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Abstract 

Non-profit organizations’ communicational challenges in a glocal market  

– A pre-study to a communication plan for the non-profit organization Humlan. 

 

This study intends to examine and analyze the current strategic position of the non-

profit organization Humlan, and how the organization can develop their 

communicational efforts to make themselves more competitive in the glocalized 

market in which they compete. This has been examined by qualitative interviews with 

the employees of the Humlan, and a quantitative survey of Humlans potential target 

group, students.  

 

The results of the interviews showed that the employees of Humlan experienced the 

competition in the market as fierce, and that they experienced a need to 

communicate their uniqueness as a non-profit organization. The employees also 

expressed a wish for the Humlan brand to become associated with quality. In turn, 

the student survey showed that the students had a low knowledge-level regarding 

Humlan, that they were interested in a wide array of cultural expressions, and that 

they mainly wanted to communicate with Humlan by taking part of information such 

as news. 

 

In summary, the study showed that Humlan could develop their communicational 

efforts by creating awareness about the organization and its uniqueness among 

students. However, the study showed that this could be problematic due to the 

students’ communicational preferences. The results also showed that it is possible to 

see a resemblance between the communicative issues faced by Humlan and 

communicative issues faced by other types of non-profit organizations. 

 

Keywords: non-profit organizations, globalization, glocalization, Humlan, 

refeudalization, public relations, media richness theory.
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1.0 Inledning  

 

Sveriges historia har präglats av starka folkrörelser, exempelvis nykterhetsrörelsen 

som bidragit till att vi idag har systemet med systembolag (Systembolaget). En annan 

av dessa folkrörelser är föreningsrörelsen som bidragit till kultiverandet av 

allmänheten, detta genom såväl idrotts- som kulturföreningar. Dessa föreningar har 

kännetecknats av att de drivits av ideella krafter utan vinstintresse som velat främja 

det lokala kulturlivet. Denna undersökning utgår ifrån en av dessa föreningar, 

kulturföreningen Humlan i Umeå. Undersökningen berör de utmaningar som 

Humlan ställs inför i det samtida samhället, samt vilka kommunikativa åtgärder de 

skulle kunna vidta i relation till dessa. 

 

I det samtida samhället privatiseras och kommersialiseras offentligheten, därmed 

konkurrerar såväl ideella som statliga aktörer idag med privatägda företag. Till 

skillnad från de statliga och ideella aktörerna så drivs dock inte dessa aktörer enbart 

av att tjäna allmänhetens behov, de drivs även av ekonomiska vinstintressen. Denna 

samhällsutveckling kan knytas samman med den globaliserade kapitalism som den 

brittiske sociologiprofessorn Anthony Giddens nämner som en central beståndsdel av 

det moderna samhället i sin bok Modernitetens följder (Giddens 1996, 66). 

Tendensen till ökad marknadsinriktning går genomgående att spåra i det samtida 

samhället, den påverkar inte bara offentlig sektor utan även den svenska 

föreningsrörelsen. 

 

Konkurrenssituation har hårdnat för svenska kulturföreningar, vilket bland annat 

resulterat i att flera ideellt arrangerade festivaler gått i konkurs. Två exempel på detta 

är Peace and Love och Arvikafestivalen (Söderling 2011). Denna utveckling hotar den 

svenska föreningsrörelsen och den kulturella mångfalden i de flesta av landets städer. 

Om föreningar konkurreras ut i Arvika och Borlänge så kan detta exempelvis lika 

gärna drabba kulturföreningen Humlan i Umeå.  

 

Ideella föreningar tjänar ett syfte genom att berika kulturutbudet på den ort de 

verkar genom att återinvestera sina intäkter i nya kulturevenemang. Om de ideella 

föreningarna konkurreras ut av kommersiella aktörer finns det en risk att de mindre 

orternas kulturutbud försämras. De kommersiella aktörerna strävar efter ekonomisk 

vinning, inte att berika ett kulturliv, vilket medför att kulturevenemang mycket väl 

kan flyttas från en mindre ort för att generera högre vinstmarginal. Ett konkret 
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exempel på detta är den tidigare ideellt arrangerade Hultsfredsfestivalen som flyttats 

från Hultsfred till Sigtuna efter att kommersiella aktörer tagit över (Stockholm TT 

Spektra 2013). Det finns med andra ord risker med att lämna kulturen i 

marknadskrafternas händer. Om en musikfestival skulle få minskade intäkter finns 

alltid risken att arrangörer som styrs av ett vinstintresse lägger ner eller flyttar den 

aktuella festivalen. Därför finns det ett behov av ideella föreningar som ser kulturen 

som ett egenintresse, exempelvis kulturföreningen Humlan i Umeå.  

 

Som ovan nämnt konkurrerar dock Humlan med kommersiella aktörer, och en av de 

faktorer som krävs för att klara en sådan konkurrens utgörs av att kunna 

kommunicera effektivt med sina potentiella målgrupper. Genom att utforma en 

kommunikationsplan skulle Humlan på ett strategiskt sätt kunna bemöta sina 

kommunikativa problem och effektivisera det kommunikativa arbetet. Innan en 

kommunikationsplan sätts i verket är det dock viktigt att tänka över hur aktiviteterna 

i den kan tänkas påverka organisationen i stort (Larsson 2008, 136). En framtida 

kommunikationsplan bör därför inte endast baseras på denna undersökning, utan 

också vara i enlighet med den varumärkesplattform som Humlan arbetar fram. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att utreda hur kulturföreningen Humlan skulle kunna 

utveckla sitt kommunikativa arbete för att på ett effektivt sätt möta sina 

kommunikativa mål, vilket i sin tur är tänkt att kunna stärka föreningens position 

inom marknaden för arrangörer av kulturevenemang. Föreningen har inlett ett 

arbete med att ta fram en varumärkesplattform för att bli tydligare i sin 

kommunikation. För att ytterligare underlätta det strategiska kommunikationsarbete 

som inletts är det tänkt att denna undersökning skall kunna fungera som en förstudie 

till en kommande kommunikationsplan. Denna plan ska bemöta föreningens 

kommunikativa utmaningar, samt kunna ligga till underlag för föreningens 

kommande kommunikationsarbete. För att besvara detta syfte kommer 

undersökningen att utgå från denna huvudsakliga frågeställning:  

 

• Vilka förändringar kan kulturföreningen Humlan göra i sitt kommunikativa 

arbete för att på ett effektivare sätt kunna uppnå sina kommunikativa mål? 

 

För att i sin tur kunna besvara denna frågeställning kommer ett antal mindre 

frågeställningar att ställas, och två olika perspektiv på Humlans 
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kommunikationsarbete att undersökas. Den första grupperingen frågor berör de 

anställda på kulturföreningen Humlans perspektiv på sitt kommunikativa arbete: 

 

• Vilka huvudsakliga kommunikativa problem anser de anställda att 

kulturföreningen Humlan står inför? 

• Hur ser kulturföreningen Humlans anställda på föreningens strategiska 

position på den konkurrensutsatta marknaden för kulturarrangörer? 

 

Den andra grupperingen frågor berör perspektivet hos den potentiella 

primärmålgruppen studenter vid Umeå universitet: 

 

• Hur upplever universitetsstudenterna Humlans nuvarande kommunikativa 

arbete? 

• På vilka sätt är studenter intresserade av att kommunicera med 

kulturföreningen Humlan? 

 

2.0 Bakgrund 

Nedan redogörs för en bakgrundsinformation gällande kulturföreningen Humlan, 

den samtida lokala kulturpolitiska kontexten, samt en bakgrund och en begreppslig 

förklaring kring hur den svenska festivalmarknaden kan betraktas. 

 

Kulturföreningen Humlan är en ideell medlemsförening som är religiöst och politiskt 

obunden. På föreningens hemsida uppger man att föreningens ändamål är att 

stimulera ett kvalitativt kulturliv för föreningens medlemmar och allmänheten i 

Umeå. Detta försöker man åstadkomma genom att arrangera evenemang och driva 

projekt som allmänheten i olika grad kan delta i. Humlan arrangerar ett flertal typer 

av kulturevenemang, bland annat en filmklubb och ett antal musikevenemang. Varav 

den största av dessa är musikfestivalen Umeå Open som år 2014 är en del av 

kulturhuvudstadsårets program (Humlan 2013). 

 

År 2014 är Umeå utsett till en av Europas två kulturhuvudstäder. Projektgruppen för 

Umeå 2014 talar på sin hemsida om att kulturen i bred definition skall bidra till att 

skapa tillväxt för staden och regionen, detta genom att bidra till entreprenörskap, 

jobbmöjligheter samt göra regionen mer konkurrenskraftig gentemot andra regioner 

(Umeå 2014). Med andra ord ser organisationen kulturen som ett verktyg för 

ekonomisk tillväxt i regionen. När Giddens talar om globalisering så nämner han att 
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det lokala påverkas av och är en del av det globala. Han menar att lokala faktorer kan 

ha en omfattande påverkan på en global marknad och vice versa, vilket exempelvis 

kan exemplifieras av hur världsekonomin och varumarknader fungerar (Giddens 

1996, 66-67). Det går att hävda att festivalmarknaden är en sådan varumarknad och 

att Humlan är lokal aktör som påverkas av globala företags handlingar på denna 

marknad. Utländska aktörer, exempelvis FKP Scorpio som beskriver sig som Europas 

största festivalarrangör (FKP Scorpio 2014) är en av Humlans konkurrenter. De 

anpassar sina festivaler efter den svenska festivalmarknaden och konkurrerar på så 

sätt med inhemska aktörer som Humlan och andra lokala arrangörer. Ett exempel på 

hur de anpassat sin verksamhet efter den lokala kontexten är när de knöt till sig det 

kända varumärket Hultsfredsfestivalen (Magnusson 2011). Begreppet glokalisering 

kan definieras som företeelsen när ett företag lokaliserar något globalt eller 

globaliserar något lokalt (Foglio, Stanevicius 2006, 32). Glokala marknader uppstår 

alltså när en global och en lokal marknad integreras med varandra, antingen genom 

att lokal produkter anpassas efter globala marknadsnischer eller att globala 

produkter anpassas för att passa in på en lokal marknad (Foglio, Stanevicius 2006, 

36). Sammanfattningsvis går det därmed att påstå att Humlan är en lokal aktör som 

verkar på en glokal marknad och står inför en glokal konkurrenssituation.  

