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Abstract 
Title: Outdoor recreation in a changed communication landscape 

- A qualitative study of  how new media consumption affects Umeå municipality's communication 

!
The aim of  this study is to examine which communication channels and communication 

strategies Umeå municipality could use for information concerning outdoor recreation. To 

achieve this aim the following theories and views have been applied: social communication, 

communication strategies, two-way symmetrical communication, social media and uses and gratifications. The 

study was conducted through four focus group interviews and one informant interview. The 

focus groups consisted of  four groups of  outdoor enthusiasts in Umeå municipality: outdoor 

interested students, organized outdoor enthusiasts, active families and active seniors. The 

informant were the person that is centrally positioned within the business. The material was 

collected during the 6th and 19th of  February 2014. The results and analysis of  the study showed 

that outdoor enthusiasts have acquired new communication habits and that the municipality 

partially requires changes in their communication strategy. The new media habits has meant that 

outdoor enthusiasts would like to receive personalized information rather than information that 

is targeted towards the crowd. Thus, there is a clash between how the municipality communicates 

and outdoor interested’s approach to dialogue. Outdoor enthusiasts also want to communicate 

with each other to a greater extent than with the municipality. The result also showed a lack of  

communication channels that enable outdoor enthusiasts to communicate with each other. 

Finally, there were also a digital divide that shows that active seniors are distinguished because 

they have not embraced the new media consumption in the same extent as other groups. This has 

the consequence that Umeå municipality must use a mixture of  communication channels to adapt 

to the public. 

!
Keywords: Public sector, new media consumption, sociala media, social communication, two-

way symmetrical communication, communication strategy, qualitative study, Umeå municipality 
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Sammanfattning 
Titel: Friluftsliv i ett förändrat kommunikationslandskap 

- En kvalitativ undersökning kring hur ny mediekonsumtion påverkar Umeå kommuns 

kommunikation 

!
Syftet med studien är att undersöka vilka kommunikationskanaler samt kommunikationsstrategier 

Umeå kommun kan använda för information som rör friluftsliv. För att uppnå syftet har teorier 

och fakta om samhällskommunikation, kommunikationsstrategier, tvåvägs-symmetrisk kommunikation, sociala 

medier samt uses and gratifications använts. Studien har genomförts genom fyra 

fokusgruppsintervjuer och en informantintervju. Fokusgrupperna bestod av fyra grupper av 

friluftsintresserade i Umeå kommun: friluftsintresserade studenter, organiserade 

friluftsmänniskor, aktiva barnfamiljer samt aktiva seniorer. Informanten som intervjuades var den 

person som är centralt placerad inom verksamheten. Materialet samlades in under tidsperioden 

6-19 februari 2014. Resultatet och analysen av studien visade att friluftsintresserade har skaffat sig 

nya medievanor och att kommunen delvis måste ändra sin kommunikationsstrategi. De nya 

medievanorna har medfört att friluftsintresserade vill få individanpassad information istället för 

information som är riktat mot den breda massan. Därmed har det uppstått en krock mellan hur 

kommunen kommunicerar och friluftsintresserades syn på dialog. Friluftsintresserade vill även 

kommunicera med varandra i större utsträckning än med kommunen i fråga. Resultatet visade 

också att det saknas kommunikationskanaler som möjliggör att friluftsintresserade kan 

kommunicera med varandra. Slutligen återfanns även en digital klyfta som visar att aktiva seniorer 

särskiljer sig då de inte har anammat den nya mediekonsumtionen i lika utsträckning som övriga 

grupper. Det betyder att Umeå kommun måste använda en blandning av kommunikationskanaler 

för att anpassa sig efter medborgarna. 

!
Nyckelord: Offentlig sektor, ny mediekonsumtion, sociala medier, samhällskommunikation, 

tvåvägs-symmetrisk kommunikation, kommunikationsstrategi, kvalitativ studie, Umeå kommun 
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1. Inledning 
Konsumenters tekniska förutsättningar för mediekonsumtion har påverkats genom innovationer 

som bland annat är användning av smartphones istället för mobiltelefoner. I och med denna 

innovation sker kommunikation i allt högre grad genom bland annat sociala medier och 

applikationer med kommunikationsfunktioner (Nygren & Wadbring 2013, 319). Vid 

medieplanering behöver organisationer anpassa sig efter det digitaliserade medielandskapet som 

många individer befinner sig i idag (Nygren & Wadbring 2013, 166).  

!
Det digitaliserade medielandskapet som råder har börjat ta plats i offentlig sektor. Under 2011 tog 

regeringen fram en digital agenda för att använda digitaliseringens möjligheter, något som kallas 

för e-förvaltningen. Den innehåller en strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning som 

handlar om att skapa en enkel, öppen och effektiv statsförvaltning. Målet för e-förvaltningen är 

att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och 

fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service (Näringsdepartementet, 2014).  

!
Inom offentlig sektor ska kommunikation även bidra till att medborgare själva inte ska behöva 

besvära sig att hitta information utan ska tilldelas den i så stor utsträckning som möjligt (Kraft & 

Strandberg 2006, 24). För att alla ska ha möjlighet att ta del av information behövs en mediemix 

så att samtliga har samma förutsättningar. Eftersom att alla inte har samma medievanor eller 

behärskar alla mediekanaler måste den offentliga sektorn anpassa sig efter befolkningen (Baker 

2012, 235). Samtidigt som medborgare ska bli tilldelad information i så stor utsträckning som 

möjligt existerar även en aspekt att vissa individer inte vill bli överöst med information, och att 

det snarare bara ska vara enkelt att hitta information när de väl söker den. Vissa kanske vill få 

information tillskickad medan andra vill dela information eller bidra till den själv (Erikson 2011, 

54). 

!
Denna studie ska på uppdrag av Umeå kommun skapa förståelse för medborgarnas 

kommunikationsvanor och den nya mediekonsumtionen kopplat till friluftsliv. Medborgare i 

Umeå kommun kan ha skaffat sig andra medievanor och kommunen kanske delvis måste ändra 

sitt kommunikationssätt. Detta undersöks genom en fallstudie av olika grupper av 

friluftsintresserade i Umeå kommun. Resultaten jämförs med, och analyseras mot, kommunens 

nuvarande kommunikationskanaler och kommunikationsstrategier för friluftsliv samt teorier och 

fakta om samhällskommunikation, kommunikationsstrategier, tvåvägs-symmetrisk kommunikation, sociala 

medier och uses and gratifications. 

!1



1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka kommunikationskanaler samt kommunikationsstrategier Umeå 

kommun kan använda för information som rör friluftsliv. 

!
För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar utarbetats:  

• Vilka kommunikationskanaler vill friluftsintresserade i Umeå kommun använda för att få och 

söka information om friluftsliv?  

- Vilka skillnader och likheter finns hos målgruppen? 

- Hur kan Umeå kommun anpassa sig till en mångfaldig målgrupp? 

• Hur kommunicerar Umeå kommun med friluftsintresserade? Hur skiljer det från 

friluftsintresserades syn på dialog? 

!
1.2 Avgränsning 

Studien ämnar inte att göra en totalundersökning av friluftsintresserade i Umeå kommun. En 

totalundersökning betyder att forskaren studerar samtliga individer i populationen. I detta fall är 

studien grundad på forskningsansatsen Grounded Theory. Då undersöks till en början ett litet 

antal fall, från vilket slutsatser dras för att sedan prövas på andra liknande fall (Esaiasson et al. 

2012, 167f). Studien inkluderar inte heller någon djupare form av analys av Umeå kommuns 

nuvarande kanaler och kommunikationsstrategi för information som rör friluftsliv, utan kommer 

vara koncentrerad på att undersöka målgruppens attityder, åsikter och värderingar till 

kommunikationskanaler och kommunikation. Studien kommer inte heller reda ut vilket budskap 

kommunen ska använda sig av. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
2. Ny mediekonsumtion 
I detta avsnitt presenteras statistik från svenskarnas internet- och medievanor som redovisades i 

Svenskarna och internet år 2013 samt information om den nya mediekonsumtionen som äger rum i 

nuläget. Det här avsnittet används som stöd i analysen. 

!
I boken På väg mot medievärlden 2020 (2013) skriver medieforskare om medievärldens utveckling, 

vilket är något som tas hänsyn till i denna studie för att skapa förståelse för Umeå kommuns 

förutsättningar för kommunikation med friluftsintresserade i Umeå kommun. I boken behandlas 

bland annat aspekter av en social tröghet, det vill säga att unga människor anammar ny teknik 

medan äldre gör det i mindre utsträckning och i långsammare tempo (Nygren & Wadbring 2013, 

14). Det här kan beskrivas genom begreppet digital divide. Det är ett begrepp som används för att 

beskriva avståndet mellan dem som nyttjar och tar till sig ny teknik och dem som inte har tillgång 

till eller kunskap att nyttja ny digital teknik. Framförallt handlar det om tillgång till internet, men 

även om mobiltelefoner (McQuail 2010, 156). 

!
Då denna uppsats har till syfte att undersöka vilka kommunikationskanaler som 

friluftsintresserade, en grupp med olika åldrar, vill använda är det adekvat att presentera statistik 

på medievanor mellan olika åldrar i Sverige. Smartphonen har blivit något som hör till vardagen 

för de flesta svenskarna, då två av tre svenskar ägde en smartphone år 2013 (Findahl 2013, 5). 

Som figur 1 visar nedan är användningen av internet i smartphones mest utbredd mellan 12-45 år, 

vilket är ett tecken på att användningen av smartphones inte har anammats av äldre personer i 

lika utsträckning som yngre (Findahl 2013, 15). 

!
!
!
!
!
!
Figur 1. Andel av olika åldersgrupper som 

använder internet i mobilen dagligen resp. 

någon gång ibland (Findahl 2013, 15). 
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En teknisk förutsättning för mediekonsumtion som tillkommit med smartphones är till exempel 

att det numera via smartphonen går att ha en karta i smartphonen i en app, istället för att använda 

ett rivblad i handen (Nygren & Wadbring 2013, 323). I och med smartphonens utbredning sker 

kommunikation även i allt högre grad genom bland annat sociala medier och applikationer med 

kommunikationsfunktioner (Nygren & Wadbring 2013, 319).  

!
Två av tre internetanvändare, drygt halva befolkningen i Sverige, besöker någon gång Facebook 

(Findahl 2013, 6). I undersökningen av Svenskarna och internet framkommer även att användning av 

sociala medier är mest utbredd bland personer mellan 12 och 35 år. Se figur 2 nedan. Dessa 

personer kan kallas för digital natives, och är sådana som är uppvuxna med den nya tekniken 

(Erikson 2011, 55). Det är även mycket som pekar mot att fler svenskar kommer att utveckla 

vardagsrutiner som inbegriper sociala medier via smartphones (Nygren & Wadbring 2013, 320).  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figur 2. Antal timmar i veckan som 

internetanvändarna lägger ner på sociala 

nätverk (Findahl 2013, 33). 

!
!
Samtidigt som forskning pekar på en ökad konsumtion av kommunikation behöver 

organisationer även ha i åtanke att människor inte vill bli överöst med information, då vissa bara 

vill bidra till den själv (Erikson 2011, 54). Det här är en intressant aspekt som undersöks och 

presenteras i resultat och analys. 

