmlandsoperan bygger 

vidare på den stilistiska, spännande och intresseväckande formen av marknadsföringen tror 

informanterna kan vara ett sätt att nå yngre. 

Informanterna anser att de uppfattar Värmlandsoperans marknadsföring för att de är 

intresserade av musik och kultur.  

4.4.3 Orkesterkonserter 

”De skulle vinna mer än de skulle förlorar på en förändring.”(Erik 25 år) 

Värmlandsoperans alla olika produktioner är inte kända av våra informanter, de känner till 

operor, musikaler och arrangemang för barn (barn- och ungdomsverksamheten). De har sett 

Värmlandsoperan i andra sammanhang, men verkar inte ha uppfattat organisationen som 

avsändare eller arrangör. När evenemanget konserter kommer upp i samtalet är det i samband 

med att de tror att Värmlandsoperan sponsrar konserter eller arrangerar en nyårskonsert 

Informanterna har även en svag aning om att Värmlandsoperan har någon sorts 
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turnéverksamhet men inte i vilken form. De känner inte till mycket om Värmlandsoperans 

symfonietta, de har inte uppfattat att det är en orkester där majoriteten av musikerna är 

anställda på heltid och de vet inte vilka av Värmlandsoperans produktioner de är inblandade i. 

Vidare förklarar informanterna att de inte har varit på någon utav Värmlandsoperans 

orkesterkonserter. 

Informanterna tror att orkesterkonserternas publik är väldigt blandad och för resonemanget 

”om Värmlandsoperan vänder sig till alla så borde publiken vara blandad och musiken varierad 

för att passa alla” (Johanna 21 år). Senare nämner de dock att de tror att det är en högre 

medelålder på publiken då de anser att den musik de tror framförs på konserterna samt 

lokalerna där den framförs påverkar vilka personer som utgör publiken. Gällande musiken 

förstår dock informanterna att det kan vara problematisk att ändra den. De tror att det finns en 

rädsla, inte bara för Värmlandsoperan, i att ändra musikstil eller tonsättare, en rädsla för att 

förlora den nuvarande publiken som gillar det de hör. Men informanterna tror dock att 

Värmlandsoperan skulle vinna mer på en förnyelse i orkesterkonserternas musik. 

4.4.4 Övriga tankar kring Värmlandsoperan 

”Vi skulle gärna gå på konserterna och andra evenemang men det är för svårt att ta sig dit.” 

(Linda 20 år) 

För informanterna var pengar och transport avgörande faktorer för hur många av 

Värmlandsoperans föreställningar och andra evenemang de går på. Informanterna beskrev hur 

deras skola hjälper till med transport och biljettpriser och att om denna hjälp inte skulle finnas 

till hands skulle de sällan gå på Värmlandsoperans eller andras föreställningar.  

Det som skulle få informanterna att gå mer på Värmlandsoperans orkesterproduktioner är en 

förnyelse av deras repertoar gällande tonsättare och mera nykomponerad musik, lättare att ta 

sig till och från konserterna, rabatt för studenter, mera och bättre gästmusiker, välja musiken 

efter sådant som tilltalar unga, mera show på scenen och runtomkring. Gällande ny musik 

nämner informanterna det faktum att den nuvarande publiken inte ska förloras på grund av en 

förnyelse av musiken och att den därför ska bli ett komplement till den nuvarande musiken. 

När informanterna ska diskutera och tala om Värmlandsoperans logotyp använder de sig av 

uttryck som ”vilken logotyp?” (Oskar 24 år). Informanterna kan inte se logotypen framför sig och 

måste få den visad för sig, det är då de känner igen den. De tycker inte att logotypen säger 

något eller är tydlig,   

Några av informanterna har inte sitt ursprung i Värmland och beskriver att de hörde om 

Värmlandsoperan för första gången via lärare på sin högskola. Dessa informanter tror att de kan 

ha sett någon form av marknadsföring med att denna inte var anledningen till att de fick 
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kännedom om Värmlandsoperan. Informanten med ursprung i Värmland har upplevt att han 

alltid haft kännedom om Värmlandsoperan. 