 

3.0 Teori och tidigare forskning 

 

Tidigare forskning  

Under denna rubrik redogörs för tidigare forskning som berör paradoxer i 

medlemsföreningars externa kommunikation. Ett annat forskningsområde som 

berörs är ideella organisationers användande av marknadsföring samt 

kommunikation med medlemmar i sociala medier.  

 

Facket i det medialiserade samhället – En studie av LO:s och 

medlemsförbundens tillämpning av news management 

Jesper Enbom skriver i sin avhandling om hur den svenska fackföreningsrörelsen 

sedan 1980-talet tappat i inflytande, och hur den står inför utmaningar som hänger 

samman med ett ökat inflytande från nyhetsmedier, politisk kommunikation och PR-

verksamhet. Han menar att de exempelvis har problem gällande hur de ska kunna 

påverka nyhetsmediernas representationer av dem och dess synvinklar. I sin 

avhandling försöker Enbom beskriva och förstå varför fackföreningsrörelsen agerar 
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och förhåller sig som den gör till denna ökade medialiseringen av samhällsdebatten 

(Enbom 2009, 8). 

 

Det Enbom kommer fram till är att LO och dess medlemsförbund står inför fem 

paradoxer som komplicerar dess användande av News management. Den första av 

dessa är att man vill stå upp i kampen för sina medlemmars rättigheter, men att man 

samtidigt inte vill framställas som att man företräder ett enskilt intresse. En annan är 

att man vill framstå som en stark kraft i konfliktsituationer, men att detta kan leda 

till att man i medierna framställs som ”Goliat” trots att man egentligen företräder 

den svagare parten. Den tredje att man vill belysa vikten av medlemmarnas arbete i 

strejksituationer, men att detta kan bidra till att mediefokus hamnar på de som 

berörs negativt av strejken. En ytterligare paradox är att man vill synliggöra lokala 

representanter, men att kulturkrockar och oönskad publicitet kan uppstå mellan 

journalister ur medelklassen och fackrepresentanter ur arbetarklassen. Den femte 

paradoxen utgörs av behovet att snabbt reagera vid exempelvis mediala kriser, något 

som dock inte alltid går hand i hand med de demokratiska processer som 

fackföreningsrörelsen tillämpar (Enbom 2009, 8). Humlan är likt LO och dess 

medlemsförbund sprungna ur den svenska föreningsrörelsen. Trots att 

organisationernas verksamhetsområden skiljer sig åt så delar man som 

medlemsföreningar en rad av de ovan nämnda paradoxerna, vilket diskuteras vidare 

under kapitlet slutdiskussion. 

 

Sociala medier - en dunderkur för ideella föreningar? 

Jenny Kankainen och Jelena Ljubišić har i sin kandidatuppsats i marknadsföring 

undersökt en ideell förenings användande av sociala medier. De har då undersökt 

vilka fördelar den sociala medienärvaron kan ha, men också vilka risker denna 

verksamhet kan medföra samt hur dessa kan undvikas (Kankainen, Ljubišić 2012, 2). 

Den undersökta föreningen Svensk Form är likt Humlan en ideell medlemsförening 

(Kankainen, Ljubišić 2012, 26), vilket medför att jämförelser mellan de två studierna 

kan vara av intresse. 

 

I sin slutsats kommer Kankainen och Ljubišić fram till att sociala medier kan vara ett 

effektivt verktyg som ideella föreningar kan använda för att exempelvis engagera 

besökare eller stärka relationen till sina medlemmar (Kankainen, Ljubišić 2012, 41). 

De kommer också fram till vissa negativa aspekter kring användande av sociala 

medier, exempelvis att den transparens som visas upp via dem kan öppna upp för 

kritik mot organisationen (Kankainen, Ljubišić 2012, 38). Eftersom sociala medier 
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idag innefattar en stor del av Humlans kommunikativa arbete så kan jämförelser med 

denna studie vara av intresse. 

 

Teori 

Nedan redogörs för teorier som kan ligga till grund för en förståelse gällande faktorer 

som kännetecknar ideella organisationers förutsättningar på kommersiella 

marknader. Samt för teorier och modeller som kan användas för att strategiskt 

effektivisera organisationers kommunikativa arbete, och på så sätt stärka 

organisationer som Humlan på den marknad de verkar. 

 

Folkrörelser och offentligheten  

Den tyske sociologen Jürgen Habermas myntade begreppet ”borgerlig offentlighet” 

(Habermas 1998). Habermas menade att det i feodala samhället rådde en 

representativ offentlighet som kännetecknades av att feodalherrar och kyrka visade 

upp sin makt genom att representera makten offentligt inför det vanliga folket. 

Feodalherrar och kyrka visade upp sin överhöghet genom symboler och kläder, det 

rörde sig alltså inte om en öppen offentlighet med möjlighet till dialog, utan om en 

representation av dessa aktörers makt (Habermas 1998, 10-11). Den feodala och 

kyrkliga maken dominerade den offentliga kommunikation, vilket medförde att de till 

stor del hade kontroll över spridandet av information och idéer. I takt med den tidiga 

kapitalismens framväxt på 1600- och 1700-talet så kom de dock att tappa denna 

kontroll. Detta eftersom kapitalismen framväxt hade försvagat feodalmakten och 

kyrkan, vilket möjliggjorde framväxten av en ny form av offentlighet (Manning 2001, 

4). 

 

Denna nya offentlighet benämnde Habermas som ”borgerlig offentlighet”. Han 

menade att det uppstått en ny publik sfär bestående av privatpersoner som till 

skillnad från den representativa offentlighetens maktdemonstration kännetecknades 

av ett offentligt resonemang (Habermas 1998, 27).  Han menar att den borgerliga 

offentligheten kännetecknas av det fria rationella samtalet mellan privatpersoner, 

något som först kan ses som ett folkligt självupplysningsprojekt. Det offentliga 

samtalet fördes först mellan privatpersoner på kulturinrättningar som läsesalar, 

caféer, teatrar, och konserter, där Habermas menar att borgerligheten lärde sig det 

offentliga resonemangets konst. Den borgerliga offentligheten utvecklades sedan till 

att bli en politisk offentlighet som genom exempelvis tidningar kunde föra den 

offentliga opinionens röst i ett ekonomiskt och kulturellt motsatsförhållande till 

staten och det adliga ”hovet” (Habermas 1998, 28-30). I en jämförelse så går det att 
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se likheter mellan den svenska föreningsrörelsen och den borgerliga offentlighetens 

kulturinrättningar. Även den svenska föreningsrörelsen kan delvis ses som 

självupplysningsprojekt där folket fritt kunnat utveckla idéer och uttrycka dem i 

offentligheten, ibland i form av kritik mot staten. 

 

Habermas menar dock att de kapitalistiska krafter som bidrog till att skapa 

förutsättningarna för den borgerliga offentligheten redan på 1800-talet började 

motverka densamma. Han menade att det fria samtalet och den kulturella 

produktionen återigen hämmades av kraftfulla aktörer, en process som han 

benämnde som refeodalisering. Nu var det dock inte kyrkan och feodalherrarna som 

begränsade möjligheterna till idéutbyte och kommunikation, utan istället 

kapitalstarka aktörer som utövade sin makt genom exempelvis reklam och strategisk 

kommunikation. Han menar att refeodaliseringen medför att dagens offentlighet 

alltmer liknar feodalsamhällets representativa offentlighet, istället för att ge 

privatpersoner möjligheten att delta i en rationell debatt så menar han att 

offentligheten kännetecknas av representationen av kapitalstarka aktörers 

särintressen (Manning 2001, 5).  

 

Med Habermas refeodaliseringsteori som bakgrund går det att problematisera ideella 

föreningars användande av marknadsföringsverktyg. Detta eftersom marknadsföring 

kan ses som de kapitalstarka krafternas verktyg för representation, verktyg som 

enligt Habermas förstör den typ av folkliga rörelser som ideella kulturföreningar 

innefattar. Det går exempelvis att betrakta ideella föreningars användande av sociala 

mediekanaler som Facebook, Twitter och Instagram på flera sätt. Det går dels att se 

det som problematiskt att de kommersiella aktörerna som står bakom dessa medier 

kan begränsa det offentliga samtalet på de aktuella medierna, men det går också att 

se dessa medier som en möjlighet för både privatpersoner och kapitalsvaga ideella 

aktörer att delta i offentligheten utan att behöva betala för medieutrymme.  

 

Kommunikationsforskaren Roland Burkart presenterar ett perspektiv på Habermas 

som fokuserar på andra aspekter än att demokratisera kommunikationen. Istället 

fokuserar han på Habermas ståndpunkt om att kommunikation handlar om att nå 

konsensus (Burkart 2009, 144). Han menar att organisationer inte endast bör 

fokusera på att sända ut mottagaranpassade budskap, utan att organisationer även 

bör ta sitt ansvar genom att lyssna till sina publiker. Han framhåller att fokus bör 

läggas vid tvåvägskommunikation, och att organisationen genom att argumentera för 

sina intressen och idéer skall bygga en förståelse för organisationen (Burkart 2009, 
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145). Detta perspektiv kan ses som särskilt relevant i förhållande till organisationer 

som likt Humlan utgörs av medlemmar. 

 

Strategisk kommunikation 

Den teoretiska grunden för de åtgärder som föreslås i denna undersökning är 

baserade på det vetenskapliga fältet strategisk kommunikation och dess syn på 

kommunikation. Begreppet kommunikation definieras av medieforskaren John Fiske 

som ”social samverkan med hjälp av meddelanden” (Fiske 2000, 12). 

Kommunikation kan alltså beskrivas som en process som sker när människor möts 

och utbyter information med varandra (Larsson 2008, 32).  