!
I undersökningen av Svenskarna och internet (Findahl 2013, 7) framkommer att egen aktivitet på 

internet skapar en känsla av delaktighet i det nya informationssamhället. Det här kan bland annat 

underhållas på sociala medier och forum och kan beskrivas genom begreppet mediekonvergens. 
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Med det avses hur flödet av information mellan olika medier avspeglar de förändringar som har 

skett på den mediala arenan. Det handlar om tekniska, kulturella och sociala förändringar. 

Konvergens uppstår när människor på egen hand skapar ett innehåll genom att exempelvis skriva 

i ett forum eller kommentera på inlägg på Facebook. Det här innebär ett mer aktivt förhållande 

för användare, som även bär med sig en demokratisk potential. Potentialen kan i sin tur beskrivas 

som kollektiv intelligens, som kort sagt innebär att den mediala konsumtionen har blivit en 

kollektiv process som formerar ett utrymme för inflytande på de mediala arenorna. Således kan 

medieanvändare antingen vara aktiva, genom att delta i medieproduktion och interaktion, eller 

passiva mottagare av information och innehåll (Carlsson 2012, 92f). 

!
Utöver den demokratiska potential som bland annat sociala medier och forum kan medföra finns 

andra skäl till varför myndigheter kan använda sig av sociala medier. E-delegationen presenterar 

dessa i sina riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Det är ett dokument som 

tagits fram år 2010 på uppdrag av regeringen. Skälen till att myndigheter kan använda sociala 

medier är bland många andra (E-delegationen 2010, 17): 

!
• För att nå grupper som är svåra att få kontakt med via andra kanaler  

• För att kompensera för andra icketäckande kanaler 

• För att nå fler medborgare och företag och förbättra relationen med dem 

• För att snabbare kunna ge feedback på frågor  

• För att genom omvärldsbevakning få bättre inblick i och kunskap om frågor som diskuteras 

inom myndighetens verksamhetsområde 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. Teori & tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras teoretiska grunder samt tidigare forskning som är av relevans för 

undersökningen samt till nytta för den analys som kommer att utföras. De teorier och fakta som 

ligger till grund för undersökningens resultat och analys är samhällskommunikation, 

kommunikationsstrategier, tvåvägs-symmetrisk kommunikation, sociala medier samt uses and gratifications. 

Teorierna har tillämpats för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

!
3.1 Samhällskommunikation 

En välfungerande samhällskommunikation är nödvändig i ett demokratiskt samhälle eftersom 

medborgarnas möjlighet till delaktighet förutsätter att de är informerade. Det i sin tur ställer krav 

på att offentliga verksamheter är öppna och tillgängliga. För att verkställa en sådan uppgift tog 

regeringen år 2011 fram en strategi för detta som kallas för e-förvaltningen 

(Näringsdepartementet, 2014). 

!
Ailsa Kolsaker och Liz Lee-Kelley, University of  Surrey, har gjort en studie i syfte att öka 

förståelsen av medborgarnas attityder till e-förvaltning. För att undersöka detta har de använt en 

kvantitativ metod med enkätutskick till 3000 medborgare i en stad i sydöstra England. Resultatet 

visar att majoriteten är användare av e-förvaltningsportaler och att användarna uppskattar 

individualisering, användarvänlighet och förmågan att kunna kommunicera. I största utsträckning 

vill de använda e-förvaltningen för kunskapsinhämtning och kommunikation och i mindre 

utsträckning som en förmedlare av demokratiskt engagemang (Kolsaker & Lee-Kelly, 2008).  

!
Det kan förvisso råda andra kulturer i England än i Sverige och Umeå, men av den orsaken att 

svenskarnas internetvanor är hög i Sverige kan användning av e-förvaltning vara desto högre i 

Sverige (Findahl 2013, 65). 

!
Eftersom Umeå kommun är inom offentlig sektor bör de anpassa sig efter e-förvaltningen samt 

bedriva samhällskommunikation. Det innebär att medborgare själva inte ska behöva besvära sig 

att hitta information utan ska tilldelas den i så stor utsträckning som möjligt (Kraft & Strandberg 

2006, 24). Därför behövs en mediemix så att samtliga har samma förutsättningar att ta del av 

information. Det beror på att alla inte har samma medievanor eller behärskar alla mediekanaler 

(Baker 2012, 235). 

!
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3.2 Kommunikationsstrategier 

För att kommunicera med en önskad målgrupp använder organisationer 

kommunikationsstrategier, som är resultatet av ett val utifrån en läges- och målgruppsanalys 

mellan ett begränsat antal handlingslinjer (Larsson 2008, 168). Inifrånstrategi och utifrånstrategi 

är två kommunikation grundstrategier. 

!
3.2.1 Inifrånstrategi 

Inifrånstrategi innebär att en organisation sprider information till utvalda målgrupper. Med 

spridningsmetoder går det att förse stora grupper med information och söka skapa en relation 

med dem man vill nå. På det här sättet kan vissa grupper få information som de måhända annars 

inte skulle känna till. Inifrånstrategin kan användas genom en tvåvägsform som är mer inriktad på 

att tillgodose mottagarnas behov (Larsson 2008, 169f). För att skapa en intresseskapande 

inifrånstrategi tas hänsyn till mottagarnas informationsbehov, relevans för ämnet, om gruppen är 

aktiv eller passiv samt vilka medier som ingår i deras kommunikationsvanor (Larsson 2008, 176). 

Detta är något som denna studie har i syfte att undersöka. 

!
3.2.2 Utifrånstrategi 

Något som också undersöks i denna studie är i vilken utsträckning Umeå kommun behöver en 

utifrånstrategi, det vill säga att de skapar system för dem som söker kontakt och information samt 

för dem Umeå kommun vill utöva tvåvägskommunnikation med. Här utformas således 

kommunikativa metoder för återföring liksom olika typer av sök- och servicemetoder för enskilda 

och grupper som på egen hand vill relatera sig till organisationen. Dessa avgör därmed vilket 

behov de har av information och när de vill ha sådan (Larsson 2008, 178).  

!
En nackdel med utifrånstrategi har länge varit att det finns en risk att endast de resursstarka 

agerar (Larsson 2008, 169). Med dagens webb-teknik är möjligheten dock större i och med den 

ökande internetanvändningen (Findahl 2013, 9), som också kan visa på en trend i riktning mot en 

mer användarbetonad kommunikation och därmed mot utvecklingen mot fler sök- och 

stödmetoder hos organisationer (Larsson 2008, 179). 

!
3.3 Tvåvägs-symmetrisk kommunikation 

Public relations kan användas för att skapa och upprätthålla tvåvägskommunikation. Den 

övergripande förklaringen för public relations är hantering av relationer mellan organisation och 

publik (Falkheimer & Hedie, 2014, 46f). Det finns många olika sätt att kommunicera på men den 

!7



mest kända kommunikationsmodellen inom PR-verksamhet är James Grunigs modell (Dozier & 

Grunig 1992, 18). Den består av fyra typer av public relations, vilka är: 

!
1. Publicitetsmodellen 

2. Informationsmodellen 

3. Tvåvägs-asymmetriska modellen 

4. Tvåvägs-symmetriska modellen 

!
De tre första typerna går ut på att skapa en monolog med intressenter medan den tvåvägs-

symmetriska modellen utmärker sig för att skapa förståelse mellan sändare och mottagare. Det 

sker genom en ömsesidig dialog mellan parterna utan någon påverkan av sändaren. Den tvåvägs-

symmetriska modellen är även den som Grunig ser som den mest eftersträvansbara (Dozier & 

Grunig 1992, 18).  

!
Modellerna är dock idealtyper och kan i praktiken glida in i varandra och organisationer kan också 

ägna sig åt olika saker samtidigt. En dialog i Umeå kommuns fall bör bestå av att kunna 

kommunicera med medborgarna på det sätt som är behagligt för dem (Baker 2012, 235). Många 

möjligheter till att skapa en dialog med mottagare har skapats genom sociala medier (Kent & 

Taylor, 1998). 

!
3.4 Sociala medier 

Lena Carlsson (2013A, 47) skriver i sin bok Marknadsföring och kommunikation i sociala medier - 

Givande dialoger, starkare varumärke, ökad försäljning:  

!
Sociala medier är enligt många experter inte att betrakta som ett kampanjverktyg 

i första hand. Däremot kan de göra riktigt stor nytta för långsiktigt 

relationsskapande och varumärkesbyggande.  

!
Carlsson skriver vidare att sociala medier är kommunikationskanaler som kan användas för 

tvåvägskommunikation på webben. Något hon menar tar allt större plats och är ett naturligt sätt 

för att få kontakt med organisationer (Carlsson 2013A, 17f). Vid användning av sociala medier i 

offentlig verksamhet är det viktigt att tänka på att inläggen som förekommer i kanalerna blir 

allmänna handlingar. Allt behöver inte diarieföras i kommunens diarium, så länge kommentarer 

på Facebook eller annat socialt medium hålls ordnat (SKL, 2013). 

!
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En undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade 2013 visar att 76 procent 

av Sveriges kommuner använder sociala medier, främst för att kommunicera med sina 

medborgare och ha en kanal för nyheter (Tirén, 2013). De presenterade även år 2014 att nio av 

tio kommuner använder Facebook för kommunikation med medborgarna (Stockenstrand, 2014).  

!
När kommuner och andra organisationer använder sociala medier är det adekvat att utreda på 

vilket sätt de ska användas. Klang och Nolin menar i sin studie Disciplining social media: An analysis 

of  social media policies in 26 Swedish municipalities att metoder för att använda sociala medier har bitit 

sig fast i traditionella regelverk som betonar öppenhet och insyn istället för interaktion med 

medborgare. Därför har Klang och Nolin analyserat 26 svenska kommuners policydokument för 

sociala medier i syfte att förstå hur konflikten mellan öppenhet och samverkan behandlas i 

praktiska riktlinjer. Eftersom införandet av sociala medier har brett ut sig i samhället har många 

kommuner implementerat sociala medier, vilket har lett till ett behov av ett regelbaserat 

förtydligande av den roll, användning och placering sociala medier har inom statlig 

kommunikation. Resultatet visar att de svenska kommunerna fortfarande är präglade av analoga 

system, som får till följd att många av de potentiella effekterna av sociala medier går förlorade 

(Klang & Nolin 2011).  

!
Lev Manovich menar i sin bok The Language of  New Media (2001) att nya medier följer en annan 

logik av det postindustriella samhället. En som är inriktad mot individualism snarare än den stora 

massan (Manovich 2001, 30). I ett postindustriellt samhälle kan varje medborgare skapa sin egen 

livsstil genom att välja bland olika val. Manovich menar att nya medier har gjort det möjligt för 

individer att försäkra sig om att deras information i nya medier är unika och inte 

förprogrammerade och delas med den breda massan (Manovich 2001, 41f). Det Manovich menar 

återfinns alltså inte i de policydokument som Klang och Nolin analyserat, utan kommunerna 

använder nya medier med samma principer som de använder gamla medier. 

!
Som presenterades i Figur 2 ovan finns en stor andel av Sveriges medborgare på sociala medier. 

Även internationell forskning visar att det finns en publik på webben som vill använda sociala 

medier för att komma i kontakt med myndigheter och förvaltningar (Münchner Kreis 2013, 244). 

Det här presenteras i en utredning av Münchner Kreis som är en ideell sammanslutning för 

kommunikationsforskning. De har utvärderat medborgares behov av att samverka med 

myndigheter och förvaltningar och presenterar detta i rapporten Innovationsfelder der digitalen Welt. 