Dessa resultat tolkades och analyserades utifrån de teorier och begrepp som redovisats i kapitel 

två. Analyserna kommer att redovisas i nästa kapitel.   
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5 Analys 

Värmlandsoperan beskriver sig själva som nyskapande, proffsiga, kompetenta och som djärva 

traditionsbärare som är breda men inte generella. Detta är deras profil och som Erikson (2008) 

skriver ger en väl inarbetad profil organisationen ett kännetecken, positiva associationer och ett 

förtroende. De ungas syn av Värmlandsoperan är att de är duktiga, ambitiösa, passionerade, 

modiga, djärva och nytänkande. Detta stämmer till stor del överens med de nyckelord som 

Värmlandsoperan själva använder. Imagen är viktig och som Heide m.fl. (2005) skriver avgör den 

till stor del de val målgruppen gör gällande organisationen och dess produkter. Trots att det kan 

verka som att bilderna av organisationer överensstämmer är profil- och imagebegreppen större 

än så och innefattar mycket mer än bara egenskaper och nyckelord.  

5.1 Olika verksamheter – en organisation? 
Värmlandsoperan är en stor organisation som innefattar många olika delar. Fokus i denna studie 

har varit på orkesterproduktionerna eftersom Värmlandsoperan själva upplever att detta är den 

del av verksamheten som haft svårast att locka unga. Organisationens syfte är att kommunicera 

både hela organisationen och dess delar vilket inte alltid lyckas och organisationen verkar själva 

vara medvetna och detta. De unga blandar ihop Värmlandsoperan med andra organisationer 

och känner inte till Värmlandsoperans bredd. Det är problematiskt att blandas ihop med andra 

liknande organisationer då man arbetar med att kommunicera immateriella värden (Heide m.fl., 

2005). Det som är avgörande för att sticka ut är ett väl genomtänkt varumärkesarbete och då en 

väl genomförd marknadskommunikation. Denna ska hjälpa konsumenterna vid deras val och 

urskilja organisationen från andra (Dahlén m.fl., 2009). En organisations image är både tom och 

meningslös om den bara innehåller vackra nyckelord men inte berättar något om 

organisationen och dess verksamhet. Enligt Larsson (2008) kan denna typ av problem bottna i 

både misslyckad kommunikation och att profilen inte speglar verkligheten. Detta kan vara ett av 

Värmlandsoperans problem, att imagen upplevs som urholkad och ytlig.  

Som sagt består Värmlandsoperan av många delar och dessa delar är inte tydliga för de unga 

vilket gör att varumärket i sig inte är så starkt. Som Treffner (m.fl., 2001) beskriver måste ett 

varumärke som består av flera produktgrupper utstråla samma budskap och kunna leva upp till 

detta. För att ett varumärke ska vara starkt måste det förknippas med saker som en logotyp 

men det är också bra om varumärket förknippas med en berättelse eller andra positiva 

associationer (Kotler, 1999). Dessa ska särskilja organisationen och ge samma associationer som 

varumärket vill förmedla. Det är alltså viktigt att målgruppen uppfattar hela organisationens 

verksamhet och alla dess delar. Detta kan uppnås om dessa utstrålar samma kärnvärden och 

associationer, alltså samma profil (Holm, 2002). Resultaten indikerar att Värmlandsoperan har 

misslyckats med att kommunicera ut sin verksamhet som en helhet . De unga uppfattar inte alla 
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Värmlandsoperans delar vilket betyder att de inte varit tydliga nog med att kommunicera dem 

som en enhet med samma kärnvärden och från samma avsändare.  

5.2 Gemenskap – förmedlas i kommunikationen? 
Värmlandsoperan beskriver den nuvarande publiken för sina orkesterkonserter som en äldre, 

högutbildad kulturelit som är både statisk och homogen. Resultaten indikerar att den unga 

målgruppen ser på denna publik på samma sätt. Detta gör att det kan vara svårt att bryta sig in i 

denna grupp som ung. Det faktum att många i den nuvarande publiken också ingår i en 

gemenskap som kallas ”Symfoniettans vänner” gör det inte heller det enklare för de unga att ta 

sig in i den sociala gemenskapen (Treffner m.fl., 2001) . Detta ska dock inte enbart ses som 

något negativt eftersom det skulle vara möjligt även för de unga att träffas i en liknande 

konstellation där de kan känna social tillhörighet. Den unga målgruppen vill känna tillhörighet 

och social gemenskap för att lockas till den här typen av evenemang och de ser ett värde i att gå 

tillsammans med andra personer med liknande intressen. Resultaten indikerade även att den 