Den kommunikationstyp som studeras i denna undersökning är dock inte den 

kommunikation som sker mellan enstaka individer i deras dagliga liv utan den 

organiserade kommunikation som sker mellan organisationer och mottagare. Den 

externa kommunikation som organisationer ägnar sig åt delas vanligtvis in i 

marknadskommunikation som riktar sig till kunder och informationsverksamhet 

eller public relations som är den amerikanska termen för det övriga kommunikativa 

arbete som bland annat betonar relationsaspekten av den kommunikativa processen 

(Larsson 2008, 33). 

 

Kulturföreningen Humlan, organisationen som undersöks i denna studie, är en ideell 

förening vars huvudsakliga verksamhet är att anordna kulturevenemang, de har 

därför ett stort behov av kommunikativa insatser. Detta i formen av såväl public 

relations som marknadskommunikation. Man behöver nämligen dels locka besökare 

till sina evenemang, men också engagera volontärer. Kommunikationens betydelse 

för ideella organisationer understryks av medieforskarna Cutlip, Center och Broom 

som ser en effektiv kommunikation som en förutsättning för ideella föreningars 

överlevnad inom ett allt kärvare samhällsklimat (2000, 521). Även om de ovan 

nämnda forskarna uttalar sig om en amerikansk kontext så kan liknande 

förutsättningar knytas till den övriga globaliserade västvärlden, däribland Sverige. 

 

Den strategiska arbetsprocessen 

Cutlip, Center och Broom har inom fältet strategisk kommunikation arbetat fram en 

vetenskaplig process för att hantera organisationers kommunikativa problem (Cutlip, 

Center och Broom 2000, 340). Denna process beskrivs av Cutlip, Center och Broom 

som en cirkulär fyrstegsprocess som innefattar att definiera organisationens 

kommunikativa problem, planera kommunikationsinsatsen, den faktiska 

kommunikationsinsatsen samt av att utvärdera den genomförda 
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kommunikationsinsatsen (2000, 341). Denna process kan ses som cirkulär eftersom 

den utgör ett fortlöpande arbete, insamlade erfarenheter från tidigare 

kommunikationsinsatser leder hela tiden vidare till nya nulägesanalyser. Denna 

arbetsprocess kan användas som ett verktyg för att på ett strategiskt sätt bemöta 

förändringar i organisationers omgivning.  

 

Ansatsen i denna undersökning är begränsad till att främst undersöka nuläget för att 

sedan kunna göra rekommendationer inför framtida kommunikationsinsatser. Med 

anledning av detta är det främst den första delen av processen som tillämpas i 

undersökningen, att definiera kommunikativa problem.  

 

Detta utreds genom att analysera nuläget, vilket genomförs genom att bevaka 

organisationens omvärld. Denna omvärldsbevakning innefattar exempelvis att 

bevaka beteenden, åsikter och attityder hos individer och organisationer som är 

relevanta att bevaka relaterat till den aktuella organisationens verksamhet, 

exempelvis primära målgrupper och intressenter. Efter att nulägesanalysen 

genomförts och sammanfattats så bildar den grunden för den fortsatta processen i 

kommunikationsarbetet (Cutlip, Center och Broom 2000, 340). Systematiskt utförda 

nulägesanalyser ger organisationer möjligheten att fatta beslut utifrån vetenskapliga 

grunder istället för intuition, vilket enligt Cutlip, Center och Broom lägger grunden 

för ett effektivt kommunikativt arbete (Cutlip, Center och Broom 2000, 343). I denna 

undersökning har nulägesanalysen tagits fram genom att studera hur 

kulturföreningen Humlan som ideell förening upplever sin nuvarande 

marknadsposition, hur de ser på det kommunikativa arbetet relaterat till detta, samt 

genom att studera en av Humlans potentiella primärmålgrupper. 

 

Det andra steget i processen utgörs av att utforma en kommunikationsstrategi och 

planera kommunikationsinsatser (Cutlip, Center och Broom 2000, 341). Det är alltså 

denna del av arbetet som senare kan formaliseras i form av en kommunikationsplan. 

Den information som samlats in i det första steget utnyttjas för att sätta upp mål och 

strategier för att bemöta de kommunikativa problem som identifierats. (Cutlip, 

Center och Broom 2000, 340). I detta steg har det huvudsakliga kommunikativa 

problemet redan identifierats, det vill säga att man vet varför en 

kommunikationsinsats behövs. Baserat på den insamlade kunskapen om målgrupper 

utformas sedan strategin för att nå fram till de grupper som organisationen har som 

mål att nå. Ett budskap utformas med den önskade målgruppen i åtanke, dessutom 

görs det strategiska val gällande vilka mediekanaler som är lämpliga att använda 
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relaterat till det aktuella budskapet och målgruppen. Alla dessa strategiska val bör i 

sin tur kunna motiveras av att de bidrar till att uppnå det huvudsakliga mål som satts 

upp relaterat till det kommunikativa problemet (Cutlip, Center och Broom 2000, 

373). I denna studie undersöks som tidigare nämnts främst steg ett av den strategiska 

arbetsprocessen. Dock görs det i studiens slutdiskussion rekommendationer på 

åtgärder som Humlan kan vidta för att bemöta de kommunikativa problem som har 

identifierats.  

 

SWOT-analys 

Marknadsföringsprofessorerna John Fahy och David Jobber lyfter fram SWOT-

analysen som ett användbart verktyg för att bedöma en organisations strategiska 

position på en marknad. I en SWOT-analys kartläggs interna styrkor och svagheter, 

men också externa möjligheter och hot. För att analysen skall vara användbar 

understryker dock Fahy och Jobber att den behöver uppfylla ett par kriterier. De 

menar att de styrkor och svagheter som mäts även behöver bedömas i relation till 

konkurrenter. Om något man gör bra görs lika bra av konkurrenterna så är detta 

exempelvis inte en relativ styrka. De menar även att styrkor och svagheter bör ses ur 

intressenternas ögon, endast aspekter som värderas av dem bör tas med i 

bedömningen. Gällande hot och möjligheter så understryker de att det är förutspådda 

skeenden och trender som skall lyftas in i analysen, inte vad man exempelvis tänker 

göra (Fahy, Jobber 2012, 319,320). Denna undersökning ämnar till att undersöka 

Humlans nulägessituation för att sedan kunna ge råd gällande förändringar i 

kommunikationen. Genom att använda denna typ av systematiska analysverktyg i 

undersökningens nulägesanalys så läggs den vetenskapliga grund som Cutlip, Center 

och Broom benämner som viktig för ett effektivt kommunikativt arbete (Cutlip, 

Center och Broom 2000, 343).  

 

Planering av kommunikationsåtgärder 

Cutlip, Center och Broom menar att utformandet av en kommunikationsplan bör 

utgå från den aktuella organisationens verksamhetsidé, samt utifrån det 

kommunikativa problem som den är tänkt att bemöta (Cutlip, Center och Broom 

2000, 380). I Humlans fall är organisationens verksamhetsidé att främja kulturlivet i 

Umeå både för medlemmar och allmänhet, samt genom kulturarrangemang och -

projekt inspirera dessa målgrupper till att delta i stadens kulturliv (Humlan 2014). 

Det kommunikativa problemet har i sin tur definierats genom den nulägesanalys som 

beskrivits ovan och vars resultat sammanställts under rubriken resultat och analys. 
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Medie- och kommunikationsforskaren Preben Sepstrup har tagit fram en 

planeringsmodell för hur man kan tänka i utformandet av sådana specifika 

kommunikationsåtgärder (Larsson 2008, 135). I denna menar Sepstrup att en mer 

detaljerad planering kan vidta när det kommunikativa problemet definierats, och 

organisationen satt upp mål upp för vad de vill uppnå genom att kommunicera med 

den aktuella målgruppen. Nästa steg i Sepstrups modell är sedan att planera 

informationsprodukten genom att bestämma sig för vad man vill säga samt hur man 

vill säga det, detta är vad som bildar budskapet. Sedan väljer man var detta budskap 

skall kommuniceras genom att bestämma val av mediekanal (Sepstrup 1999, 128). 

Handlingsplanen bör dessutom innefatta hur man har tänkt mäta effekten av 

kommunikationsinsatsen samt beräkna dess kostnader i form av en budget (Sepstrup 

1999, 128). Eftersom denna undersökning utgör en förstudie så kommer främst de 

senare stegen i Sepstrups planeringsmodell att användas i kapitlet slutdiskussion, där 

det redogörs för rekommendationer inför en kommande kommunikationsplan. 

 

Media richness theory 

Media richness theory är en teori som togs fram av ledarskaps och 

marknadsföringsforskarna Richard L. Daft och Robert H. Legel då dessa undersökte 

hur kommunikationen kunde effektiviseras inom organisationer (Daft, Legel 1986. 

554). Senare har dock teorin kommit att bli relevant inom exempelvis studier av 

sociala medier, se (Kaplan, Haenlein 2009, 61). 

 

Daft och Legel talar om rika och fattiga kanaler, och hur rik en viss mediekanal är 

bedöms utifrån fyra aspekter. Dessa är i vilken mån mediet möjliggör direkt 

återkoppling, hur stort utbud av kommunikativa verktyg som mediet tillhandahåller, 

vilken bredd av språkliga tecken som kan användas samt i vilken mån mediet tillåter 

deltagarna att anpassa kommunikationen så att den möter deras personliga behov 

(Johnson, Lederer 2005, 230). Utifrån dessa aspekter är den rikaste formen av 

mediekanal den interpersonella kommunikationen, det vill säga samtalet mellan två 

individer. Detta medan exempelvis affischer är bland de fattigare mediekanalerna.  

 

Utifrån teorin om mediekanalsrikedom hävdas det att rika kanaler är effektiva när 

komplexa budskap skall kommuniceras, men att mindre rika kanaler är effektivare 

att använda vid kommunikationen av enklare budskap (Johnson, Lederer 2005, 

230). Kommunikation ansikte mot ansikte är ett effektivt sätt att kommunicera 

komplexa budskap, dock är tillvägagångsättet inte resurseffektivt i alla sammanhang. 

Om målet är att kommunicera ett komplext budskap till en stor och utspridd 
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målgrupp kanske något annat medieval är lämpligare, exempelvis något av de sociala 

medierna som även de uppfyller många av kriterierna för rika mediekanaler. 