Bedürfnisse von übermorgen [Områden av innovation i den digitala världen. Morgondagens behov]. 

Rapporten genomfördes under 2012 och 2013 och representerar drygt 7000 internetanvändare i 
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åldrarna 18-70 som bor i Tyskland, USA, Brasilien, Kina, Indien och Sydkorea (Münchner Kreis 

2013, 21). 

  

Resultatet visar att majoriteten av de tillfrågade föredrar att ha ID-handlingar, såsom körkort och 

ID-kort, i sin smartphone istället för fysiska dokument (Münchner Kreis 2013, 230). Det 

framkommer även att majoriteten av de tillfrågade anser att det är en självklarhet att regelbundet 

använda sociala medier för att hitta information. Medborgarna förväntar sig att förvaltningen, 

som till exempel staten, aktivt ska publicera information om administrativa tjänster eller politiska 

processer genom lättillgängliga medier. Detta för att kunna abonnera på sådan information 

genom individuella mediekombinationer (Münchner Kreis 2013, 244). Medborgarnas 

kommunikationsvanor skiljer sig inte från personliga sammanhang till kontakt med 

organisationer. De förväntar sig därmed att kunna få information genom flera olika 

kommunikationskanaler (Münchner Kreis 2013, 239). 

!
Denna utredning används som stöd för att skapa förståelse för hur friluftsintresserade i Umeå 

kommun vill kommunicera med kommunen. Utredningen är internationell och behöver därför 

inte vara representativ i detta svenska case, men som går att se i figur 2 är användningen av 

sociala medier hög i Sverige. 

!
3.5 Uses and gratifications 

Uses and gratifications en teori som frångår från det traditionella perspektivet med sändarens 

perspektiv till att belysa hur mottagarna använder medier och vilka behov som dessa fyller 

(McQuail 2010, 423). Teorin är därför adekvat att använda för att förstå varför friluftsintresserade 

vill använda vissa kommunikationskanaler. Teorin utgår från att när människor har olika behov så 

tillgodoser de dessa genom att använda medier. Det kan även röra andra kanaler och inte bara 

massmedier (Larsson 2008, 51). Exempel på behov som individen kan ha är informationssökning, 

avslappning och förströelse (McQuail 2010, 427). Det är upp till mottagaren om kommunikation 

äger rum eller inte och beror på mottagarens uppfattning om hur användbart och viktigt 

innehållet i mediet är (Larsson 2008, 51).  

!
Med tanke på detta ses mottagaren som en aktiv väljare av medier snarare än passiva mottagare, 

vilket således innebär att det finns medvetna val bakom medieanvändning. Ett grundläggande 

synsätt inom teorin är att individen är medveten om de behov som medieanvändandet fyller. 

Behoven uppstår i personliga och sociala omständigheter och kan användas som motivation vid 

behov. Ett annat grundläggande synsätt är att tillfredsställelse av sociala och individuella behov 

spelar större roll och attraherar publiken mer än vad kulturella behov och innehåll gör. Publiken 
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skapas alltså efter vilka personliga behov de har snarare än de kulturella behoven (McQuail 2010, 

424). 

!
En kritik som riktas mot uses and gratifications-teorin är att även omotiverad och tillfällig 

medieanvändning kan äga rum (McQuail 2010, 425). Det går att koppla till begreppet digital 

natives, som innebär att unga är mer vana vid nya medier än äldre som har tagit till sig den i äldre 

ålder (Erikson 2011, 55). I sin tur betyder det att trots att publiken enligt forskningen ser på 

medieanvändning som något som tillfredsställer olika behov, så kan vissa använda medier av ren 

vana. Därmed kan valet av medier vara omotiverat och kan också betyda individen inte alltid ser 

nytta eller problemlösning varje gång de använder ett medium (McQuail 2010, 425).  

!
En annan kritik som riktats mot teorin handlar om individens självbestämmande av 

medieanvändning. Här riktas kritiken mot att människors behov sällan skapas av 

dem själva utan förs fram av bland annat individens sociala omgivning och normer (Larsson 

2008, 52). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
4. Material & metod 
Här redovisas och motiveras det material som har analyserats och vilka urval som har gjorts samt 

de metoder som studien grundas på.  

!
4.1 Material & urval 

Det material som har analyserats består av transkriberade intervjuer från fyra 

fokusgruppsintervjuer samt från en informantintervju. För att ta reda på hur Umeå kommun 

arbetar i dagsläget med kommunikationskanaler och kommunikationskanaler har en informant 

från Umeå kommun valts ut genom urvalsprincipen centralitet, där den person som är centralt 

placerad i verksamheten har valts ut (Esaiasson et al. 2012, 258).  

!
Då frågeställningarna avser att undersöka åsikter från olika grupper bland friluftsintresserade har 

urvalet delats upp utifrån dem och mynnat ut i friluftsintresserade studenter, organiserade 

friluftsmänniskor, aktiva barnfamiljer samt aktiva seniorer. Urvalet har gjorts på grund av att 

gruppernas friluftsintressen och val av kommunikationskanaler kan skilja sig åt, främst för att 

grupperna inkluderar åldersskillnader men också för att de kan behöva olika information 

beroende på aktivitet (McQuail 2010, 423). Grupperna har blivit indelade i inbördes homogena 

grupper för att människor är mer villiga att dela åsikter med varandra om de har gemensamma 

intresseområden (Wibeck 2010, 63). Varför andra friluftsintresserade har exkluderats i studien 

grundar sig i att Umeå kommuns kommunikationsbehov kretsar kring just dessa grupper. 

!
Till varje fokusgrupp har mellan fyra till fem respondenter valts ut för att undvika att det bildas 

subgrupper som talar med varandra eller att tillbakadragna personer inte talar överhuvudtaget. 

Väljs färre personer får å ena sidan respondenterna lättare en känsla av samhörighet men å andra 

sidan blir det empiriska materialet för litet för att vara en fokusgrupp (Wibeck 2010, 61f).  

!
Urvalet har skett genom ett strategiskt urval, vilket innebär att respondenterna har valts 

strategiskt utifrån förutbestämda kriterier från kommunen (Esaiasson et al. 2012, 166). I detta fall 

har ett kriterium varit att respondenterna är invånare i Umeå kommun. Andra kriterier har funnits 

för varje fokusgrupp för att få en så bred spridningen på grupperna som möjligt. Därför har män 

och kvinnor i olika åldrar som kommer från olika utbildningar och friluftsföreningar valts ut till 

friluftsintresserade studenter och organiserade friluftsmänniskor. Till gruppen aktiva barnfamiljer 

har det funnits ett kriterium att en familj skulle ha någon typ av funktionsnedsättning i familjen. 

Ett kriterium i gruppen aktiva seniorer har varit att få en åldersspridning mellan 65-80 år.  
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4.2 Forskningsansats 

Då studien ämnar att undersöka vilka kommunikationskanaler samt kommunikationsstrategier 

som Umeå kommun kan använda sig av för information som rör friluftsliv grundas studien på 

forskningsansatsen Grounded Theory. Grounded Theory används framför allt för att utveckla 

teorier om människors beteenden genom att analysera kvalitativa data (Oktay 2012, 2). Grounded 

Theory har således lämpat sig då denna studie ämnar att ta reda på friluftsintressades värderingar 

och åsikter kring kommunikation. 

!
4.3 Kvalitativt angreppssätt 

Det angreppssätt som studien baseras på är en kvalitativ metod med fokusgruppsintervju och 

informantintervju. Fokusgruppsintervju som metod har valts för att studien ska besvara varför 

målgrupperna föredrar vissa kommunikationskanaler och inte bara att de tycker det ena eller det 

andra. Med tanke på att studien ska komma åt underliggande dimensioner är det därför 

användbart med en kvalitativ metod, till skillnad från en kvantitativ metod som hade varit till 

fördel om studien hade ämnat att registrera ytliga utsagor (Holme & Solvang 1997, 77).  

!
En analysvariabel vid medieval är publikstrukturen, som innebär att sändaren frågar sig vilken 

publik som möter det tänkta mediet (Larsson 2008, 218). Genom att använda ostrukturerade 

fokusgrupper kan respondenterna tala om sina specifika intressen, vilket i sin tur kan medföra att 

aspekter av medieval som forskaren inte kunnat förutse upptäcks (Wibeck 2010, 149). Den 

kvalitativa metoden med fokusgruppsintervju har därför även valts för att få svar som kanske inte 

hade funnits som svarsalternativ i en kvantitativ metod med enkätutskick (Esaiasson et al. 2012, 

251).  

!
Valet av informantintervju som metod har gjorts för att undersöka hur Umeå kommun arbetar i 

dagsläget med kommunikationskanaler samt kommunikationsstrategier. Detta för att kunna ge 

förslag på var eventuella förändringar kan ske. Valet att göra en informantintervju istället för att 

analysera styrdokument grundar sig i att det många gånger är svårt att veta om styrdokumenten 

efterföljs, och därför behöver styrdokumentet inte vara till hjälp för att ta reda på hur de faktiskt 

arbetar (Kraft & Strandberg 2006, 55). 

!
4.4 Metod 

4.4.1 Fokusgruppsintervju 

Fokusgruppsintervjuer innebär rent praktiskt att samla individer som har något specifikt 

gemensamt för en gruppdiskussion om ett förutbestämt ämne. Syftet med fokusgrupper är att 
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undersöka och förstå varför gruppen har de värderingar, åsikter, attityder, tankar, uppfattningar 

och argument de har i en specifik fråga (Wibeck 2010, 11f). I fokusgrupper förekommer det ofta 

ett argumentativt samtal där respondenterna gemensamt resonerar sig fram till tankar och idéer 

och tar ställning för eller emot (Wibeck 2010, 51). Då fenomen kan upplevas på olika sätt av olika 

människor är fokusgrupper ett sätt att få insikt i andras upplevelser och fokusgrupper används till 

fördel som metod när det finns olikheter mellan människor och när olikheter ska förstås (Wibeck 

2010, 52f). I detta fall handlar det om att undersöka gruppernas attityder och åsikter till 

kommunikativa kanaler. Den vanligaste strategin att jämföra fokusgrupper är använda grupper 

där likheten mellan medlemmarna i varje enskild grupp och skillnaderna mellan grupperna 

betonas (Wibeck 2010, 63).  

!
I en fokusgruppsintervju går det huvudsakligen att förhålla sig till två faktorer: innehåll och 

interaktion. Innehåll syftar på gruppmedlemmarnas åsikter, attityder, tankar, uppfattningar och 

argument samtidigt som Interaktion syftar på hur gruppmedlemmarna säger det de tycker och 

tänker samt hur gruppmedlemmarna fungerar med varandra (Wibeck 2010, 21f). I denna studie 

har fokus legat på den första faktorn men har inte helt uteslutit gruppinteraktionens påverkan på 

gruppen. 

!
4.4.2 Informantintervju 

En informantintervju innebär på ett praktiskt plan att intervjua en person som fungerar som 

vittne för hur verkligheten är beskaffad i ett visst avseende (Esaiasson et al. 2012, 227). I detta fall 

har informanten fungerat som sanningssägare för hur arbetet på Umeå kommun fungerar. Det 

vill säga hur de nyttjar kommunikationsstrategier samt kommunikationskanaler. 

Informantintervjun har använts som metod få den bästa möjliga skildringen hur det faktiskt 

fungerar i arbetet på Umeå kommun (Esaiasson et al. 2012, 227f). 