unga målgruppen var orolig för vilka inofficiella koder som existerade under konserterna såsom 

klädval och etikett. De ungas rädsla att inte passa in och den nuvarande homogena publiken 

som består av äldre, välutbildade personer kan förklaras med kunskapsklyftan. Den förklarar hur 

socioekonomiska faktorer och utbildning avgör hur vi kan ta till oss kunskap . Det bildas då en 

klyfta mellan olika grupper som fortsätter att bli större. (Tichenor m.fl., 1970) Detta innebär att 

grupper som inte har en tidigare kunskap (om orkesterkonserter/orkestermusik) går förlorade 

när nya budskap eller nya upplevelser som kräver förkunskap sänds ut, antingen via 

marknadsföring eller via själva produkten, alltså orkesterkonserten. För att få den unga 

målgruppen att komma på konserterna krävs samma sak som för de äldre, de behöver känna 

social gemenskap men också känna sig välkomna och inkluderade. 

Behovet av social tillhörighet yttrar sig i inköpsbeslutet genom att vi köper en viss 

vara därför att vissa andra individer, med vilka vi som konsumenter känner en viss 

gemenskap – eller vill känna en viss gemenskap – använder sig av just denna vara. 

Genom att köpa en vara med ett visst varumärke, vill vi ofta också att andra, som 

inte har köpt varan, ska betrakta oss på ett visst sätt. (Treffner m.fl., 2001:42)  

Budskapen Värmlandsoperan sänder ut talar alltså inte till den unga målgruppen. Enligt Dahlén 

m.fl. (2009) kan organisationer tala till olika målgrupper samtidigt som de behåller samma 

grundsyfte genom att utforma budskapen på olika vis. Det krävs en större vilja och mindre 

rädsla från Värmlandsoperan att tala till de unga eftersom unga idag enligt Eriksson (2008) är 

ser igenom reklam och informations ansvariga behöver därför söka efter nya platser för att föra 

en dialog med unga. Eftersom de unga också har svårt att se kopplingen mellan 

orkesterproduktionerna och resten av Värmlandsoperan behöver budskapet också göras mer 

enhetligt och tydligt då detta enligt Treffner (2001) alltid är betydelsefullt för ett varumärke.  
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5.3  Kommunikation – profilens uttrycksform 
Som det nämndes under resultatkapitlet har unga en uppfattning om Värmlandsoperans 

marknadsföring då de kan uttala sig om den och nämna egenskaper om den. Det kan dock också 

ses att denna målgrupp inte tar till sig marknadsföringen fullt ut trots att de vet att den finns. 

Detta betyder att marknadsföringen når den unga målgruppen men de förstår den inte eller tar 

den inte till sig .   

Enligt Värmlandsoperan är inte unga en primär målgrupp gällande orkesterkonserterna, men 

trots detta aktiva val vill Värmlandsoperan att unga ska bli en del av organisationens publik.  

Detta betyder att Värmlandsoperan vill att deras profil ska speglas i ungas image av 

organisationen, även om de unga inte finns i åtanke då profilen utformas. Dahlén m.fl. (2009) 

tar upp tre frågor som ska utgöra en organisations kommunikation, dessa är: Vilka vill 

organisationen nå? Vad vill organisationen säga till målgruppen och hur? I resultaten framgår 

det tydligt att Värmlandsoperan svarar på dessa frågor i sin kommunikation men på ett 

ofullständigt sätt. I första frågan; Vilka vill organisationen nå? (Dahlén m.fl., 2009) Ingår unga 

som en del i svaret eftersom de ingår i målgruppen. Svaren på de två resterande frågor är dock 

ofullständiga då den unga delen av målgruppen inte finns inräknad. Frågorna är; vad vill 

organisationen säga till målgruppen och hur? (Dahlén m.fl., 2009). Det som organisationen vill 

säga till sin målgrupp och hur det ska sägas ska utformas med målgruppen som helhet i åtanke. 

Då kan budskapet nå fram till målgruppen, förstås av den och förstås då på rätt sätt (Heide m.fl. 

2005). I detta fall har Värmlandsoperan inte haft hela målgruppen i åtanke när de arbetat med 

vad organisationen vill säga till målgruppen och hur. Detta har lett till att Värmlandsoperans 

marknadsföring inte har nått fram till den unga målgruppen fullt ut samt att den inte uppfattats 

eller förståtts, vilket tydligt har kunnat åskådas och som kommer att analyseras vidare. 