 

Exempelvis Facebook, Twitter och Instagram möjliggör samtliga direkt respons i 

form av kommentarsfunktioner. Dessutom tillhandahåller samtliga av dessa 

mediekanaler ett relativt brett spektrum av kommunikativa verktyg, samtliga kanaler 

erbjuder möjligheten att kommunicera med såväl bilder, text och emojis i 

kombination eller separat. Sociala medieexperten Lena Leigert påpekar dock en 

gemensam aspekt som särskiljer de sociala mediekanalerna gentemot traditionella 

mediekanaler. Hon menar att det i dessa kanaler handlar om att bli nådd, inte att nå 

ut (Leigert 2013, 76), vilket är en aspekt som bör beaktas i valet av mediekanaler. 

 

4.0 Material och Metod 

 

För att samla in ett analysunderlag till att besvara den huvudsakliga frågeställningen 

gällande hur Humlan på ett effektivare sätt skulle kunna uppnå sina kommunikativa 

mål har två olika perspektiv undersökts, vilket på ett mer ingående sätt beskrivs i 

kapitlet material och avgränsning nedan. För att utreda vilka föreställningar gällande 

organisationens kommunikation som existerar hos aktören Humlan så intervjuades 

anställda i organisationen gällande hur de ser på organisationens kommunikativa 

arbete. Den potentiella målgruppen medlemmar tillfrågades i sin tur genom en 

kvantitativ enkätundersökning, som avsåg att undersöka gruppens attityder och 

preferenser gällande Humlans kommunikation. 

	  
Material och avgränsning 

Det material som analyseras i denna undersökning är intervjusvar från fyra anställda 

vid Kulturföreningen Humlan, samt enkätsvar från hundra slumpmässigt utvalda 

studenter. De fyra intervjuobjekten är anställda i organisationen och fungerar som en 

administrativ kärna i en organisation som i övrigt utgörs av volontärer som arbetar 

ideellt. Studenterna valdes utifrån en helt slumpmässig process där de hundra första 

som accepterade att delta i undersökningen fick fylla i det aktuella enkätformuläret. 

Denna process genomfördes i Lindellhallens café under lunchtid vid ett mättillfälle. 

 

Anledningen till att dessa intervjuer respektive enkätundersökning genomförs är för 

att samla in analysmaterial som sedan ligger till grund för de rekommendationer som 

i undersökningen läggs fram som lösningsförslag till de frågeställningar som 

presenteras i kapitlet syfte och frågeställningar. Intervjuerna med Humlans anställda 
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ska ligga till grund för organisationens syn på de aktuella frågeställningarna. Valet att 

låta anställda vid Humlan få representera organisationens perspektiv istället för de 

som är engagerade helt ideellt är baserat på att denna grupp arbetar med 

organisationen på en daglig basis, de är därmed mer insatta i övergripande 

strategiska frågor likt de som undersöks i denna studie. 

 

Enkätsvaren från studenterna ligger i sin tur till grund för vad en potentiell 

målgrupps attityder och föreställningar kan vara kring dessa frågeställningar. 

Eftersom Umeå är en studentstad så utgör studenter en högintressant potentiell 

målgrupp. Studenter är relevanta att undersöka eftersom de utgör en potentiell 

målgrupp i form av såväl besökare som volontärer. Kan de lockas till medlemskap i 

föreningen så kan de dessutom inneha en mängd kompetenser som kan vara till nytta 

för Humlan. 

 

Detta insamlade material analyseras med hjälp av verktyg hämtade från fältet 

strategisk kommunikation för att besvara studiens frågeställningar. Denna analys 

bildar en förstudie som potentiellt kan ligga till grund för en kommande 

kommunikationsplan för kulturföreningen Humlan. Att ge ett underlag till en 

kommunikationsplan är studiens huvudsakliga syfte, dock är den även avsedd att 

utreda hur den aktuella ideella föreningen förhåller sig till den ökande 

marknadsinriktning som delvis förändrat förutsättningarna för ideella föreningar. 

 

Kvalitativ forskningsintervju 

Den vetenskapliga metod som tillämpats för att undersöka attityder och 

föreställningar kring de ovan nämnda frågorna är en semistrukturell kvalitativ 

forskningsintervju. Metoden har framarbetats av Steinar Kvale, den nu avlidne 

tidigare föreståndaren för kvalitativ metodutveckling vid universitetet i Århus (Kvale, 

Brinkmann 2009, 13). Kvale beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en 

process där kunskap produceras i interaktionen mellan intervjuaren och den 

intervjuade. Han betonar att intervjun är ett samspel mellan två individer, samt att 

dessa två individers syn på det aktuella samtalsämnet leder fram till att en gemensam 

kunskap konstrueras. Denna process benämner Kvale som ”Inter views” (Kvale, 

Brinkmann 2009, 18). Det resultat som framkommer i denna studie är med andra 

ord socialt konstruerat genom interaktionen individer emellan. Perspektivet som 

antas i denna studie är med andra ord socialkonstruktivistiskt, detta då kunskap ses 

som en socialt konturerad företeelse (Heide 2009, 43).   
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Den kvalitativa forskningsintervjuns sju stadier 

Intervjuundersökningen av föreställningar kring organisationens kommunikation 

hos kulturföreningen Humlans anställda är utformad utifrån Kvales sju stadier: 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering (Kvale, 

Brinkmann 2009, 114).  

 

Det första steget som genomfördes i arbetet med forskningsintervjuerna var att ta 

fram centrala teman för intervjuerna. Dessa centrala teman var:  

 

1. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  

2. Mål med kommunikationen. 

3. Tankar kring målgrupper. 

4. Tankar kring marknaden och framtiden 

 

Dessa teman valdes eftersom de relaterar till de forskningsfrågor som gäller 

perspektivet hos Humlans anställda i kapitlet syfte och frågeställningar. Genom att 

undersöka dessa teman så insamlades underlaget för att kunna besvara de aktuella 

forskningsfrågorna. Vid planeringen av forskningsintervjuerna lades fokus på att 

utforma deskriptiva frågor med neutrala ordval. Tanken med detta var att försöka 

minimera intervjuarens påverkan och istället låta de intervjuade svara fritt med sina 

egna ord. Detta eftersom det var de anställdas perspektiv och världsbild som 

intervjuerna syftade till att undersöka. Dessa val i planeringen gjordes utifrån Kvales 

rekommendation om att tänka över helheten, samt vilken typ av kunskap som 

intervjuerna är tänkta att leda till (Kvale, Brinkmann 2009, 118).  

 

I planeringen inför intervjuerna utformades också en intervjuguide innehållande 

standardiserade frågor utifrån de ovan nämnda aspekterna. För att ta del av denna 

intervjuguide, se bilaga 1. Som ett komplement till de standardiserade frågorna i 

intervjuguiden så ställdes även icke-standardiserade följdfrågor. Dessa följdfrågor 

ställdes då intervjuaren upplevde att något den intervjuade berättat behövde 

klargöras, eller för att ge den intervjuade ett större utrymme att beskriva något som 

relaterade till undersökningens teman. Att utforma en intervjuguide är även det 

något som Kvale rekommenderar, han råder även intervjuare att ha ett reflekterande 

förhållningssätt till det undersökta temat och intervjusituationen (Kvale, Brinkmann 

2009, 118). Med dessa råd i åtanke så planerades och genomfördes semistrukturella 

intervjuer med en intervjuguide som stöd. Relaterat till dessa råd så genomfördes 



	   15	  

också samtliga intervjuer i Humlans lokaler, detta utifrån strävan att skapa en trygg 

och avslappnad intervjusituation. 

 

Efter att intervjuerna genomförts så gjordes en transkribering av de inspelade 

intervjuerna, vilket är ett relativt standardiserat förfarande vid bearbetning av 

inspelade intervjuer (Kvale, Brinkmann 2009, 118). De transkriberade intervjuerna 

har sedan analyserats utifrån undersökningens teman samt utifrån de teoretiska 

utgångspunkter som ingående berörs i kapitlet teori. Denna analysmetod har valts 

utifrån Kvales rekommendationer om att välja analysmetod baserat på det 

undersökta ämnet, syftet med undersökningen samt intervjumaterialets karaktär 

(Kvale, Brinkmann 2009, 118). För att säkerställa att undersökningen skulle kunna 

verifieras så har analysen av materialet utförts enligt ett systematiskt förfarande. 

Intervjuerna har analyserats parallellt efter de tematiska frågorna, detta för att 

undvika att någon av intervjuerna ges ett oproportionerligt utrymme. Begrepp som 

reliabilitet och validitet relaterat till denna undersökning diskuteras vidare under 

rubriken metoddiskussion gällande kvalitativa forskningsintervjuer.  

 

Metoddiskussion gällande kvalitativa forskningsintervjuer 

En relevant faktor att problematisera kring gällande kvalitativa forskningsintervjuer 

är att intervjuaren har ett maktövertag i intervjusituationen. Detta är en följd av att 

intervjuaren bestämmer samtalets ramar genom att välja samtalsämne, 

intervjufrågor samt när det är dags att gå vidare i intervjun (Kvale, Brinkmann 2009, 

19). Ledande intervjufrågor kan exempelvis ha en stor påverkan på resultatet, och på 

så vis sänka undersökningens kvalitet. 

 

För att motverka sådana risker behöver intervjuaren vara medveten om, samt kritiskt 

förhålla sig till att denne bidrar till konstruktionen av den kunskap som uppstår i 

intervjusituationen. Detta är en aspekt som noga tänkts över, exempelvis vid 

utformningen av intervjuguiden, men också inför och vid de olika intervjutillfällena. 

Genom att ha detta kritiska förhållningssätt så kan risken att reproducera allmänna 

åsikter minskas (Kvale, Brinkmann 2009, 31). Detta har konkret tillämpats genom 

att intervjuaren exempelvis låtit den intervjuade beskriva skeenden relativt fritt, och 

då förhållit sig öppen för oväntade svar (Kvale, Brinkmann 2009, 43). Detta 

innefattar även en öppenhet inför att motsägelsefulla svar och ändrade ståndpunkter 

inte behöver vara något underligt i en intervjukontext (Kvale, Brinkmann 2009, 44).  
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Etiska aspekter är också något som enligt Kvale är viktigt att betänka vid kvalitativa 

forskningsintervjuer, detta i såväl planeringsfasen som vid rapporteringen av 

resultatet (Kvale, Brinkmann 2009, 118). I rapporteringen av resultatet nämns inga 

namn, dock är en fullständig anonymisering av de intervjuade svår att åstadkomma 

eftersom organisationen är namngiven och de anställda få. De teman som undersöks 

i dessa intervjuer är dock inte av någon särskilt känslig natur, vilket medför att risken 

för moraliska konsekvenser minskar.  