!
4.4.3 Arbetsmetod 

Rekryteringen av respondenter till fokusgrupperna har skett genom en kontaktperson som har 

upplyst om lämpliga tänkbara respondenter och därefter har snöbollsmetoden använts. Det vill 

säga att en redan rekryterad respondent har rekryterat en annan lämplig respondent och så vidare 

(Wibeck 2010, 81).  

!
Väl under fokusgruppssessionerna har en semistrukturerad intervju använts (Bilaga 1), vilken 

ligger mittemellan en strukturerad och ostrukturerad intervju. I en strukturerad intervju styr den 

som håller i intervjun, moderatorn, respondenterna genom förutbestämda frågor, vilket inte har 

varit relevant att göra i denna studie eftersom att moderatorn då kan fortplanta föreställningar till 
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gruppmedlemmarna. En ostrukturerad intervju har inte heller varit relevant, eftersom man med 

en sådan metod inte har några specifika frågor som måste besvaras (Wibeck 2010, 56fff).  

!
Vid en semistrukturerad intervju består intervjuguiden av frågeområden snarare än detaljerade 

frågor, vilket har underlättat arbetat då det fanns en möjlighet att mellan frågorna beröra 

närliggande frågeställningar. Det har i sin tur gjort att diskussionerna ibland har glidit från ämnet 

och utvecklats åt olika håll beroende på gruppens ålder, erfarenheter och intressen. Det har varit 

nödvändigt för respondenterna att diskutera närliggande frågor för att från deras perspektiv 

kunna sätta sig in i huvudfrågorna och reflektera över dem (Östbye et al. 2003, 103). För att 

säkerställa att intervjuguiden fungerade har den testats på en liten grupp människor innan 

fokusgruppssessionerna. 

!
Analysen av fokusgruppsdatan började när materialet hade samlats in från första fokusgruppen. 

Datainsamling och analys har således varit parallella processer, något som kan vara till nackdel då 

moderatorn kan bli färgad av de mönster som framträtt under tidigare fokusgruppssessioner men 

i detta fall har nytta dragits av tidigare erfarenheter i mötena med senare grupper (Wibeck 2010, 

100).  

!
Det första steget i analysen av fokusgruppdata har bestått av att transkribera det inspelade 

materialet. Att studera strukturen i samtalen på mikronivå är sällan nödvändigt i en analys av 

fokusgruppsdata. Därför har pauser och uppbackningar uppmärksammats i liten utsträckning och 

största fokus har legat på att återge det huvudsakliga innehållet i det som sades (Wibeck 2010, 

95f). Efter transkriptionen har en sammanställning av varje diskussion gjorts, i vilken det 

framkom vad respondenterna har pratat om och i vilken ordning. Därefter har det transkriberade 

materialet delats in mindre delar beroende på var skiften av ämnesaspekter kunde identifieras. 

Utifrån detta har en en översikt som låg till grund för kodningen sammanställts. Denna innebär 

att etiketter, det vill säga övergripande teman, har satts på varje del av översikten. Etiketterna har 

sedan sammanställts på nytt för att finna trender och tendenser i materialet (Wibeck 2010, 100ff).  

!
Vid mötet med informanten har en strukturerad intervjuguide använts (Bilaga 2), vilken har varit 

till fördel då det har undvikits att överflödig information som kan minska analysens kraft samlats 

in. En nackdel med en strukturerad intervjuguide är att man kan gå miste om vissa aspekter. För 

att undvika detta har frågorna blivit noga utvalda för att passa syftet med studien. Intervjuguiden 

har bestått av öppnings,- nyckel- och avslutningsfrågor för att föra ett naturligt samtal (Wibeck 

2010, 73f). För att säkerställa att intervjuguiden fungerade för ett dynamiskt fungerade samtal har 

den testats på en annan person innan informantintervjun ägde rum (Esaiasson et al. 2012, 268). 
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För att inte gå miste om någon information från informantintervjun har samtalet spelats in. På 

grund av viss tidsbegränsning i denna studie har endast de särskilt intressanta delarna 

transkriberats (Ryen 2004, 56ff). Analysen av informantintervjun har haft som mål att belägga 

hur Umeå kommun arbetar med kommunikationsstrategier samt kommunikationskanaler. Därför 

har analysen bestått av att lägga pussel i det transkriberade materialet (Esaiasson et al. 2012, 269). 

Sammanställningen har sedan avslutats då all information mjölkats ur och sammanställts på ett, 

för frågeställningens, meningsfullt sätt (Esaiasson et al. 2012, 275). 

!
4.4.4 Metoddiskussion  

Det svåra har varit att beskriva friluftsintresserades attityder till kommunikation. I detta fall har 

det funnits olika attityder till kommunikation, främst för att grupperna inkluderar stora 

åldersskillnader. Då det oftast är genom interaktion som åsikter framförs, möts och förändras har 

fokusgruppsintervjuer underlättat arbetet. En styrka med fokusgrupper är just att det går att 

studera hur samtalet kring ett givet ämne kan gestalta sig bland grupper, vilket ger förståelse för 

varför saker och ting är som det är (Wibeck 2010, 149f).  

!
Det finns dock nackdelar med fokusgrupper, dels för att moderatorn som leder intervjuerna kan 

påverka diskussionens form och dagordning och dels för att intervjupersonerna kan bli hämmade 

på grund av att samtalet spelas in (Wibeck 2010, 91). Detta har undvikits i så stor utsträckning 

som möjligt genom att respondenterna har talat med moderatorn i så liten utsträckning som 

möjligt samtidigt som de fick socialisera och skapa en trygg stämning innan samtalet började 

spelas in (Wibeck 2010, 152). 

!
En annan svårighet har varit att ta reda på hur Umeå kommun kommunicerar med 

friluftsintresserade i dagsläget. Genom att intervjua en informant som är centralt placerad i 

systemet så har personen fungerat som en dörröppnare och kunnat ge ett perspektiv på dess 

arbetssätt. En styrka med informantintervjuer är att det går att ta sig från utsidan till insidan och 

få förståelse för hur arbetet fungerar till skillnad från att göra en textanalys av befintliga 

styrdokument som måhända inte efterföljs (Ryen 2004, 83; Kraft & Strandberg 2006, 55). 

Poängen med informantintervjun har varit att ta reda på hur de faktiskt arbetar, men för den skull 

förväntas inte att få ta del av hela sanningen. Till exempel kan informanten känna en viss lojalitet 

till verksamheten och anpassa sina svar därefter. Informanten var den bästa personen som stod 

till buds och kan aldrig vara helt perfekt (Esaiasson et al. 2012, 286). 

!
Det finns emellertid trovärdighetsaspekter att ta hänsyn till, vilket också har följt med under 

arbetets gång (Östbye et al. 2003, 38). Det har funnits en oro att gruppdynamiken eller att miljön 
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där fokusgruppssessionen ägde rum skulle påverka respondenterna i fokusgruppsintervjuerna till 

missförstånd och felsägningar. För att stärka trovärdigheten har en fokusgruppsguide varit till 

stöd för att hjälpa respondenterna att tala om saker i förhållande till syftet, samtidigt som 

fokusgruppssessionerna har ägt rum på så neutrala platser som möjligt för respondenterna 

(Wibeck 2010, 144f). Detsamma gäller för informantintervjun, där endast frågor som rör 

kommunikationsarbetet har ställts samtidigt som den har ägt rum på informantens arbetsplats så 

att hen kände sig så bekväm som möjligt (Esaiasson et al. 2012, 268).  

!
Eftersom det inte går att frysa en social miljö och sociala interaktioner för att sedan göra detta 

replikerbart har även aspekter om studiens bekräftningsbarhet tagits hänsyn till (Östbye et al. 

2003, 38). Genom att redovisa ett definierat protokoll samt de systematiska stegen i analysen har 

bekräftningsbarheten stärkts. Dessutom har samma person lett samtliga intervjuer (Wibeck 2010, 

143). 

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
5. Resultat & analys 
I detta avsnitt presenteras vilka kommunikationskanaler friluftsintresserade vill använda för att få 

och söka information. Här presenteras även skillnader och likheter mellan fokusgrupperna samt 

deras syn på dialog. Slutligen redovisas även vilka kommunikationskanaler och 

kommunikationsstrategier som Umeå kommun använder idag och kan använda för att nå en bred 

målgrupp med olika kommunikationsvanor. 

Friluftsintresserade aktiverar sig i stor uträkning med liknande aktiviteter men i materialet skiljer 

sig åsikter och attityder till vilka kommunikationskanaler de vill använda för att få och söka 

information. Det råder en stor popularitet kring sociala medier och appar, något som dock inte är 

representativt för hela målgruppen. Attityderna som skiljer sig åt kretsar främst mellan 

användning av nya och gamla medier. Gemensamt för hela målgruppen är på vilket sätt 

kommunikationen mellan kommunen och målgruppen ska ske. Analysen består av tre centrala 

teman som har framkommit i materialet. De centrala temana är homogen och heterogen 

målgrupp, kommunikationskanaler samt dialog. 

!
5.1 Homogen & heterogen målgrupp 

Nedan presenteras identifierade likheter och skillnader som finns bland vilka 

kommunikationskanaler som friluftsintresserade vill använda. För att underlätta presentationen av 

resultatet har grupperna samt varje respondent tilldelats var sin siffra. Det här återfinns i Bilaga 3. 

I bilaga 3 visas även åldrarna på respondenterna. 

!
De aktiviteter som friluftsintresserade utövar är liknande och presenteras i figur 4. 

Figur 4. Bilden visar vilka aktiviteter som friluftsintresserade utövar. 

AKTIVITETER

Grupp 1 - 
Friluftsintresserade 
studenter

Grupp 2 -  
Organiserade 
friluftsmänniskor

Grupp 3 -  
Aktiva barnfamiljer

Grupp 4 - 
Aktiva seniorer

Längdskidor Längdskidor Längdskidor Längdskidor

Utförsåkning Utförsåkning Utförsåkning

Promenad/Löpning Promenad/Löpning Promenad/Löpning Promenad

Skridskor Skridskor Skridskor

Grilla Fiske Fiske 

Cykla Snöskoter Utflykter
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Det råder ingen tvivel om att friluftsintresserade behöver information innan de aktiverar sig. Det 

handlar bland annat om skidspåren är preparerade, när skidbackarna och isbanorna är öppna 

samt om vandringsstigarna är upplysta. De vill även gärna ta del av upplevelser från andra som 

nyligen aktiverat sig inom det område som individerna intresserar sig för. De vill alltså använda 

medier efter personliga och inte kulturella behov, som är ett grundläggande synsätt inom teorin 

uses and gratifications (McQuail 2010, 424). En respondent från grupp 1 berättar detta i 

nedanstående citat. 

!
/…/om man ska åka skidor vill man veta om det är bra snö, eller hur länge 

spåret är öppet. Dels om det finns snö. Ja men det är så här början på säsong, 

man vet aldrig om det är upplyst och om de har hunnit fått fram något bra spår. 

(Respondent 1:1) 

!
Det råder emellertid delade meningar genom vilka kommunikationskanaler de vill söka och få 

information. För att tydliggöra detta visas en översikt i figur 5. 

!

Figur 5. Bilden visar en översikt över vilka kommunikationskanaler som de olika grupperna vill använda. !
Målgruppen använder olika kommunikationskanaler för att söka och få information om friluftsliv. 