5.4 Nya kunskaper & nya krav – nya kommunikationsformer? 
Värmlandsoperans orkesterproduktioner marknadsförs på ett väldigt traditionellt sätt, 

marknadsföringen är enbart informerande och är formad på ett väldigt enkelt sätt. 

Organisationens resonemang bakom denna enkla marknadsföring är att musik är ett väldigt 

svårt element att beskriva samt att om det beskrivs är det väldigt svårt för mottagaren att förstå 

budskapet och ta till sig det om inte de rätta kunskaperna finns. Det verkar därför som att 

Värmlandsoperan har kartlagt sin målgrupps kunskaper om ämnet, vilket enligt Dahlén m.fl. 

(2009) är en viktig punkt att åtfölja . Organisationen har analyserat sin målgrupp utifrån 

kunskaper om musik, vilket är produkten, och dragit slutsatsen att denna kunskap inte är så hög 

hos en stor del av målgruppen. Denna slutsats som organisationen dragit visar att det tydligt 

syns hur det finns olika kunskaper hos olika grupper i samhället vilket Tichenor m.fl. (1970) 

förklarar. Detta påverkar hur man ska kommunicera med sin målgrupp så att den uppfattar 
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budskapet. I detta fall är den kunskapsbärande delen inte tillräckligt stor för att utgå ifrån den 

när organisationen utformar sin marknadsföring. Men trots detta uppfattas marknadsföringen 

för orkesterkonserterna som väldigt svagt riktad till den unga målgruppen, den uppfattas som 

riktad till äldre som har en högre ekonomisk status, kunskaper om musik samt personer som 

redan är ”frälsta”.  Regler och konventioner kan vara olika för olika människor. Enligt Eriksson 

(2008) varierar dessa regler till exempel mellan olika generationer.  Detta leder till att olika 

generationer tänker och tolkar saker och ting på olika sätt. Värmlandsoperan verkar ha sin 

målgrupps kunskapsramar i åtanke men inte att olika generationer tänker och tolkar saker och 

ting på olika sätt. Detta leder till att någon generation och målgrupp kan missuppfatta 

kommunikationen eller inte uppfatta den alls, vilket påverkar målgruppens image av 

organisationen negativt. För att uppfattas av hela sin målgrupp måste organisationen tala till 

dem på den nivå där de befinner sig och anpassa sitt budskap så att även grupper med mindre 

referensramar och förkunskap också kan ta dem till sig och förstå dem (Larsson, 2008) 

Det kan alltså ses som att Värmlandsoperans marknadsföring är till stor del skapad efter hela 

målgruppens nuvarande kunskaper, men trots detta är den svår att uppfatta. Den är inte 

tillräckligt genomtänkt för att vara attraktiv för hela målgruppen, väcka uppmärksamhet och 

berika målgruppens nuvarande kunskaper.  

Värmlandsoperan skulle kunna dra många fördelar i att satsa mer på marknadsföringen för sina 

orkesterkonserter. Organisationen har, som nämnts ovan, dragit slutsatsen att deras målgrupp 

inte har kännedom om deras produkt (orkesterkonserter/orkestermusik) så de har valt att 

förenkla marknadsföringen för produkten och inte satsa på den, vilket uppfattas som något 

negativt som har löst på enklast sätt. Men personer som har mindre erfarenhet av eller 

kunskaper om något är också lättare att påverka (Heide m.fl. 2005). Så att Värmlandsoperans 

målgrupp inte har stora kunskaper om deras produkt borde de se som positivt, använda sig av 

det och satsa på att göra en förändring. 

5.5 Vilja, resurser och profilarbete – synligt i imagen? 
Den marknadsföring som unga har uppfattat bäst utav marknadsföringen för Värmlandsoperans 

orkesterkonserter är deras affischer. Detta kan grunda sig i, som det förklaras under 

dokumentanalysen (4.2), att affischerna har ett genomgående tema, de är stilrena och 

genomsyres av illustrationer eller fotografier. Trots att affischerna ser bra ut och är 

sammanhängande uppfattas inte den information och det budskap som affischerna vill 

förmedla. Värmlandsoperan har alltså gjort ett aktivt val och bestämt sig för att inte satsa så 

mycket resurser på dessa affischer. Slutresultatet för dessa affischer blir, grafiskt och 

innehållsmässigt, inte utmärkande eller specifika för målgruppen och affischerna sprids inte 

bland målgruppen ordentligt. Detta leder till att det sända budskapet inte stämmer överens 

med det mottagna. Holm (2002) beskriver att en ökad kvalitet i det sända budskapet, genom 
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optimalare medieval och genom att bättre anpassa det efter målgruppen, kommer göra att det 

sända budskapet blir mer överensstämmande med det mottagna budskapet. 