 

Begreppet reliabilitet hänger samman med undersökningens tillförlitlighet och testas 

ofta genom att kontrollera om undersökningens resultat hade kunnat reproduceras 

av en annan undersökning. Eftersom det inte behöver vara konstigt att intervjusvar 

ändras så säkerställs tillförlitligheten i denna undersökning istället exempelvis av att 

ledande frågor undviks (Kvale, Brinkmann 2009, 263). Begreppet validitet beskrivs 

ofta som att mäta det man utger sig för att mäta, men eftersom en kvantitativ 

mätning inte är tillämpbar i en kvalitativ enkätundersökning så handlar det i detta 

fall snarare om att undersöka det man utger sig för att undersöka och på så sätt 

upprätthålla kvalité (Kvale, Brinkmann 2009, 264). 

 

Kvantitativ enkätundersökning 

Den vetenskapliga metod som tillämpats för att undersöka kännedom, attityder och 

preferenser gällande Humlans kommunikation hos studenter är den kvantitativa 

enkätundersökningen. En kvantitativ enkätundersökningsmetod valdes eftersom 

ansatsen var att undersöka mönster i attityder och preferenser hos en relativt stor 

grupp individer. Vilket behövde kvantifieras och jämföras med varandra för att skapa 

en representativ bild av vilka preferenser som är dominerande inom den undersökta 

målgruppen.  

 

Genomförande av kvantitativ enkätundersökning 

Under denna rubrik redogörs för genomförandet av den kvantitativa 

enkätundersökningen, samt varför särskilda val har gjorts i dess utformning. För att 

se det enkätformulär som delades ut till studenter vid Umeå universitet, se bilaga 2. 

 

En central del vid utformningen av enkätundersökningar är de frågor som enkäten 

innehåller. Dessa frågor utformades efter de teman som i sin tur syftar till att besvara 

de forskningsfrågor som rör målgruppen studenter. I enkäten har i sin tur ett antal 

olika frågetyper använts för att ringa in detta. Den första frågetyp som användes var 

sakfrågan, en kategori som undersöker upplevelsen av faktiska förhållanden (Trost 
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2012, 65). Denna frågetyp användes för att ta reda på faktorer som kön och ålder då 

dessa faktorer ansågs vara potentiellt intressanta vid jämförelser inom den 

undersökta populationen. Men frågetypen användes också för att samla in 

information om kommunikativa vanor, preferenser och kännedom om Humlan. En 

annan frågetyp som användes var attitydfrågor, en typ av fråga som exempelvis kan 

bestå av ett påstående där den svarande får ange i vilken utsträckning den håller med 

(Trost 2012, 69). Ett överanvändande av denna frågetyp riskerar dock att trötta ut 

den svarande och leda till en mindre trovärdig studie (Trost 2012, 69). Med 

anledning av denna risk har användandet av denna frågetyp begränsats. 

 

I själva frågeformuleringen så undveks tvådelade frågor, detta eftersom sådana frågor 

förvirrar den svarande och gör det insamlade resultatet svårtydligt (Trost 2012, 79). 

Andra saker som undveks vid frågeformulering var negationer, facktermer och 

värdeladdade ord. Detta eftersom aspekter som värdeladdade ord kan påverka 

enkätsvaren (Trost 2012, 87). Sammanfattningsvis har fokus legat på att utforma 

enkätfrågor som alla kan förstå och besvara.  

 

Enkäten utformades så att den i en hög grad är standardiserad. Enkäterna ser exakt 

likadana ut, de delades ut och besvarades under samma dag och är strukturerade 

med fasta svarsalternativ. Gällande svarsalternativen så finns det dock vissa 

avvikelser, den sista icke-obligatoriska frågan besvaras i form av fritext och 

svarsalternativet annat ger genomgående möjligheten till fritextsvar. Att ha en hög 

standardisering är nämligen fördelaktigt vid kvantifiering och analys av inkomna 

svar (Trost 2012, 44). 

 

Ett annat val som gjordes vid utformningen av enkätundersökningen var hur stort 

urvalet skulle vara. Ett större urval är ofta resurskrävande, men ger i gengäld högre 

representativitet över den population som enkäten undersöker (Trost 2012, 37). Efter 

en avvägning gällande detta så gjordes bedömningen att det saknades resurser för att 

fråga hela populationen, därför gjordes istället ett slumpmässigt urval av studenter. 

Enkäten delades ut i Lindellhallens café, vilket är en central knutpunkt på campus. 

Detta val gjordes eftersom ansatsen var att fånga ett så brett spektra av studenter 

som möjligt, för att på så sätt skapa ett underlag som är representativt för den totala 

populationen. 

 

Vid utformningen av enkätens medföljande missivformulär så låg emfasen på att 

tydligt kommunicera att syftet med enkätundersökningen var hjälpa 
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Kulturföreningen Humlan, och att de svarandes medverkan skulle vara gynnsam för 

utvecklingen av organisationens kommunikativa arbete. Det betonades även att 

enkäten gick snabbt att besvara, samt att de svarande var anonyma. Dessa aspekter 

betonades i missivbrevet med anledning av Trosts rekommendation om att som 

avsändare utstråla pålitlighet, samt att kommunicera att undersökningen är viktig 

(Trost 2012, 44). För att slutligen kunna hantera den insamlade datan från enkäterna 

så behövdes ett kodningssystem (Trost 2012, 132). Alla frågor har därför numrerats 

och svarsalternativen getts ett id i form av frågans nummer samt en bokstav. Ett svar 

på fråga ett kan därmed exempelvis utgöras av svarsalternativ 1A.  

	  
Metoddiskussion gällande kvantitativ enkätundersökning 

I kvantitativa studier är begreppen reliabilitet och validitet centrala begrepp. 

Reliabilitet innebär graden av pålitlighet i en undersöknings genomförande, i en 

enkätundersökning kan denna exempelvis höjas genom att ha en hög grad av 

standardisering (Trost 2012, 62). En annan reliabilitetsfaktor är i vilken grad de 

svarande förstår enkätfrågorna (Trost 2012, 63) För att ytterligare höja reliabiliteten 

så togs därför beslutet att i högsta möjliga mån undvika facktermer och negationer 

vid utformningen av enkätfrågorna. Begreppet validitet innebär i sin tur i vilken grad 

undersökningen mäter det den säger sig mäta (Trost 2012, 63). Vilket i denna 

undersökning säkerställdes genom att enkätfrågorna utformades efter de teman som 

i sin tur syftar till att besvara de forskningsfrågor som rör den potentiella 

målgruppen studenter. En potentiell kritik gentemot denna undersökning skulle 

kunna vara att hundra studenter inte nödvändigtvis representerar hela 

studentpopulationen i Umeå. Genom att slumpmässigt undersöka hundra studenter 

så genomförs dock ett stickprov som kan visa på tendenser hos den totala 

populationen. Genom att genomföra denna undersökning på en neutralt placerad 

plats så motverkas dessutom risken för snedvriden representation, en risk som 

exempelvis skulle ha kunnat uppstå ifall endast studenter som läser en viss 

utbildning hade tillfrågats. 

 

5.0 Resultat och Analys 

Under denna rubrik presenteras och analyseras resultatet av de genomförda 

intervjuerna och enkäterna. Först analyseras perspektivet hos Humlans anställda i 

form av resultatet från de kvalitativa forskningsintervjuerna, sedan analyseras 

perspektivet hos den potentiella målgruppen medlemmar genom resultatet av den 

kvantitativa enkätundersökningen. Tillsammans bildar analysen av dessa två 
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undersökningar en nulägesanalys som kan ligga till grund för en framtida 

kommunikationsplan för kulturföreningen Humlan. 

 

Analys av intervjuer med Humlans anställda 

Under denna rubrik presenteras en tematisk analys av resultatet från intervjuerna 

med Humlans anställda. Dessa teman utgår ifrån den tematiska indelningen av 

intervjufrågorna, som i sin tur utgår ifrån de frågeställningar som ämnar definiera de 

anställdas perspektiv på nuläget. Genom att analysera dessa teman besvaras på så 

sätt också de aktuella frågeställningarna. 

 

Tankar kring marknadssituationen för ideella kulturarrangörer 

När frågor ställdes till de anställda om hur de såg på situationen i nuläget så 

framkom det att man i dagsläget ansåg sig ha en gynnsam situation under det 

pågående kulturhuvudstadsåret, men att det fanns en viss oro inför hur den framtida 

utvecklingen skulle bli. 

 

Det finns ju endel pengar såklart. Så att jag tror att många kulturarbetare är glada 

för att det finns. Ja, vi har jobb nu. Men man får väl se vad som händer om ett 

halvår, ett år. Då kanske det inte ser lika positivt ut just här. (Ip3). 

 

Man betonade också att Humlan har en sårbar position på marknaden, detta med 

anledning av att man i hög grad är beroende av bidrag för att kunna fortsätta att 

anordna evenemang av den typ som organisationen gör idag. 

 

Det innebär ju också att det alltid kommer finnas ett stödbehov, från stat eller 

kommun, eller liknande. För att, ja, allting kostar ändå pengar… Om 

förutsättningarna blir sämre, då kommer vi att krympa utbudet, helt klart. (Ip1). 

 

Andra faktorer som nämndes som hotande var att man upplevde att marknaden för 

kulturevenemang i en allt högre utsträckning tagits över av stora kapitalstarka bolag. 