En skillnad är att grupp 3 och 4 endast vill använda Facebook som socialt medium och att grupp 

1 är den enda gruppen som använder Twitter. Inom grupp 1 råder det delade meningar om 

användning av Twitter, vilket presenteras i nedanstående citat som är hämtade från 

gruppintervjun med grupp 1. Se även figur 6 för information om vilka respondenter som 

använder Twitter i grupp 1. 
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Sen kan man ju lägga lite liksom en referens på Twitter, så kan man klicka där 

om man vill läsa det. För det är ju inget besvär för mig som följare, liksom att 

hantera. (Respondent 1:2) !
Nej, alltså Twitter är jag aldrig ens inne på så då skulle jag missa allting.

(Respondent 1:5) 

!
Citatet av respondent 1:2 visar att hen vill använda Twitter samtidigt som respondent 1:5 inte 

använder det.  

!

Figur 6. Bilden visar vilka respondenter som vill använda Twitter i grupp 1. 

!
En andra skillnad är att endast grupp 1 och 2 vill använda Instagram för att få information. En 

tredje skillnad är att grupp 4 inte vill använda en SMS-tjänst, ett forum och inte heller en app. 

Detta kan förstås genom begreppet digital divide, som i det här fallet visar att aktiva seniorer inte 

har tagit till sig ny teknik i lika utsträckning som grupp 1, 2 och 3, vilka består av yngre personer 

(McQuail 2010, 156). Inom grupp 4 råder även delade meningar om att använda Facebook. Här 

presenteras två citat som visar på skillnader i attityder till Facebook inom grupp 4. Se även figur 7 

för information om vilka respondenter som använder Facebook i grupp 4. 

!
I tidningen tycker jag inte det är så hemskt mycket om skidspår och sådant. Det 

borde de ju ha tycker jag, det finns ju faktiskt de som inte gillar datan. 

(Respondent 4:5) !
/…/då kan man bara gå in och söka på det då. Gå in på Facebook. Vet man att 

det finns där, då tittar man naturligtvis enkom på det. Det är en bra idé. 

(Respondent 4:3) 

!
Citatet av respondent 4:5 visar att hen inte vill använda Facebook samtidigt som respondent 4:3 

ser Facebook som en användbar kommunikationskanal.  

!

GRUPP 1

Respondent 1:1 Respondent 1:2 Respondent 1:3 Respondent 1:4 Respondent 1:5

Twitter Twitter Twitter
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Figur 7. Bilden visar vilka respondenter som vill använda Facebook i grupp 4. 

!
Även tryckt material skiljer sig åt bland grupperna. Detta då grupp 2, 3 och 4 gärna ser annonser i 

en tidning medan grupp 1 vill få en broschyr hemskickad. Se figur 8. 

!

Figur 8. Bilden visar vilken form av tryckt material som de olika grupperna vill få information genom. 

!
Här presenteras citat som är hämtade ur fokusgruppssessionerna som visar att grupp 2-4 vill få 

information genom tryckt material i form av annonser i tidningar och att grupp 1 vill få en 

broschyr hemskickad.  

!
Men om man bortser från de digitala kanalerna så tänker jag att det skulle vara 

intressant att få inför varje säsong någonting hemskickat. ”Under vintern finns 

det här och det här och det här du kan göra”. ”Under våren..” Alltså att du får 

inför varje säsong ett blad. (Respondent 1:3) !
Det vore ju fint att läsa vad man kan göra i tidningen, när man läser på 

morgonen. (Respondent 2:3) !
Tidningen tycker jag ofta är ganska bra. Det brukar ju ändå vara även en del 

delar vad som händer/…/. Kommunen brukar ju också ha några sådana delar. 

Det är ju perfekt egentligen. (Respondent 3:4) !
Men är det aktiviteter som ska göras under veckan, då måste det ju ut i tidningen 

i en annons på nått sätt. Då går du ju inte in på hemsidan och tittar om de ska 

ha någon aktivitet eller inte. (Respondent 4:2) 

!
Mot bakgrund av kritiken mot uses and gratifications behöver inte ovan presenterade 

kommunikationskanaler vara medvetna val av friluftsintresserade för att söka och få information 

GRUPP 4

Respondent 4:1 Respondent 4:2 Respondent 4:3 Respondent 4:4 Respondent 4:5

Facebook Facebook Facebook

TRYCKT MATERIAL

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4

Broschyr Tidning Tidning Tidning
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om friluftsliv. Bland annat använder majoriteten av friluftsintresserade sociala medier i stor 

utsträckning och kan således använda dem utan att ha ett behov (McQuail 2010, 425). Ett annat 

skäl till att de använder dessa kommunikationskanaler kan också vara på grund av att deras sociala 

omgivning har påverkat dem. Det här gäller särskilt i denna undersökning, då grupper och inte 

enskilda individer har studerats (Larsson 2008, 52). 

!!
5.2 Kommunikationskanaler 

Här presenteras varför friluftsintresserade vill använda olika kommunikationskanaler samt vilka 

kommunikationskanaler Umeå kommun använder i dagsläget för information som rör friluftsliv. I 

detta avsnitt presenteras även hur kommunen kan anpassa sig efter detta. Kanalerna beskrivs 

under varsin rubrik. 

!
Som går att se i figur 9 använder Umeå kommun i nuläget många kommunikationskanaler som 

även de friluftsintresserade vill använda. Det går också att se att friluftsintresserade efterfrågar 

kommunikationskanaler som kommunen inte använder. 

!

Figur 9. Bilden visar vilka kommunikationskanaler som kommunen använder för information som rör friluftsliv samt 

vilka kommunikationskanaler de olika grupperna av friluftsintresserade vill använda för att söka och få information. 

Med indirekta kommunikationskanaler menas kanaler som kommunen inte själva äger men kan påverka innehållet i. 

!
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5.2.1 Sociala medier 

Friluftsintresserade vill i stor utsträckning söka och få information genom internet, där sociala 

medier och Umeå kommuns hemsida är populära kommunikationskanaler för detta. I sociala 

medier, främst på Facebook, vill de få snabb och kort uppdatering samtidigt som de på Umeå 

kommuns hemsidan vill hitta allmän information såsom öppettider i till exempel skidbackar eller 

var det är tillåtet att fiska.  

!
Friluftsintresserade använder Facebook för att ta del av information och för att få inspiration. 

Grupp 1 och 2 går dagligen in på Facebook för att göra detta och grupp 3 och 4 gör det i mindre 

utsträckning. Med tanke på Svenskarna och internets statistik från 2013 som visar på att användandet 

av sociala medier sjunker desto högre ålder, så bekräftas den statistiken även i denna studie 

(Findahl 2013, 33). Nedan presenteras citat som är hämtade ur varje fokusgrupp som visar att 

samtliga grupper använder Facebook. 

!
/…/ Facebook, då så kan man kanske välja så här, jag vill följa. /…/typ nu vill 

jag ha information om skidspåren tills man är less. (Respondent 1:4) !
/…/många gånger då äter man frukost och så väljer man lite var man ska åka 

beroende på vad det är för väder. Det kan vara väldigt stor skillnad, och då är 

det ju som ett socialt medium jättebra. Men övrigt, det här med priser och 

öppettider och sådant, då är det som att, då letar man sig till en hemsida. 

(Respondent 2:2) !
Till exempel om jag har några vänner som kanske har varit uppe i Kittelfjäll och 

lägger upp en bild på Facebook och då ser man ju att det ser ut att vara hur 

mycket snö som helst. (Respondent 3:4) !
Facebook/…/Därför jag tänkte om jag vill exempel prenumera på det, att jag 

vill veta Nydalaspåret eller skidspåren här runt Umeå. Kan man ju tänka sig att 

jag skulle kunna få då, att man skickar ut till dom som är med i den här gruppen 

som vill veta. (Respondent 4:3) !
Citaten visar på ett intresse för att söka och få information genom Facebook. I nuläget har Umeå 

kommun ingen Facebook-sida för friluftsliv. Det finns tidigare forskning som understryker att 

kommunen kan använda Facebook för att nå medborgare. I Münchner Kreis utredning (2013, 

244) framkommer att medborgare ser sociala medier som naturliga kanaler för att ta del av 

information. Dessutom besöker två av tre internetanvändare Facebook någon gång (Findahl 
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2013, 6). Det är även nio av tio kommuner i Sverige som använder Facebook för kommunikation 

med medborgare (Stockenstrand, 2014).  

!
Twitter är populärt i grupp 1 av den anledningen att det är korta meddelanden, och om de vill 

veta mer söker de sig vidare på en bifogad länk vid intresse. Som går att se i figur 9 har Umeå 

kommun ett Twitter-konto. Twitter-kontot används för information om kultur och fritid i all 

allmänhet. Det vill säga hela spannet från ungdomsverksamhet till friluftsliv. Figur 6 visar att det 

bara är tre personer i grupp 1 som vill använda Twitter, vilket är en ytterligare orsak till varför 

kommunen bör ha en Facebook-sida för information som rör friluftsliv. 

!
Sociala medier är även till fördel då kommunen kan bedriva tvåvägs-symmetrisk kommunikation, 

som är den mest eftersträvansbara modellen för att upprätthålla relationer mellan avsändare och 

mottagare (Dozier & Grunig 1992, 18). När målgruppen söker information kan de istället för att 

ringa eller skicka ett mejl skriva ett inlägg till kommunen på Facebook, varpå kommunen kan 

svara. Det är något som friluftsintresserade ser som en smidig kommunikationsväg samtidigt som 

sådan kommunikation kan underlätta för kommunen. Bland annat kan frågan ses av fler än en 

person, vilket kan bidra till att frågan inte ställs återigen, då individer kan se frågan och svaret på 

Facebook, som de går in på ofta.  

!
I informantintervjun framkommer att Umeå kommun bedriver tvåvägskommunikation men på 

ett annat sätt än genom sociala medier. De tillåter medborgare att komma med synpunkter på 

verksamheten i allmänhet. Informanten förklarar detta i följande citat: 

!
/…/nu har vi att medborgare kan komma med beröm eller med klagomål om 

något är dåligt. Det är ett sätt att fånga upp egentligen det vi får på många andra 

sätt, vi får via telefon och mejl /…/ (Informant) !
För att bedriva desto mer tvåvägskommunikation kan kommunen alltså även använda Facebook 

eftersom sociala medier är kommunikationskanaler som tar allt större plats och är ett naturligt 

sätt för att få kontakt med organisationer (Carlsson 2013A, 17f). 

!
Som figur 9 visar är även Instagram populärt hos grupp 1 och 2. Grupp 1 och 2 menar att 

Instagram är att bra använda för att få inspiration och idéer. Umeå kommun kan dra nytta av 

Instagram genom att öppna upp för en kollektiv intelligens, där användare själva skapar innehållet 

(Carlsson 2012, 92f). Genom att låta friluftsintresserade använda ett Instagram-konto som ägs av 

den del på kommunen som ansvarar för friluftsliv behöver kommunen dels inte själva spendera 
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tid på att fota och publicera bilder, och dels så återfinns en demokratisk potential där 

medborgarna själva får skapa innehållet (Carlsson 2012, 92f). Det här användandet av Instagram 

är även något som friluftsintresserade står positiva till och menar också att det kan få fler att bli 

friluftsintresserade. En man ur gruppen organiserade friluftsmänniskor beskriver detta i 

nedanstående citat. 