Det empiriska resultatet visar tydligt att intresse är något den unga målgruppen anser behövs 

för att bli en del av Värmlandsoperans publik, främst gällande orkesterproduktionerna. 

Resultaten pekar på att den unga målgruppen upplever att produkten inte är anpassad för dem 

men att ändra på produkten kan bli problematiskt eftersom den nuvarande publiken kan gå 

förlorad. Detta är den unga målgruppen medveten om. Att det inte finns intresse för en 

organisations produkt, i detta fall deras produktioner, kan enligt Bruzelius m.fl. (2000) ses som 

något som tyder på att organisationens mål, att nå de unga, inte är bra utformat och antagligen 

inte kommer att lyckas. Dahlén m.fl. (2009) håller med och beskriver att en produkt utan ett 

behov är den dömd att misslyckas oavsett kommunikationen till målgruppen. Men tittar man på 

Schnoor (2006) samt Holms (2002) resonemang kan Värmlandsoperan påverka detta genom sin 

marknadsföring, då denna kan skapa önskemål som i sin tur skapar behov. Dessa kan sedan 

uppfyllas och tillgodoses av organisationen och dess produkter så att organisationen uppnår vad 

de behöver och efterfrågar, som i detta fall är viljan och intresset av att gå på 

Värmlandsoperans orkesterproduktioner. Utifrån detta kan det ses att Värmlandsoperan som 

det har nämns vid upprepade tillfällen tidigare, måste arbeta och satsa mer på sin 

marknadsföring. 

Resultaten visar även att Värmlandsoperans logotyp inte speglar den bild den unga målgruppen 

tror att organisationen vill förmedla (alltså den av målgruppen uppfattade profilen). Denna 

logotyp gjorde det även svårt för den unga målgruppen att uppfatta avsändaren när de såg 

affischer för Värmlandsoperans produktioner. Enligt Kotler (1999) ska logotypen vara ett verktyg 

som stärker företagets image. Kan inte en organisations logotyp associeras till dess varumärke 

och i detta fall deras profil har organisationen misslyckats med att stärka sin image. Enligt 

Eriksson (2008)får organisationen då som konsekvens en splittrad image hos sin målgrupp, som i 

detta fall blir imagen hos den unga målgruppen. 

5.6  Tvåvägskommunikation – dagens kommunikationsform? 

Vidare finns det fler kanaler som Värmlandsoperan använder sig av för att kommunicera med 

sin målgrupp, dessa är organisationens hemsida samt deras annonser. Dessa kanaler har ett 

budskap som den unga målgruppen vet finns och uppfattar men inte tar till sig eller förstår. 

Detta kan ses som att den unga målgruppen gör en motsatt (oppositional) läsning av budskapet. 

Alltså att målgruppen, som avkodar den budskap och mening som avsändaren lagt i 

kommunikationen, har avkodat denna på ett motsatt sätt än det avsändaren hade i avsikt eller 

avvisat budskapet helt och hållet. Det kan också vara så att målgruppen gör en förhandlad 

(negotiated) läsning vilket innebär att mottagaren förstår vad avsändaren vill ha fram men 

accepterar det inte.(Hall, 1980) Det kan alltså sägas att den unga målgruppen uppfattar en 
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envägskommunikation där Värmlandsoperan är avsändaren och de mottagarna men de 

accepterar inte denna typ av kommunikation eller det budskap som kommuniceras.  Det denna 

målgrupp önskar är kommunikation som mer liknar en tvåvägskommunikation (Larsson, 2008). 