Humlans anställda upplevde det som svårt att konkurrera med de stora 

bokningsbolagen eftersom dessa spelade efter andra spelregler. Detta är faktorer som 

kan tolkas som uttryck för det Habermas beskriver som en refeodalisering. Detta 

eftersom det kan ses som ett tecken på att den kulturella produktionen centraliseras 

till kommersiella aktörer (Manning 2001, 5), vilket i sin tur begränsar individens 

möjlighet att fritt uttrycka sig via kulturen. Av Humlans anställda sågs de 

kapitalstarka bolagens inflytande som något som försvårade den egna 
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arbetssituationen, men också som ett strukturellt hot mot mångfalden i det kulturella 

utbudet.  

 

[…]nämen det här bandet ska bara spela hos oss, eller nämen ni får inte släppa det 

före vi har släppt det till våran festival[…] vi som en liten förening i Umeå har inte 

jättemycket och slåss med tyvärr[…] problemet är ju också att det blir bara de stora 

festivalerna, och dom ägs typ av centraliserade, från typ Stockholmsbolag. Men 

vad händer när dom inte längre vill göra saker i varenda småhåla? (Ip3). 

 

[…]det tråkiga är ju att se att festivaler som är styrda av kultur, eller görs av 

kulturföreningar lägger ner en efter en. (Ip2). 

 

[…]det är liksom kämpigt att göra det här i föreningsform[…] nu är det ju Luger 

och FKP Scorpio som äger festivaler i Sverige. (Ip4). 

 

Man uttryckte en oro över att mindre orter skulle få ett fattigare kulturutbud som en 

följd av att kulturföreningar tvingas lägga ner i konkurrensen med större och i vissa 

fall internationella företag. Man menade inte bara att det fanns en risk att dessa 

aktörer skulle överge mindre orter av ekonomiska skäl, man menade också att 

återväxten bland lokala kulturarrangörer hotas av det kunskapstapp som medföljer 

när lokala kulturföreningar lägger ner sin verksamhet. 

 

Varför jag har en aning om[…] hur man gör en festival är för att jag har gjort det 

via en förening och har fått lära mig från grunden[…]Om det bara kommer stora 

etablerade företag och[…]smäller upp nånting så blir, blir det ingen återväxt. (Ip3). 

 

Trots att det uttrycktes oro över den tuffa konkurrensen så uttrycktes även tilltro till 

att behovet för att den egna verksamheten skulle finnas kvar. Man uttryckte att de 

större festivalerna ofta bokade liknande artister och att dessa var svåra att locka till 

Umeå. Dock uttryckte man att det paradoxalt nog också ökar behovet av ideella 

aktörer.  

 

Headlinenamnen kan ofta va ganska samma (Ip4). 

 

[…]de här småbanden, så det finns liksom inte plats för dom riktigt. Det är dom 

stora festivalerna i de stora städerna som kommer leva kvar liksom. […]vi kommer 

att vara där vi kommer behövas liksom. (Ip2).  
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Man nämnde att det behövs ideella aktörer som kan lyfta fram de mindre band som 

inte får plats på de kommersiella aktörernas festivaler. Det spekulerades i att om 

utveckling fortsätter i samma riktning så kommer de stora aktörerna att bli än större, 

men att det då kommer skapas ett ökat behov av mindre festivaler där de oetablerade 

banden kan synas, ett hålrum som då kan fyllas av Humlan och liknande 

organisationer.  

 

Utifrån den beskrivning av marknaden som framkommit genom intervjuer med 

Humlans anställda så går det att dra paralleller till såväl Giddens som Habermas. Att 

internationella aktörer som FKP Scorpio anordnar stora festivaler i Sverige, samt att 

lokala arrangörer konkurreras ut kan ses som uttryck för glokalisering. Detta medan 

de stora bokningsbolagens maktutövande kan ses som uttryck för den idé och 

kulturhämmande refeodalisering som Habermas talar om (Habermas 1998). Dessa 

bolag har ekonomiska resurser som möjliggör en form av kontroll över 

kulturutbudet, exempelvis genom exklusivitetsavtal med artister och 

marknadsföringsresurser. Detta kan i sin tur leda till att individens möjlighet att ta 

del av och uttrycka idéer via kulturen begränsas till förmån för företags ekonomiska 

särintressen. För att kunna hävda sig i den rådande konkurrenssituation behöver 

Humlan hitta konkurrensfördelar som skiljer dem från konkurrenterna, men det 

gäller även att lyckas kommunicera ut dessa fördelar till de målgrupper som bryr sig 

om dem. 

 

Dessa uttalanden från de anställda vägs in i en SWOT-analys av Humlans strategiska 

position på marknaden, vilket i sin tur är en del av den nulägesanalys som utgör det 

första steget i det som Cutlip, Center och Broom (2000) benämner som den 

strategiska arbetsprocessen. I en sådan analys går det att tolka dessa uttalanden som 

att Humlan har svagheter i den bemärkelsen att de är beroende av bidrag från 

externa aktörer, har mindre kapital att röra sig med än konkurrenterna samt arbetar 

utifrån en konkurrensmässigt ofördelaktig geografisk position. Gällande möjligheter 

så medför det pågående kulturhuvudstadsåret en tillgång till ekonomiska resurser 

som annars inte varit tillgängliga. En annan möjlighet är att Humlan kan arrangera 

alternativa festivaler eftersom de har andra mål än ekonomisk vinning. Att 

artistbokningar kan blockeras av konkurrerande aktörer som vill ha exklusiva 

spelningar kan kategoriseras som ett hot. Ett annat hot är att den möjlighet som 

kulturhuvudstadsåret medför kan förvandlas till ett framtida hot, detta som en följd 

av att kommande års bidrag kan komma att minskas efter att kulturhuvudstadsåret 
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passerat. Under intervjutillfällena tillfrågades också de anställda specifikt gällande de 

aspekter som bedöms i en SWOT-analys, detta redogörs för under nästkommande 

rubrik. I det kommande kapitlet görs även en sammanställning av SWOT-analysen, i 

vilken även de ovan nämnda aspekterna lyfts in. 

 

Perspektiv på styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

Nedan redogörs för de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som explicit uttrycktes 

vid intervjuerna. Dessa kommer att avhandlas i ordningen ovan för att sedan 

sammanställas i slutet av kapitlet. 

 

En styrka som genomgående lyftes fram var att Humlan är en ideell 

medlemsförening och att detta för med sig en rad konkurrensfördelar. Exempelvis att 

man har möjligheten att presentera akter främst för deras kvalitet, något som man 

upplever ger föreningen en trovärdighet som kvalitetsmarkör. 

 

Humlan är en ideell förening. Utan vinstintresse, är egentligen ganska unikt[…]Det 

gör väl att, att Humlan har möjlighet att kanske presentera smalare 

kulturyttringar, än vad en kommersiell aktör skulle göra[…]det ligger en 

trovärdighet i mycket av det som Humlan gör. (Ip1). 

 

Man menade även att friheten för medlemmar att få stöd till att göra saker som inte 

nödvändigtvis är vinstdrivande kunde utgöra en styrka gentemot medlemmar, men 

man underströk även att det kunde ses som en svaghet.  

 

[…]folk ska få hålla på med dom uttryck man vill så, det tycker jag nog är våran, 

kanske både styrka men kanske svaghet ibland också. (Ip2). 

 

Man uttryckte även att denna frihet ger medlemmar ett utrymme att växa i 

föreningen, samt att detta kunde leda vidare till breda kontaktnät och framtida 

jobbmöjligheter. Vilket kan ses som en ytterligare styrka gentemot målgruppen 

medlemmar. 

 

[…]folk som aktiverar sig ganska mycket i föreningar har ganska stor chans att få 

andra jobb sen, å att kunna få bra kontaktnät liksom. […]Man kan få ganska 

mycket frihet när man kommer hit liksom, det skulle jag säga är en av fördelarna 

med föreningar. (Ip3). 
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Man uttryckte även att medlemmarnas ideella arbete tillför resurser att genomföra 

sådant som annars inte varit möjligt utifrån Humlans ekonomiska resurser. 

 

Vi drivs av medlemmar, Kinoklubben drivs av dom som är medlemmar där[…]vi 

gör grovjobb, men sen har vi folk, de ä tjuåtta stycken som sitter med och driver och 

gör Umeå Open, och vi hade aldrig kunnat göra Umeå Open utan dom här. (Ip2). 

 

Två andra, delvis paradoxala styrkor som lyftes fram är att man som 

medlemsförening kan förändras utifrån medlemmarnas intressen, samtidigt som 

kompetensen som byggts upp genom en bestående kärngrupp medlemmar lyftes 

fram av en annan anställd. 

 

Det är väl det som är hela grejen med Humlan, att det är såhär en kulturförening 

som är och blir det folk vill att den ska va, typ. (Ip4).  

 

Och kontinuitet, som gör att kompetens ..har kunnats byggas upp på ett annat sätt 

än tidigare. (Ip1). 

 

Sammanfattningsvis lyfte man fram att Humlans styrkor är trovärdighet gällande 

kvalitet, ideella resurser, attraktivitet gentemot medlemmar, anpassningsbarhet samt 

spetskompetens. Man menade dock i enlighet med Fahy och Jobbers påståenden 

gällande styrkor att flera av dessa även kan vändas till svagheter (Fahy, Jobber 2012, 

319). 

 

Gällande svagheter så lyfte man som ovan nämnt även där fram aspekter som 

relaterade till att man är en ideell medlemsförening. En sådan är att kompetens som 

snabbt kan knytas till föreningen också snabbt kan försvinna. 

 

De, de kan ju va en svaghet också just i att det kan bytas ut folk ganska snabbt. 

Kompetens som dyker in och försvinner. (Ip4). 

 

Man lyfte också fram att det ibland kunde finnas vissa nackdelar med att styras av 

passion till kulturen, exempelvis genom att det kan leda till att man fattar beslut som 

kan skada föreningen ekonomiskt. 
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Det här och det här bandet är ju det coolaste som finns[…]men det kanske inte är 

liksom, det bredaste. Och så kostar det jättemycket pengar att ta hit den akten. 

(Ip4). 

 

Man nämnde även att man som förening är resurssvag i förhållande till kommersiella 

aktörer, samt att bidragen möjliggjort den nuvarande kontinuiteten, vilket också kan 

försvinna om bidragen försvinner.  

 

Att vi är en förening liksom, vi kan ju inte mäta oss med ett företag liksom. (Ip2). 