!
Då kan man säga ”den här veckan vill jag instagramma för Umeå kommun”. 

Det är ju kul för de aktiviteter vi gör kommer med på det här. (Respondent 2:2) 

!
5.2.2 Umeå kommuns hemsida 

För att hitta mer allmän information föredrar friluftsintresserade Umeå kommuns hemsida där all 

information ska vara samlad. En yngre kvinna i grupp 1 berättar i nedanstående citat att hon 

tycker hemsidor brukar karaktäriseras av att vara inaktuella och krångliga, vilket är ett ytterligare 

skäl till varför grupp 1 men även grupp 2 och 3 gärna använder sociala medier för att ta del av 

aktuell information då dessa kanaler enkelt går att uppdatera.  

!
/…/det känns som hemsidor, då tänker man, eller jag tänker i alla fall, att de 

inte är så uppdaterade. Alltså så här som typ på kommunens hemsida. 

(Respondent 1:5) !
Umeå kommuns ambitioner för deras hemsida är att använda den som bas för att ha en samlad 

ingång för mycket information. Här stämmer målgruppens syn på hemsidan överens med Umeå 

kommuns egna tankegångar och strategi för hemsidan. Men eftersom målgruppen vill ta del av 

aktuell information och inte bara allmän information på hemsidan har det uppstått en negativ 

inställning till att kommunen inte har en tillräckligt uppdaterad hemsida. Detta grundar sig mest 

troligt i att de inte använder ett socialt medium för löpande information som målgruppen vill ta 

del av.  

!
Något som informanten berättar i intervjun är att de gärna vill använda sociala medier som en 

förlängd arm från webbplatsen. Hen uppger dock att de anser att ett socialt medium är mer 

sårbart än en hemsida då kommentarer kan fördärva deras sida och att de måste ha kunskap om 

nya kanaler som skapas. Det förklarar i nedanstående citat. 

!
/…/vi ska diarieföra vissa inkommande handlingar/…/. Man måste på något 

sätt ha kunskap om hur man ska hantera de kanaler vi skapar. (Informant) !
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För att komma runt problemet kan kommunen införa en strategi för sociala medier, så att de kan 

använda sociala medier för att puffa för hemsidan. Det har även informanten uppget att de gärna 

vill använda sociala medier till. När de inför en strategi bör de utgå från den digitaliserade världen 

och inte den analoga, precis som Klang och Nolins (2011) forskning visar. Som Sveriges 

Kommuner och Landsting menar behöver inte allt diarieföras så länge det hålls ordnat (SKL, 

2013). 

!
Hemsidan används även av målgruppen för att boka lokaler men också för att söka information 

om var det finns anpassade platser vid funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara var det går 

att åka skicart men också var det finns instruktörer som kan hjälpa till vid en sådan aktivitet. Med 

tanke på att individerna vill hitta information på hemsidan bör kommunen ha en väl utvecklad 

utifrånstrategi med sök- och stödfunktioner där friluftsintresserade kan hitta den information 

som de behöver för att utföra sina aktiviteter (Larsson 2008, 178). Det här är speciellt betydande 

då all information ska vara tillgänglig för medborgarna (Kraft & Strandberg 2006, 24). Mot 

bakgrund av tidigare kritik mot utifrånstrategier går det här se att sök- och stödfunktioner 

kommer att användas av hela målgruppen och inte bara av de resursstarka (Larsson 2008, 169). 

!
Ett problem som finns i utifrånstrategin hos Umeå kommuns avdelning för friluftsliv är att de har 

olika information i de interna och de externa delarna. Deras mål är att informationen ska vara 

samma på båda ställena, vilket är till fördel för målgruppen då den eftersträvar mer information. 

Att implementera ett system där vissa interna bitar publiceras, såsom att skidspåret har 

färdigpreparats på Nydala, är något som målgruppen skulle uppskatta. För denna information 

bör alltså sociala medier och hemsidan användas som kommunikationskanaler.  

!
Något som informanten påpekar är att viss intern kommunikation inte är relevant för hela 

målgruppen i den externa kommunikationen. Se nedanstående citat. Detta är något som stämmer 

överens med hur målgruppen ser på informationen i de olika kommunikationskanalerna och 

beskrivs närmare under avsnitt 5.3 Dialog. 

!
Vi vill inte att det ska tryckas hela vägen ut/…/. /…/att vi reparerar 

en sarg kanske inte spelar så stor roll för den som är och ska åka 

skridskor och vill veta om isen är spolad. (Informant) 

!
!
!
!
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5.2.3 Forum 

Grupp 1, 2 och 3 vill gärna publicera eget material och ta del av andras upplevelser i ett forum, 

där det finns information om kvaliteten på backarna eller om det var lerigt i vandringsleden. I 

undersökningen av Svenskarna och internet (Findahl 2013, 7) framkommer att egen aktivitet på 

internet skapar känsla av delaktighet i det nya informationssamhället. Det här kan kommunen 

möjliggöra genom att tillgodose individerna ett forum.  

!
När friluftsintresserade söker information är det ofta inspirerade material som de strävar efter att 

hitta. På samma sätt som att de vill ha nyhetsuppdateringar på Facebook vill grupp 1, 2 och 3 ha 

uppdaterad information även genom forum. Som presenteras i figur 9 använder inte grupp 4 ett 

forum. Eftersom grupp 1, 2 och 3 vill vara aktiva, genom att delta i medieproduktion och 

interaktion, kan det i ett forum skapas en kollektiv intelligens där friluftsintresserade själva skapar 

innehållet, något som samtidigt medför att friluftsintresserade själva är producenten av innehållet 

(Carlsson 2012, 92f). En respondent förklarar fördelen med forum i nedanstående citat. 

!
/…/när man ska åka långfärdsskridskor, då blir det mer åt forumhållet, att man 

tittar på var andra har åkt precis dagarna innan. För där är det verkligen så här 

väder- och vindberoende. (Respondent 2:2) 

!
5.2.4 Skyltar 

En annan inspirationskälla som samtliga grupper står positiva till är skyltar i områden som de 

besöker. Det kan vara skyltar som bland annat hänvisar till andra aktiviteter som går att utöva på 

samma plats. Friluftsintresserade är mån om att ständigt hitta nya aktiviteter att utöva och är 

öppen för inspiration. En respondent från gruppen organiserade friluftsmänniskor förklarar detta 

i nedanstående citat. 

!
/…/att när man väl är ute på plats, när man till exempel är på Brännberget på 

vintern, ”kom hit och cykla på sommaren också”. För då har man ju ändå valt 

att fara ut till en plats och då är man ju även mottaglig för att ta emot annan 

information om att ”välkommen tillbaka, testa det här också”. (Respondent 2:2) !
Skyltar används av Umeå kommun i dagsläget, vilket matchar friluftsintresserades 

kommunikationsvanor. Däremot kan innehåller i skylttexterna utökas något för att matcha 

friluftsintresserades behov av information. 

!
!
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5.2.5 Tryckt material 

Friluftsintresserade vill gärna ta del av information om friluftsaktiviteter genom tryckt material. 

Som tidigare nämnts vill grupp 1 få en säsongsrelaterad broschyr hemskickad. De uppger att en 

broschyr som kommer hemskickad inför varje säsong är till fördel då de kan informeras om vilka 

aktiviteter som går att utöva samtidigt som de då inte behöver anstränga sig för att ta reda på 

detta. I broschyren ska alltså bara kort information om vilka aktiviteter som går att utöva finnas 

som individerna sedan kan läsa mer om på sociala medier då intresset finns.  

!
Grupp 2-4 vill få information i tidningen i annonser för att det är något de läser varje dag. Grupp 

2-4 menar dock att tryckt material i form av en annons i en tidning inte behöver utesluta andra 

kommunikationskanaler. Detta beskriver en respondent från grupp 3 i nedanstående citat. 

!
Tidningen tycker jag ofta är ganska bra. Men det ena behöver ju inte utesluta det 

andra, det finns ju sådan här enkel portal som kan ta del av på nätet. Via de 

sociala medierna/…/. (Respondent 3:4) 

!
Umeå kommun annonserar i tidningar och skickar även ut broschyrer. Det betyder att de kan 

fortsätta att använda dessa kanaler. 

!
5.2.6 SMS-tjänst 

En ytterligare kommunikationskanal som Umeå kommun använder för att sända ut information 

som rör friluftsliv är SMS-tjänster. I nedanstående citat berättar informanten detta. 

!
/…/de som är intresserade kan anmäla sitt telefonnummer till en SMS-bas och 

när man har uppdaterat spåret så trycker vi ut den informationen. (Informant) 

!
Det framkommer att grupp 1-3 vill ta del av en SMS-tjänst i de samband som de är intresserade 

av just sådan information. SMS-tjänst är alltså ett bra verktyg för både Umeå kommun och 

målgruppen. Dels krävs ingen större ansträngning av Umeå kommun att underhålla en SMS-

tjänst och dels tillfredsställs målgruppen med information även fast de är passiva mottagare för 

information.  

!
Grupp 4 ser inte en SMS-tjänst som en kommunikationskanal de vill använda då de inte använder 

mobiler i stor utsträckning. Som tidigare påpekats menar Erikson (2011, 54) att individer 

använder kommunikationskanaler på olika sätt, vilket också framkommer i denna undersökning.  

!
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5.2.7 App 

Det råder ingen tvivel om att grupp 1, 2 och 3 använder smartphones i sin vardag. Innan de 

lämnar sina bostäder tar de med nycklar, börs och sin smartphone. I smartphonen har grupp 1-3 

appar för olika ändamål. Det framkommer bland annat att de använder tränings,- och sociala 

medierappar. Citaten nedan är hämtade från materialet av grupp 1, 2 och 3. 

!
Men det finns ju sådana appar, sådana här resappar som är skitbra. Jag menar 

när man har varit på någon restaurang eller pub eller någonting, då kommer det 

först upp massa sådana här på kartan och så går man dit och så har folk varit där 

och lämnat kommentarer. Antingen om de har gett plus eller minus. 

(Respondent 1:1) !
/…/om man till exempel startar en app. Och så på position på en karta, kan se 

så här, ja men nu är jag här, vad finns det att göra här? Då ser man runt omkring 

att det finns flera andra aktiviteter man kan göra. (Respondent 2:3) !
Ja men i appen kan man då välja vandringsleder, cykelleder, badplatser, skidspår. 

Var kan man åka skridskor? Antingen på rinkar eller på olika områden som det 

brukar funka att åka på naturis. (Respondent 3:3) !
Av citaten går att utläsa att grupp 1, 2 och 3 anser att appar är till fördel eftersom att all 

information är samlad på en plats samt att informationen är lätt att uppdatera och de föredrar att 

använda en app för friluftsaktiviteter. I appen ser friluftsintresserade även gärna att det finns 

digitala kartor som de kan titta på i sin smartphone när de befinner sig ute i naturen eller på andra 

håll.  !
I enighet med Münchner Kreis (2013, 230) utredning som visar att medborgare vill ha 

information och dokument i sin smartphone vill även friluftsintresserade ha en karta i sin 

smartphone. Något som framkommer av grupp 1, 2 och 3 är att en digital karta inte behöver 

utesluta ett rivblad i handen. Detta eftersom de gärna ser att de kan hålla en karta i handen om 

vädret inte tillåter att ha smartphonen utomhus eller om de vill ha en karta över ett större område 

och vill kunna se små stigar.  