En kommunikation som söker upp dem, fångar deras uppmärksamhet och lockar de till att aktivt 

svara på kommunikationen genom att gå på organisationens produktioner och då konsumera 

deras produkter. Det kan alltså konstateras att då Värmlandsoperans kommunikation är rak, 

envägskommunikation, använder sig organisationen, som Johansson (2003) beskriver, av 

kommunikation på ett föråldrat sätt. Gällande hemsidan kan den motsatta avkodning som 

nämndes ovan grunda sig i att Värmlandsoperan inte har utvecklats i samklang med de 

förändringar som enligt Schnoor (2006) skett i och med den digitala revolutionen. 

Värmlandsoperan tar upp ordet rädsla och fara i samband med Internet vilket kan visa på att 

Värmlandsoperan ännu inte har utvecklats nog på det digitala planet för att kunna använda den 

kanalen. Dock verkar inte den största rädslan vara att organisationen inte ser hur de ska hantera 

Internet eller hur de ska få sin publik och målgrupp att bli intresserade. En utveckling inom 

Internet för en organisation skulle enligt Schnoor (2006), Eriksson (2008), Holm (2002) med 

flera, innebära att organisationen görs, via hemsidan eller sociala medier, mer interaktiv. Den 

uppfattning Värmlandsoperan har är att de känner en rädsla för att folk släpps fria i ett forum 

där alla är avsändare och mottagare. Men detta är en del i den teknologiska utvecklingen som 

kan ge organisationen många fördelar just tack vare interaktionen och andra av Internets följder 

(Schnoor, 2006), men är även en del som medför många utmaningar (Eriksson, 2008). 

Värmlandsoperan har en bra anledning till att vänta med att satsa på Internet, då de inte anser 

att de har resurser till detta. Men de bör snabbt skaffa sig dessa resurser eftersom Internet är 

en kanal där unga lätt kan nås och eftersom unga idag vill ha information via nya kanaler och på 

nya sätt (Eriksson, 2008). 

Att människor fritt kan uttrycka sig om en organisation och på detta sätt omedvetet påverka 

eller påverkas av det som blir sagt hör, som det nämndes ovan, till den rädslan 

Värmlandsoperan uttrycker om Internet. Men detta sker även i vardagen när människor talar 

öga mot öga, enligt Lazarsfeld m.fl. (1944) och hans teori Two-step flow. Det kan under resultat 

avsnittet ses att Värmlandsoperan och deras unga målgrupp inte verkar vara överens om 

användningen av denna teori i praktiken. Som det redovisades i resultatavsnittet anses den 

unga målgruppen vara för rörlig för att Värmlandsoperan ska kunna, via formell och planerad 

kommunikation använda sig av two-step-flow teorin i praktiken.  Dock redovisades det även att 

detta sätt att få information är en av de starkaste kommunikations- och informationskällorna för 

den unga målgruppen gällande Värmlandsoperans orkesterproduktioner samt andra 

produktioner. Larsson (2008) anser att denna sorts informella kommunikation har stor makt och 

betydelse idag, vilket verkar mycket riktigt om man ser till de resultat som redovisades om detta 

under resultatkapitlet. När denna teori tillämpas i praktiken kan man se vikten av att en 

organisations målgrupp ska ha en gemensam image av organisationen (Holm 2002). Då 
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människor interagerar med varandra kan de som har en god image av organisationen sprida 

detta vidare, men även dåliga uppfattningar av organisationen kan spridas. Har alla uppfattat 

den bild som organisationen vill förmedla kommer nästintill inga uppfattningar som inte gynnar 

företaget att diskuteras, då alla uppfattningar som målgruppen har är de som organisationen 

önskar och är då bra uppfattningar som gärna får diskuteras och spridas vidare. 

Slutsatser utifrån denna analys redovisas i nästa kapitel. 
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6 Slutsatser 
Utifrån de resultat och analyser som redovisats kommer detta kapitel att behandla de 

frågeställningar som uppsatsen utgått ifrån samt lyfta fram det viktigaste ur analyskapitlet. 

6.1 Finns det en överensstämmelse mellan Värmlandsoperans profil 

och den image som musikintresserade unga har av organisationen? 
Vid en första anblick finns det en överensstämmelse. De vackra egenskaper och associationer 

som Värmlandsoperan vill sända ut med sin profil har uppfattats av den unga målgruppen. 

Tyvärr är det bara denna ytliga del av organisationen som har uppfattats. Kommunikationen har 

inte nått så djupt så att mottagarnas image stämmer helt med profilen och målgruppen blir en 

publik. De unga har sett utsidan av den vackra asken men de har ingen aning om vad den 

innehåller.  