 

Ja, en svaghet är ju såklart att vi är ganska bidragsberoende. (Ip1). 

 

Man menade också på att man kanske kunde uppfattas som spretiga, samt att man 

inte var så duktiga på att berätta vad man var för typ av förening. Samt att man också 

upplevde sig som dåliga på att identifiera tydliga målgrupper och målgruppsanpassa 

efter dessa. 

 

[…]det kanske är svårt för folk att fatta vad Humlan är. Och det finns också nån 

form av svaghet i att vi är ganska dåliga på att berätta om oss själva. (Ip2). 

 

Hur, när, var, till vilka målgrupper. Asså att identifiera tydligare. (Ip4). 

 

Sammanfattningsvis lyfte man fram att Humlans svagheter är bidragsberoende, 

kompetensens förgänglighet, att man styrs av passion, att man är resurssvag 

ekonomiskt, att föreningens image kan uppfattas som otydlig, samt att man är dålig 

på segmentering av, och anpassning till målgrupper. 

 

Gällande möjligheter så lyfte man fram att det fanns en rad samarbetsmöjligheter 

som i dagsläget stod outnyttjade eller outvecklade. Ett av dessa var möjligheten till 

samarbete med universitetet och studentkåren. En annan att man skulle kunna 

samarbeta med näringslivet på olika sätt. 

 

 Vi skulle ju kunna ha ännu tydligare och bättre nätverk och vägar in på 

campusområdet. (Ip4). 

 

Vi skulle ju säkert kunna på ett bättre sätt utnyttja näringslivsaktörer… Det kan ju 

va andra typer av samarbeten också. (Ip1). 
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 […]sponsorsamarbeten med butiker och sådär. Vill vi nå Messuggahgänget, var 

handlar dom sina kläder? (Ip4). 

 

En intern resurs som omnämndes som en delvis outnyttjad möjlighet var de egna 

medlemmarna. Man menade på att de skulle kunna anordna evenemang mer 

självständigt, och att det i detta fanns en utvecklingspotential. 

 

Jag tycker att vi utnyttjar väldigt lite, själva medlemmarnas egna.. pepp liksom. 

Att dom själva kan göra saker och ting utan våran inblandning liksom. (Ip3). 

 

Man nämnde även att förening skulle kunna synas mer genom att vara aktiv i 

debatter och kommunicera föreningens grundvärden exempelvis via sociala medier 

som Twitter. Och genom en sådan närvaro bli mer tillgänglig för människor som vill 

kommunicera med Humlan. 

 

Men asså du vet vara ute där och tycka mer. Och va mer, mer tillgänglig på nåt 

sätt. (Ip2). 

 

Sammanfattningsvis var de möjligheter som uttrycktes att det fanns möjlighet till 

samarbeten med såväl näringsliv som universitet, outnyttjad potential hos 

medlemmar samt att vissa mediekanalers kommunikativa potential stod outnyttjad. 

 

Gällande hot så lyfte man fram en rad faktorer, exempelvis generella tendenser som 

att festivalmarknaden globaliserades samt att besökare tenderar att köpa sina 

biljetter i ett senare skede än vad som skedde tidigare. 

 

[…]hoten är väl egentligen av någon sorts globalisering som konkurrerar ut med 

vårt läge, och med vår plånbok. (Ip4). 

 

[…]folk tenderar ju att köpa biljetter allt senare (Ip4). 

 

Man återkom även till bidragsberoendet och nämnde att framtida sänkningar av 

kulturbidrag kan hota organisationens verksamhet. Samt att man kan hotas av 

allmänna trender gällande populariteten för den typen av evenemang som Humlan 

arrangerar, vilket i sin tur kan medföra en försvårad situation för föreningen. 
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Relaterat till det sistnämnda så hade man identifierat en tendens gällande minskad 

kännedom om föreningsverksamhet. 

 

Vi får se hur det går nu nästa år när de faktiskt har sagt att de ska skära ner 

kulturdelen.”(Ip3). 

 

[…]kopplat till bidragsberoendet såklart. Och sen, publiktillströmning och 

engagemang från medlemmar och publik. Som kan gå lite upp och ner, och det kan 

ju vara trender som svänger. (Ip1). 

 

Medlemstänket har försvunnit ganska mycket också de senaste tjugo åren. (Ip3).  

 

Sammanfattningsvis var de hot som uttrycktes att bidragen kan komma att sänkas, 

att globaliseringstrenden gör marknaden tuffare, trenden att biljetter tenderar att 

säljas senare, att engagemang hos besökare och medlemmar snabbt kan förändras. 

Samt att föreningsengagemang tycks bli ovanligare generellt. 

 

Nedan följer en sammanställning av de upplevda styrkorna, svagheterna, 

möjligheterna och hoten som framkom vid intervjuer med Humlans anställda. 
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Som man kan se i sammanställningen ovan är flertalet av Humlans styrkor sådant 

som medför motsvarande svagheter. Faktumet att man är en ideell förening 

möjliggör exempelvis att man kan locka till sig kompetenta volontärer och får en 

ökad trovärdighet som arrangör, men det medför också att föreningen behöver förlita 

sig på bidrag och engagemang från personer som arbetar utan betalning. Det går 

också att se att flera av svagheterna kan motarbetas genom att arbeta utifrån den 

strategiska arbetsprocessen, exempelvis kan kännedom om nuläget införskaffas 

genom en SWOT-analys samt genom en enkätundersökning likt den som genomförts 

i denna studie. Enkätundersökningen av den potentiella målgruppen ger exempelvis 

en större kännedom om den undersökta målgruppen. Det går även att se att flera av 

de identifierade möjligheterna har en karaktär som möjliggör att de kan bemötas i 

form av kommunikationsinsatser. Kunskaperna som samlats in via dessa 

nulägesanalyser kan därmed i enlighet med steg två i Cutlip, Center och Brooms 

(2000) strategiska arbetsprocess användas av Humlan när de ska fatta 

kommunikationsstrategiska val eller planera specifika kommunikationsinsatser.  

 

Mål med kommunikationen 

De mål som sätts upp för en kommande kommunikationsplan bör i enlighet med 

Sepstrups (1999) planeringsmodell baseras på Humlans verksamhetsmål, samt de 

kommunikativa problem som identifierats och skall bemötas. I samband med 

intervjuerna med de anställda så uttrycktes en rad kommunikativa problem, men 

också en rad tydliga mål över vad man skulle vilja att Humlan åstadkom med sitt 

kommunikativa arbete.  

 

Ett problem som nämndes var att man upplevde att Humlan som varumärke var 

relativt okänt, och att den allmänna kännedomen om exempelvis Umeå Open-

festivalen upplevdes som betydligt högre. Relaterat till detta upplevde man att det 

verkade vara få som förstod att Humlan är en ideell medlemsförening, och att 

möjligheten finns att engagera sig i föreningen. Detta exemplifieras av citatet nedan. 

 

Humlan är nåt som folk.. faktiskt har jag märkt fler än jag trodde som vet vad 

Humlan är på sista tiden (skratt). Annars har det varit ganska vanligt, att ba 

kanske, eller vadå? Vad är de? (Ip4). 

 

I enlighet med Fahy och Jobbers rekommendationer så är styrkor de aspekter där 

organisationen positivt särskiljer sig från konkurrenter inom aspekter målgrupper 
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värderar (Fahy, Jobber 2012, 319,320). Ett mål som bör prioriteras är därmed att öka 

kännedomen om Humlan, det är dock viktigt att också tydligt kommunicera att man 

är en förening som erbjuder något unikt och därmed särskiljer sig från kommersiella 

arrangörer. 

 

Man menade på att Humlan tydligt kommunicerade information gällande sina 

evenemang, men att det fanns brister gällande tvåvägskommunikationen. Man var 

också inne på att detta behövde förbättras för att öppna upp för ett ökat 

medlemsengagemang. 

 

Jag tror att det är ganska tydligt ändå, det vi berättar. Att såhär, hej detta. (Ip4). 

 

[…]sociala medier också, sådär. […]nu så är den ju i princip som ett pressutskick. 

Att det är såhär envägskommunikation. (Ip4). 

 

Att få fram att man kan faktiskt va med och göra nånting, va med och tycka 

nånting. […]interaktionskänsla. Istället för, här är en annons. (Ip1). 

 

[…]vi måste visa för folk vad det är för nånting, och vad vi gör. Och vad andra kan 

göra i Humlan, och i Humlans namn liksom. (Ip3). 

 

En fördel med att ha en tvåvägskommunikation med sina publiker via de sociala 

medierna är att man då utnyttjar sina egna mediekanalers fulla potential. Rika 

mediekanaler som Facebook möjliggör nämligen kommunicerande av mer komplexa 

budskap än exempelvis de affischer som Humlan sätter upp. Ett självändamål med 

kommunikation kan som Burkart nämnde vara att skapa förståelse genom att 

samtala med och lyssna till sina publiker (Burkart 2009, 145). I detta fall kan en 

sådan dialog skapa förståelse för vad Humlan är, samt vilka möjligheter det öppnar 

upp för potentiella medlemmar och besökare. Vid intervjuerna framkom det även att 

man var medveten om att detta kräver ett kontinuerligt arbete. 

 

[…]försöka hålla kontinuerlig kontakt. […]att folk ska känna att vi har en låg 

tröskel, att ställa frågor och kunna svara. Det handlar väl nånstans om 

tillgänglighet typ. (Ip2). 

 

Det handlar väl som mer om att få en förankring på campus, att det inte är en 

extern förening som kommer och sätter upp planscher. (Ip4). 
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Man uttryckte även mål gällande vad man ville att varumärket Humlan skulle 

kommunicera, vilket även det relaterar till varumärkets låga kännedom. Det som då 

lyftes fram var att man ville att Humlan skulle bli en kvalitetsstämpel, detta 

exemplifieras genom citaten nedan.  

 

[…]om Humlan står bakom en grej så är det, då är det värt att gå på. (Ip2). 

 

Att fota mycket arrangemang och visa på vad det är folk har missat. …man ska inte 

ha råd att missa nånting som Open eller Humlans arrangemang. (Ip3).  