!
Utöver avsaknad av en karta i smartphonen upplever målgruppen även bristande information om 

var det bland annat finns skidspår. Med tanke på att målgruppen vill använda en app för att ha all 

information samlad på ett och samma ställe skulle även detta kunna vara ett innehåll i appen. En 

intressant aspekt som framkommer i informantintervjun är att hen berättar att de har 
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informationsblad som innehåller diverse saker om friluftsliv, såsom var grillplatser och toaletter 

finns. Det beskriver informanten i nedanstående citat. 

!
/…/problemet är att hålla både informationsbladet uppdaterat om det sker 

ändringar /…/. Det är en god tanke men i praktiken kanske svårare att riktiga 

rutiner som håller för det. (Informant) !
Citatet visar att informanten anser att informationsbladet är en god tanke men att den inte 

fungerar ultimat i praktiken eftersom den måste uppdateras nu och då i och med att det sker 

förändringar. Som går att se i Figur 9 ovan har Umeå kommun i nuläget en app som de inte äger 

men som de kan påverka innehållet i. För att undkomma problemet om att hålla 

informationsblad ajour kan den nuvarande appen uppdateras på ett enklare sätt och undvika 

problemet att vara inaktuellt. Genom appen kan alltså målgruppen ta del av uppdaterad 

information när de vill, samtidigt som Umeå kommun kan underlätta deras kommunikation till 

målgruppen. Med tanke på att grupp 4 inte använder appar i lika utsträckning som grupp 1, 2 och 

3 bör informationsbladet inte uteslutas. Statistiken av Svenskarna och internet, som visar att 

användning av smartphones inte är lika utbrett bland personer desto högre åder, bekräftas alltså 

även i denna undersökning (Findahl 2013, 15). 

!
Grupp 1, 2 och 3 menar att de vill ha en app och att kommunen borde skaffa en sådan. Här 

återfinns alltså ingen vetskap om att Umeå kommuns nuvarande app existerar. Emedan det inte 

är av stor relevans att erbjuda kommunikationskanaler som friluftsintresserade inte känner till så 

är det av betydelse att marknadsföra appen. 

!
5.3 Dialog 

Här presenteras på vilket sätt friluftsintresserade vill att kommunikationen ska fungera samt 

vilken kommunikationsstrategi Umeå kommun har i dagsläget för information som rör friluftsliv. 

!
För att tydliggöra kommunens kommunikationsstrategi och målgruppens syn på kommunikation 

presenteras först en övergripande figur. 

!

Figur 10. Bilden visar vilken kommunikationsstrategi Umeå kommun utgår från samt hur friluftsintresserade söker 

och vill få information. 

Umeå kommun Friluftsintresserade

Defensiv strategi Få lite information och söka vidare själv
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5.3.1 Få lite information och söka vidare själv 

Friluftsintresserade vill få information med vissa förhållanden. Endast när de är aktiva med en 

aktivitet vill de få löpande information, i övriga fall vill de få lite information för att sedan söka 

vidare själv när intresset finns. I den stund de blir tilldelad information som de inte är 

intresserade av eller som inte är angeläget vid den tidpunkten kan de bli negativt inställda till 

meddelandet. Nedan presenteras citat som är hämtade ur samtliga grupper. 

!
Jag vill inte bli, jag vill inte få löpande information. Kanske när det är såhär 

säsongs, det är finns tillgänglig nu. Och då vet jag att jag aktivt kan gå in och 

titta när jag väl väljer att utöva en viss typ av aktivitet. (Respondent 1:1) !
Aa då är man väl aktiv. När jag behöver den söker jag information. (Respondent 

2:3) !
Så jag menar då är det ju just att man får en hint om det, för jag menar sen 

tycker jag bara man kan ta del av det och gå in på en hemsida för att läsa mer 

om just det här engagemanget eller den här aktiviteten. (Respondent 3:2) !
Jag vill noga söka själva. (Respondent 4:1) 

!
Av citaten att avläsa innebär att inifrånstrategin måste anpassas så att den inte förser 

friluftsintresserade med för mycket och irrelevant information genom fel 

kommunikationskanaler. I inifrånstrategin bör de ta hänsyn till vilka mediepreferenser som 

friluftsintresserade har och i vilken utsträckning de vill få information (Larsson 2008, 176). Som 

framkommer i detta resultat är sociala medier fördelaktiga kommunikationskanaler som bör 

användas inifrånstrategin. !
Grupp 1, 2 och 3 vill få löpande information på sociala medier, där som sagt Facebook är mest 

populärt. En fördel med sociala medier är just att mottagaren själv kan bestämma när hen vill ta 

del av information och inte genom att följa respektive inte följa avsändaren. Med hjälp av ett 

socialt medium kan Umeå kommun förse målgruppen för friluftsliv med information utan att 

riskera att överösa individerna med information. Här kan kommunen även förmedla information 

till friluftsintresserade som de måhända annars inte skulle känna till (Larsson 2008, 169f). 

!
Angående huruvida kommunikationskanalerna ska vara nischade och enbart innehålla 

information som rör friluftsliv eller också annan information från Umeå kommun, såsom kultur, 

råder här delade meningar. Det beror på att målgruppen använder olika kommunikationskanaler. 
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När det handlar om sociala medier anser de grupper som använder sociala medier att mediet ska 

vara nischat och endast innehålla information som rör friluftsliv. Detta beskrivs genom 

nedanstående citat som är hämtade från fokusgrupper 1, 2 och 3. 

!
Om det är samma kanal, då bortser du från den kanalen för att det är mycket 

som inte rör ditt intresse, om det är för allmän information. (Respondent 1:3) !
Jag tänker väl spontant att det känns ganska behändigt om man försöker dela 

upp det i hyfsat liknande intresseområden. För att gå med i ”Umeå fritid” och så 

får du veta om allting, då blir man kanske fort less. (Respondent 2:1) !
/…/att man känner att det riktar sig mot mig och inte mot tusen andra. Man 

ska känna att det går mot en själv, på så vis. (Respondent 2:4) 

!
Eller så kan man välja då, i veckan vill jag se friluftsevenemang. Eller ja, att man 

skulle kunna välja, att det var samlat, och att jag kan välja ”vad vill jag se”. 

(Respondent 3:1) !
Citaten pekar på att sociala medier ska vara nischade. Det framkommer även att 

friluftsintresserade vill få individanpassad information snarare än information som är riktad till 

alla medborgare samtidigt, vilket är något som diskuteras i 6. Slutdiskussion & slutsats. 

!
Grupp 2-4 som vill ha tryckt material i form av annonser menar dock att kommunen i detta 

material kan blanda information om friluftsliv och teater eller friluftsliv och musik i annonserna. 

Det beskrivs genom nedanstående citat. 

!
För annars tänker jag att man skulle kunna kombinera olika aktiviteter. Musik 

och skidåkning. Ljus och skidåkning. (Respondent 2:2) !
/…/i tidningen så får det gärna vara blandat. (Respondent 3:3) !
Visst kan dom det. Det måste ju vara bra. Ibland har dom ju ingenting kultur. 

(Respondent 4:2) 

!
Grupp 1 som vill få informationen hemskickad genom en broschyr menar fortfarande att 

broschyren ska vara nischad och endast handla om friluftsliv när de får information som rör 

friluftsliv. Se figur 11 nedan. 
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Figur 11. Bilden visar vilka kommunikationskanaler som ska vara nischade och vilka som det kan blandas 

information i.  

!
5.3.2 Umeå kommuns kommunikationsstrategi 

I informantintervjun framkommer att de inte har någon utvecklad kommunikationsstrategi för 

friluftsliv. Informanten berättar att de skulle vilja vara mer aktiva, alltså att dela ut mer 

information, men eftersom de inte vet genom vilka kommunikationskanaler de når sin målgrupp 

är de i dagsläget hellre passiva. Detta förklarar informanten i nedanstående citat. 

!
/…/i väntan på att vi ska få koll på vårt eget hus så försöker vi tillgodose någon 

form av grundnivå. (Informant) 

!
I detta skede stämmer Umeå kommuns kommunikationsstrategi överens med målgruppens 

kommunikationsvanor, det vill säga att de inte gärna ser att Umeå kommun är alltför aktiva. !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4

Sociala medier - nischat till 
friluftsliv

Sociala medier - nischat till 
friluftsliv

Sociala medier - nischat till 
friluftsliv

Sociala medier - nischat till 
friluftsliv

Broschyr - nischat till 
friluftsliv

Tidning - friluftsliv blandat 
med annan information

Tidning - friluftsliv blandat 
med annan information

Tidning - friluftsliv blandat 
med annan information
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!
6. Slutdiskussion & slutsats 
Här presenteras slutsatser för undersökningen samt en slutdiskussion med syfte att se betydelsen 

av resultatet och analysen.  

!
Det genomgående temat i resultatet och analysen som denna studie har visat är att 

friluftsintresserade har skaffat sig nya kommunikationsvanor och att kommunen delvis behöver 

ändra sin kommunikationsstrategi efter detta. Det mest framträdande är att friluftsintresserade 

uppskattar individualisering samt att de i större utsträckning vill kommunicera med varandra än 

med kommunen.  

!
Den ena frågeställningen som ställdes var ”Hur kommunicerar Umeå kommun med friluftsintresserade? 

Hur skiljer det från friluftsintresserades syn på dialog?” I denna undersökning framträder präglingar av 

analoga tankegångar från kommunens sida. Det grundar sig i att kommunen använder sitt 

Twitter-konto på samma sätt som gamla medier. Det vill säga att kontot är ämnat för den breda 

massan. Det är även något som Klang och Nolins (2011) studie visar är vanligt bland svenska 

kommuners praktiska riktlinjer för sociala medier.  

!
Eftersom nya medier följer en logik som är riktad mot individualism snarare än den stora massan 

uppstår problematiken, i samband med att friluftsintresserade uppskattar individualisering, i och 

med att inläggen är riktade mot en bred massa (Manovich 2001, 30). Den stora skillnaden mellan 

nya medier och massmedier är just individualisering, det vill säga individanpassad information 

(Manovich 2001, 41f). Att medborgare uppskattar individualisering har även bekräftats i tidigare 

forskning (Kolsaker & Lee-Kelly, 2008). Med tanke på detta kan Twitter-kontot nischas till att 

endast publicera information som rör friluftsliv, för att sedan kompletteras med ett ytterligare 

konto för att inte utesluta kommunens andra målgrupper. 

!
En framträdande problematik som denna undersökning visar är även att friluftsintresserade vill 

kommunicera med varandra. I e-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala 

medier (2011, 17) framhävs fördelar för att kommunicera mellan publik och organisation och inte 

att sociala medier kan användas för att öppna upp för en kollektiv intelligens. Det gör inte heller 

kommunen, vilket kan vara problematiskt då denna undersökning visar att friluftsintresserade vill 

kommunicera med varandra i större utsträckning än med kommunen.  

!

!34



Sociala medier, men även forum och en app som tillåter att användare kan skapa egen 

information, kan användas för att möjliggöra medborgarnas deltagande och inte bara för att 

kunna nå en bred målgrupp (Carlsson 2012, 92f). Här bör även påpekas att den nuvarande appen 

inte finns hos friluftsintresserades kännedom, vilket betyder att den även bör marknadsföras. Det 

grundar sig i att det inte spelar ingen roll vad kommunen erbjuder om friluftsintresserade inte vet 

om att kanalerna existerar. Appen skulle underlätta för friluftsintresserade att utöva sina 

aktiviteter, då de gärna vill ha dokument i sin smartphone istället för ett fysiska dokument. Det 

har även tidigare forskning visat är vanligt bland människor (Münchner Kreis 2013, 230). 