Det kan konstateras att den mening som Värmlandsoperan kodat i sin kommunikation och som 

nått mottagaren via, av organisationen, valda kanaler har avkodats av den unga målgruppen 

genom en förhandlad läsning. Målgruppen har alltså tagit till sig delar av Värmlandsoperans 

kommunikation och bortsett från andra. Därför fortsätter de att ”endast” vara en målgrupp och 

blir inte en del av organisationens publik. 

6.2 Vilken image har musikintresserade unga av Värmlandsoperan? 
Den image den unga målgruppen har av Värmlandsoperan är alltså förhandlad och täcker bara 

en del av det som Värmlandsoperan är, vill vara och vill kommunicera med sin profil. 

Anledningen till detta är att Värmlandsoperan har aktivt valt att inte lägga stora resurser i att 

kommunicera sina orkesterproduktioner. Resursskillnaden i kommunikationen av dessa 

produktioner i jämförelse med resterande leder till att organisationens alla delar inte 

kommunicerats som en helhet. I sin tur leder det till en splittrad bild av organisationen och en 

image som inte stämmer överens med profilen. Att inte lägga kraft och resurser på 

kommunikationen leder även till att denna inte blir utmärkande eller specifik för den unga 

målgruppen och då inte uppfattas av målgruppen. Det leder även till att det inte blir möjligt för 

Värmlandsoperan att ändra den unga målgruppens kunskaper om och intresse av 

orkesterproduktionerna, vilket skulle kunna ändra hur målgruppen uppfattar kommunikationen 

av dessa. De skapar inte heller en tvåvägs -kommunikation med denna målgrupp och låter dem 

skapa samt bli del av en social gemenskap, vilket är något som önskas av denna generation. 

Värmlandsoperan behöver skapa en dialog där alla parter kan interagera med varandra och 

sprida budskap vidare. Ännu en orsak till den image som den unga målgruppen har av 

Värmlandsoperan som förklaras ovan är att organisationen inte har arbetat med sin profil på ett 

genomgående sätt. Målgruppen för organisationens profil består bland annat av denna unga 
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målgrupp. Dock finns inte denna unga målgrupp med i alla steg som ingår i profilarbetet och 

som gör att profilen avspeglas i målgruppens image. 

6.3 Hur profilerar Värmlandsoperan sig gentemot musikintresserade 

unga? 

Svaret på frågan om hur Värmlandsoperan profilerar sig gentemot unga blir att viljan att nå 
unga finns men de har inte arbetat aktivt med detta vilket gör att man kan säga att de inte 
profilerar sig alls mot unga. Den image som unga har av Värmlandsoperan är därför ofullständig 
och ytlig. Överensstämmelsen mellan Värmlandsoperans profil och ungas image av denna är 
alltså inte heltäckande. 

För att få en överensstämmelse i profilen och imagen av organisationen hos den unga 

målgruppen krävs alltså ett större arbete med profilen och hur denna kommuniceras. Då kan 

målgruppen se både den vackra askens utsida men också dess innehållsrika insida.  
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7 Framtida forskning och brister i uppsatsen 
Då man undersöker ett ämne är det alltid svårt att avgränsa sig eftersom många nya aspekter, 

sidospår och närliggande ämnen alltid dyker upp. Då man undersöker extern kommunikation, 

som är det som undersökts i denna uppsats ligger alltid ämnet internkommunikation nära till 

hands att undersöka eftersom dessa i stor utsträckning samspelar med varandra. Begreppet 

identitet och kultur är också intressant att undersöka då dessa hör till internkommunikationen. 

En brist i uppsatsen kan vara att begreppen image och profil isoleras och undersöks för sig trots 

att kommunikationen sker på så många fler nivåer.  

I undersökningen har musikintresserade unga undersökts men i framtida forskning skulle det 

vara intressant att undersöka unga i stort och även hela målgruppen. Detta skulle ge en mer 

omfattande bild av Värmlandsoperans image.  