!
Eftersom friluftsintresserade i större utsträckning vill söka information när de behöver den 

istället för att få den till sig stämmer synen på dialog överens med Umeå kommun och 

friluftsintresserade. Detta då kommunen utgår från en defensiv strategi, där de i större 

utsträckning vill använda en utifrånstrategi där friluftsintresserade kan söka information och i 

mindre utsträckning skickar ut information. Med tanke på att målgruppen söker information 

aktivt bör Umeå kommun använda sig av en väl etablerad utifrånstrategi med sök- och 

stödfunktioner, där friluftsintresserade kan söka den information som de behöver (Larsson 2008, 

178). 

!
Det finns emellertid även skillnader i målgruppen, vilket kommunen också måste anpassa sig till. 

Den andra frågeställningen som undersökningen utgick från löd: ”Vilka kommunikationskanaler vill 

friluftsintresserade i Umeå kommun använda för att få och söka information om friluftsliv?”. Denna 

frågeställning hade även två följdfrågor: ”Vilka skillnader och likheter finns hos målgruppen?” och ”Hur 

kan Umeå kommun anpassa sig till en mångfaldig målgrupp?”. Framträdande i resultatet och analysen är 

att det finns en digital klyfta mellan grupperna i målgruppen. Aktiva seniorer särskiljer sig då de 

inte har anammat den nya mediekonsumtionen i lika utsträckning som övriga grupper. Som skrivs 

i boken På väg mot medievärlden 2020 (Nygren & Wadbring 2013, 14) och presenteras i Svenskarnas 

och interners statistik (Findahl 2013, 15) så är sociala medier och appar med 

kommunikationsfunktioner inte lika utbrett bland äldre personer som yngre, vilket är något som 

delvis bekräftas i denna undersökning. Som denna undersökning visar är det bara vissa individer 

bland aktiva seniorer som inte använder Facebook. Så även om det återfinns en digital klyfta bör 

kommunen ha i åtanke att de även kan nå aktiva seniorer genom sociala medier. Detta då 

dessutom är mycket som pekar mot att fler svenskar kommer att utveckla vardagsrutiner som 

inbegriper sociala medier (Nygren & Wadbring 2013, 320). Samtidigt utövar även seniorer 

betydligt färre aktiviteter, vilket betyder att de inte behöver lika mycket information från 

kommunens sida. Se figur 4 ovan. 
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En aspekt som framkommit i tidigare forskning och som bekräftas i denna undersökning är att 

medborgare gärna tar del och vill söka information genom lättillgängliga medier (Münchner Kreis 

2013, 244). Resultatet och analysen har visat att lättillgängliga medier inte är identiska hos 

målgruppen. För att anpassa sig till en mångfaldig målgrupp krävs därför en god mediemix, vilket 

är speciellt betydande då Umeå kommun är inom offentlig sektor och ska anpassa sig efter 

medborgarna (Baker 2012, 235). Det mynnar ut i att kommunen måste anpassa sin inifrånstrategi 

efter målgruppen. Särskilt då de står i ett skede utan strategi för information som rör friluftsliv.  

!
Som figur 9 visar så skiljer till viss del de kommunikationskanaler som kommunen använder med 

vilka som friluftsintresserade vill använda. Umeå kommun använder sociala medier, vilket 

motsvarar friluftsintresserades önskemål. Däremot är Facebook och inte Twitter den dominerade 

kommunikationskanalen som de vill använda. För att anpassa sig till den nya mediekonsumtionen 

kan de skapa ett nischat Facebook-konto. På sociala medier kan Umeå kommun även bedriva 

tvåvägs-symmetrisk kommunikation, vilket som tidigare nämnts är det bästa sättet att underhålla 

en dialog mellan sändare och mottagare (Dozier & Grunig 1998, 18).  

!
Tidigare forskning har visat att medborgare har identiska kommunikationsvanor i personliga 

sammanhang som i kontakt med organisationer, och att de därmed förväntar att kunna få 

information genom flera olika kommunikationskanaler (Münchner Kreis 2013, 239). Det har 

även denna undersökning visat, vilket således innebär att kommunen även bör fortsätta med 

tryckt material samt fortsätta att underhålla hemsidan, SMS-tjänsten och skyltarna för att anpassa 

sin inifrånstrategi efter de friluftsintresserade. 

!
Avslutningsvis går det att se en krock mellan hur kommunen kommunicerar jämfört med 

friluftsintresserades syn på dialog. De är skyldig att kommunicera till alla (Kraft & Sandberg 2006, 

24), men som denna undersökning visar så kan de kommunicera med desto fler genom 

individualisering. Det saknas även kanaler som möjliggör att friluftsintresserade kan kommunicera 

med varandra. Slutligen kan även påpekas att detta resultat visar att det finns faktorer som kan tas 

till vara på för att bidra till att desto fler medborgare i Umeå kommun medverkar i 

informationssamhället. Det i sin tur är även något som i längden kan bidra till en bättre folkhälsa, 

då det kan vara möjligt att fler kommer utöva aktiviteter utomhus om kommunikationen kan äga 

rum i medborgarnas individuella kommunikationsvanor. 

!
!
!
!
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Här presenteras nya forskningsfrågor som undersökningens resultat har lett till. 

!
Eftersom Umeå kommun är skyldig att kommunicera med samtliga medborgare vore det 

intressant att undersöka om ny mediekonsumtion har påverkat kommunens övriga målgrupper 

och om de kan använda den här undersökningens resultat i kommunikation med övriga 

medborgare. Det går att undersöka genom en kvantitativ metod med enkätutskick, vilket också 

kan göra det lättare att generalisera. Det vore även intressant att undersöka kommunens interna 

kommunikation för att se på vilket sätt de arbetar internt för att uppnå en extern kommunikation 

som passar i ett demokratiskt samhälle. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Intervjuguiden fungerar som hjälpmedel för moderatorn. Här finns de frågeområden som behandlades samt några förberedda 
klargörande frågor för varje frågeområde. För att öppna fokusgruppssessionen börjar alla med att presentera namn och ålder. !
Frågeområde 1 
Respondenternas friluftsintressen 

Frågeområde 2 
Respondenternas kommunikationsvanor 

Syfte 
Klargöra vad de gör när de aktiverar sig 

Syfte 
Skapa en bild av respondenternas kommunikationsvanor samt 
hur respondenterna skaffar sig information som rör friluftsliv 

Klargörande frågor 
‣ Kan ni beskriva hur ert friluftsliv ser ut? Vad gör ni när 

ni aktiverar er? 

Klargörande frågor 
‣ Om alla tänker tillbaka på några friluftsaktiviteter ni 

gjort - kollade ni upp någon speciell information innan 
och behövde ni den informationen väl under tiden ni 
utförde er aktivitet? 

‣ Genom vilken/vilka kommunikationskanal(er) tog ni då 
reda på information? 

‣ Vilka kommunikationskanaler känner ni till för er dialog, 
information och kommunikation med Umeå kommun? 
Nyttjar ni dessa? 

‣ Tänk rent allmänt: Skulle ni beskriva er som aktiva eller 
passiva mottagare för kommunikation? Det vill säga om 
ni själva skaffar relevant information eller om ni vill bli 
informerade. 

‣ Gäller det även för kommunikation som rör friluftsliv? 

Bilaga 1 - Intervjuguide inför fokusgruppsintervjuer

Frågeområde 3 
Respondenternas önskemål om framtida kommunikation med 
Umeå fritid 

Syfte 
Skapa en bild av hur respondenterna vill få/skaffa sig 
information om friluftsliv 

Klargörande frågor 
‣ Genom vilken/vilka kommunikationskanal(er) skulle ni 

vilja få information som rör friluftsliv?                         
‣ Genom vilken/vilka kommunikationskanal(er) skulle vi 

vilja hitta information som rör friluftsliv? 
‣ Jag vill att ni tänker helt fritt och att allt är möjligt - 

Finns det andra kanaler som skulle kunna användas i 
Umeå kommuns kommunikation? Finns det kanaler 
som är användbara som inte används idag som ni 
saknar? 

‣ När det gäller Umeå kommuns information till 
friluftsintresserade: Ska de kommunicera både nyheter 
(t.ex. att lederna längs Nydalasjön är skottade) och 
allmän information (t.ex. att det finns en karta för 
Tavelsjöleden) i samma kanal eller ska de dela upp 
informationen i olika kanaler? 

‣ Ska de ha egna kanaler för bara friluftsliv eller kan de 
kombineras med Umeå fritids övriga uppgifter, såsom 
fritids- och kulturaktiviteter? 

‣ Är det någon som vill tillägga något? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide inför informantintervju

!
Intervjuguiden fungerar som hjälpmedel för intervjuaren. Här finns de frågor som ställdes under 
informantintervjun. 

Tema 
Arbetet som kommunikatör 

Syfte 
Klargöra hur kommunikatören arbetar med kommunikationskanaler samt kommunikationsstrategier 

Öppningsfråga 
‣ Vilken är din roll på denna arbetsplats? !
Nyckelfrågor 
‣ Vilka kommunikationskanaler använder ni för sådan information som rör friluftsliv?  
‣ Använder ni en offensiv eller defensiv strategi? Det vill säga om ni förser grupperna information eller om de 

ska söka upp den själv. 
‣ Berätta hur ni uppdaterar de olika kanalerna med information, till exempel på hemsidan. Hur ofta och med 

vilken sorts information? 
‣ Använder ni sociala medier? Varför/varför inte? 
‣ Har ni möjlighet att använda fler kanaler om det visar sig att en målgrupp inte behärskar eller tycker om de 

kanaler som finns idag? !
Avslutningsfråga 
‣ Är det något utöver detta som du vill tillägga? 



Bilaga 3 - Fokusgrupper och respondenter

!
Grupp 1 - friluftsintresserade studenter 

Respondent 1:1: Kvinna 28 år - studerar strategisk kommunikation 

Respondent 1:2: Man 28 år - studerar tyska 

Respondent 1:3: Man 25 år - studerar strategisk kommunikation 

Respondent 1:4 Kvinna 24 år - studerar ekonomi 

Respondent 1:5 Kvinna 23 år - studerar till dietist 

!
Grupp 2 - organiserade friluftsmänniskor 

Respondent 2:1: Man 32 år - medlem i Umeå scoutkår 

Respondent 2:2: Man 29 år - medlem i Friluftsfrämjandet 

Respondent 2:3: Man 25 år - medlem i IKSU friluftsliv 

Respondent 2:4: Man 24 år - medlem i IKSU friluftsliv 

!
Grupp 3 - aktiva barnfamiljer 

Respondent 3:1: Kvinna 47 år (funktionsnedsättning i familjen) 

Respondent 3:2: Man 45 år 

Respondent 3:3: Kvinna 35 år 

Respondent 3:4: Man 34 år 

!
Grupp 4 - aktiva seniorer 

Respondent 4:1: Kvinna 80 år 

Respondent 4:2: Man 71 år 

Respondent 4:3: Kvinna 70 år 

Respondent 4:4: Man 69 år 

Respondent 4:5: Kvinna 65 år 
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