Det som undersökts i denna uppsats är skillnader mellan begreppen image och profil och inte 

lösningar, vilket inbjuder till att undersöka just lösningar på de problem man stöter på. Det vore 

också intressant att undersöka hur man skulle kunna förändra profilarbetet och på så vis 

förbättra imagen.   
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  Bilaga 1 (affisch)     Bilaga 2 (Affisch) 

 

  Bilaga 3 (broschyr)    Bilaga 4 (Broschyr, uppslag) 
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Bilaga 5 

Intervjuguide – Samtalsintervju med Pernilla Eduard, informatör på 

Värmlandsoperan 
 
Historia 

 Hur startades Värmlandsoperan? 

 Hur har Värmlandsoperan förändrats genom tiderna? 

 Hur har den externa kommunikationen sett ut genom tiderna? 

 Hur är organisationen uppbyggd? 

– Finansiering 

– Personal (allmänt och ledning, vem bestämmer?) 

 

Yrkesroll 

 Hur ser din bakgrund ut? (utbildning, tidigare erfarenheter) 

 Vad ingår i ditt uppdrag som informatör? 

 

Profilarbete, hur de vill att man ska uppfatta dem 

 Hur arbetar ni med extern kommunikation idag? (marknadsföring, PR) 

 Hur vill ni uppfattas?  

 Hur vill ni uppfattas av unga? 

 Vilka kanaler använder ni er av och hur? (Internet, sociala medier, Radio, Tv, Tryckt 

media, PR) 

 Vad ligger bakom era val av strategier? (Val av kanal, utformning, utseende, tidpunkt) 

 Hur riktar ni er mot unga?  

 I vilka sammanhang riktar ni er mot unga?(konserter, operor, musikaler) 

 

Image, hur ser målgruppens bild ut 

 Hur tror Värmlandsoperan att de uppfattas av sin målgrupp? 

 Hur tror Värmlandsoperan att de uppfattas av unga? 

 Varför uppfattas ni på detta sätt?  

 Vill ni förändra den uppfattningen och i så fall hur och varför? 

 Hur upplever ni att den bild ni vill kommunicera av Värmlandsoperan överensstämmer 

med er målgrupps bild? (Hur ska vi formulera denna fråga?) 

 

Identitet, bilden bland medarbetarna 
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- Hur tror du att medarbetarna uppfattar sin organisation? 

- Påverkar detta er externa kommunikation? (positivt eller negativt)  

Målgrupp alternativt målgrupper 

 Vilken är er målgrupp? 

 Gäller samma målgrupp för alla produktioner?  

 På vilket vis anpassar ni vilken målgrupp ni riktar er till beroende på evenemang?  

 Lyckas ni nå er målgrupp?(På vilket vis) 

 Lyckas ni påverka er målgrupp?(På vilket vis) 

 

 

Hur ser det ut idag, vad är målet (fokus på konserterna) 

 Hur ser kommunikationssituationen ut idag gällande konserterna? 

 Hur tror ni den kommunikationen uppfattas av unga? 

 Vad är målet med kommunikationen? (och varför) 

 I vilken grad lever ni idag upp till era mål? 

 

Bilaga 6 

Intervjuguide – Fokusgruppsintervjuer 
(De frågor som är inom parentes är följdfrågor) 

 Spelar ni något instrument och i så fall vilka? 
 

 Vilken typ av musik lyssnar ni på/inte på? 
(Vilka musikstilar?) 
 

 Vad associerar ni till Värmlandsoperan?  
(Vad tänker ni på när ni hör deras namn? Vilka egenskaper kopplar ni till dem? Känner ni 
till dem?)  
 

 Hur uppfattar ni Värmlandsoperans marknadsföring? 
(Har ni uppfattat något? Var den bra eller dålig? Vem riktar den sig till?) 
 

 Hur mycket spenderar ni på kulturevenemang per månad? 
 

 Vilka olika typer av evenemang känner ni till att Värmlandsoperan arrangerar? 
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 Hur uppfattar ni Värmlandsoperans logotyp? 
 

 Värmlandsoperan har en symfonietta, vad känner ni till om den? 
(Vad gör de? Vad har ni för uppfattning om dem?) 
 

 Hur tror ni att symfoniettans publik ser ut? 
(Ålder? Typ av person? Klädval?)  
 

 Skriv tre saker var som skulle få dig att gå på symfoniettans konserter oftare? 
(Alla skriver var och en för sig.)  
 

 Diskutera det ni skrivit tillsammans och rangordna de fem saker som ni bäst tror skulle 
locka en yngre publik till Värmlandsoperans konserter.  
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