 

I likhet med de paradoxer Enbom (2009) identifierade hos fackföreningsrörelsen så 

kan viljan att kommunicera kvalitet utgöra en paradox för Humlan. Kan varumärket 

Humlan med trovärdighet kommunicera kvalitet om man samtidigt strävar efter att 

låta nya förmågor ”testa sina vingar”? Om föreningen endast visar upp en slipad 

fasad så finns risken att man genom detta alienerar potentiella medlemmar. Det 

medför också en risk att potentiella målgrupper får svårt att se skillnad på den ideella 

medlemsföreningen Humlan och de kommersiella aktörerna på marknaden. Denna 

problematik var också något som man uttryckte en viss medvetenhet om. 

 

Vi kanske absolut aldrig nånsin ska finnas med på en såhära tavla vid busstation, 

vi kanske mer ska finnas med på en affisch bredvid den tavlan liksom. På 

lyktstolpen. Och folk ba, okey! Det är fortfarande DIY-kultur liksom. (Ip3). 

 

Sammanfattningsvis kan en ökad kännedom för varumärket Humlan definieras som 

ett huvudsakligt kommunikativt mål. I samband med att man skapar denna 

kännedom så behöver Humlan kommunicera sin särart som ideell förening. Humlan 

vill dessutom kommunicera kvalitet, men det gäller då att samtidigt vara öppen och 

tillgänglig gentemot medlemmar och potentiella medlemmar, en avvägning som kan 

vara komplicerad. 

 

Tankar kring målgrupper 

Asså i Humlans stadgar står det att vi jobbar för medlemmar och allmänhet. (Ip4). 

 

Vid intervjuerna med Humlans anställda nämndes den målgrupp som nämns i 

föreningens stadgar, vilket kan ses i citatet ovan. Det framkom även att det fanns en 

relativt tydlig bild över ett antal mer specifika målgrupper som man ville nå. Det 
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rörde sig då främst om ungdomar och unga vuxna, vilket exemplifieras genom citaten 

nedan. 

 

[…]nå ut till ungdomar, fortfarande jag tycker det är viktigast. (Ip3). 

 

[…]våra primära målgrupper är väl unga och unga vuxna. (Ip4). 

 

Det nämndes även mer specifika grupper inom detta segment, detta främst i formen 

av studenter som nämndes som en potentiell primär målgrupp. 

 

Kunna ha en bättre dialog och kommunikation med studenter, tror jag. Vi försöker 

det stundtals, gång på gång på gång. […]men vi skulle behöva en mer kontinuerlig 

liksom. (Ip2). 

 

[…]utbytesstudenter, dom är ju aspeppade. Det är bara det att vi har varit så himla 

dåliga på att göra grejer på engelska[…] (Ip4). 

 

Man menade dock på att det inte behövde stanna vid studenter, utan att Humlan 

gärna skulle vilja nå en bredare etnisk, kulturell och åldersmässig mångfald bland 

sina besökare och medlemmar.  

 

[…]och andra i Umeå som inte pratar svenska, inte förstår språket, man behöver 

inte va student för det. (Ip4).  

 

[…]under Umeå Open så har vi ju en tanke om att vi ska flytta ut våra 

arrangemang till andra delar av staden. Att kultur inte bara ska behöva vara 

nånting som bara är såhär supercentraliserat. (Ip4). 

 

[…]jag skulle jättegärna se att vi nådde dom här pensionärerna. Som liknande 

verksamheter i andra städer har lyckats bättre med. (Ip1). 

 

Men också yngre ungdomar. Skulle jag också vilja att vi nådde bättre ut till, asså 

gymnasiefolket. (Ip1). 

 

Utöver dessa externa målgrupper så nämndes även den interna målgruppen 

medlemmar. Gällande medlemmar så lyfte man genomgående fram dem som en 

viktig målgrupp, samt att man vill engagera nya människor att gå med i föreningen. 
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Man medgav också att det fanns en stor utvecklingspotential gällande relationen med 

de passiva medlemmarna. 

 

Det är dom vi ska synas mot också egentligen (Ip3). 

 

Men vi har väl nån form av problem med hur vi kommunicerar med de som är icke 

aktiva medlemmar. (Ip2). 

 

Gällande dessa potentiella målgrupper så är studenter och medlemmar de som är 

lättast att definiera och anpassa budskap till. Medlemmar kan nås genom interna 

kontaktvägar, exempelvis medlemsbrev, men det kan också finnas poänger i att 

försöka utveckla förståelsen för föreningen genom tillgänglighet och närvaro i de 

sociala medierna. Studenter kan i sin tur exempelvis nås genom campusnärvaro, 

vilket kan underlättas genom samarbeten med studentkåren. Potentiella målgrupper 

behöver dock studeras ingående, eftersom denna kunskap i linje med Sepstrups 

(1999) planeringsmodell ska ligga till grund för budskapsutformning och medieval 

vid planering av specifika strategiska kommunikationsinsatser. Detta kan exempelvis 

göras genom en enkätundersökning, likt den genomförda undersökningen av 

universitetsstudenter som presenteras och analyseras under nästkommande rubrik. 

 

Resultat och analys av enkätundersökning av 

målgruppen studenter 

Nedan redovisas och analyseras resultatet av enkätsvaren från den potentiella 

målgruppen studenter, en målgrupp som även bekräftades som en av de primära 

målgrupperna av Humlans anställda. Resultatet presenteras huvudsakligen i löpande 

text, samt genom cirkel- och stapeldiagram i de fall då resultatet tydliggörs av en 

visualisering. I de fall respondenterna endast kunde välja ett svarsalternativ så 

presenteras resultatet i procent medan nominella tal används i de fall respondenten 

kunde välja flera svarsalternativ. I de fall cirkeldiagram används så presenteras 

resultatet i procent medan stapeldiagrammen visar resultat i nominella tal. För att se 

samtliga enkätsvar, se bilaga 3. 

 

Resultat: av de hundra svarande var 70 procent kvinnor och 30 procent män, vilket 

är i linje med universitetets demografi. Åldersmässigt så var den klara majoriteten, 

56 procent födda under åren 1990-1992. 33 procent var födda mellan 1987-1989 

medan 18 procent var födda tidigare och 11 procent senare. Majoriteten av de 

svarande var med andra ord kvinnor och i åldersspannet 21-24 år (se bilaga 3), vilket 
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är i linje med den generella besökardemografin på Humlans största evenemang 

Umeå Open. 

 

Ja, vi vet ju att Open har mer, ja det snittar ju i sådär 21-årsåldern, och att de flesta 

är kvinnor. (Ip3). 

 

Studenters kännedom om Humlan 

	  

 

Resultat: kännedomen om Humlan bland de svarande studenterna var 38 procent, 

se figur 1 ovan.  

 

Analys: detta kan anses vara relativt lågt, särskilt eftersom respondenterna 

motsvarar den huvudsakliga målgruppen för Umeå Open-festivalen, Humlans största 

evenemang. Att Humlan ligger bakom Umeå Open, Popup och Kinoklubben 

tydliggjorde även muntligen i samband med svarstillfället. 

 

38%	  

62%	  

Figur	  1.	  Kände	  du	  till	  Kulturföreningen	  Humlan	  
sedan	  tidigare?	  n=100	  

Ja	   Nej	  
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Resultat: kännedomen om att Humlan är en ideell medlemsförening var i sin tur på 

17 procent, se figur 2 ovan. Den var med andra ord nästan dubbelt så låg som 

kännedomen om föreningen i sig.  

 

Analys: den låga kännedomen om Humlan, och den ännu lägre kännedomen om att 

Humlan är en förening kan visa på att det finns ett behov för Humlan att 

kommunicera sin särart till målgruppen studenter. Den generella problematiken 

framkom även vid intervjuerna med anställda, och kan medföra att föreningen går 

miste om både potentiella volontärer och besökare. För att skapa förståelse för 

Humlans verksamhet kan man använda sig av tvåvägskommunikation i rika 

mediekanaler, vilket tidigare berörts i kapitlet mål med analysen. 

 

Resultat: av de som kände till Humlan så hade de flesta angivit att de fått kännedom 

om föreningen via Humlans evenemang (23 st.) eller muntligen via vänner (17 st.). 

Relativt få angav att de fått kännedom via Humlans specifika 

kommunikationsinsatser, affischer (6 st.), annonser (4st), sociala medier (8 st.) och 

event på campus (5 st.) (Se bilaga 3).  

 

Analys: det finns med andra ord utrymme för utveckling av det strategiska 

kommunikationsarbetet. Affischer och annonser är fattiga kanaler som lämpar sig 

bäst för enkla budskap (Johnson, Lederer 2005, 230), exempelvis skapa kännedom 

om föreningen. De kan även användas för att hänvisa till föreningens sociala 

mediekanaler, vilket kan behövas eftersom dessa till skillnad från traditionella 

mediekanaler har kännedom som en grundförutsättning (Leigert 2013, 76). Genom 

17%	  

83%	  

Figur	  2.	  Kände	  du	  till	  att	  Humlan	  var	  en	  
medlemsförening	  sedan	  tidigare?	  n=100	  

Ja	   Nej	  
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sociala medier och andra rika mediekanaler som campusevent kan Humlan sedan 

kommunicera komplexa budskap likt hur föreningen särskiljer sig som kulturaktör.  

 

 

Resultat: bland de som besökt ett Humlanevenemang så var de musikinriktade den 

evenemangstyp som besökts av flest (27st.), medan film- och teaterevenemang 

besökts av en respektive tre personer (Se bilaga 3). Detta är ett resultat som kraftigt 

kontrasterar mot respondenternas uppgivna kulturintresse, se figur 3 ovan. När 

studenterna tillfrågades kring vilka kulturuttryck de var intresserade av så framkom 

det att kulturintresset tycktes vara betydligt bredare än vad som antyddes genom de 

besökta evenemangen. Det kulturintresse som flest uppgav var förvisso musik (84 

st.), men även intresset för film (61 st.) och de övriga kulturtyperna var relativt högt, 

se figur 3. 

 

Analys: dessa siffror visar på att målgruppen studenter potentiellt kan vara 

intresserade av fler Humlanevenemang än de som rör musik, men att det kan finnas 

en okunskap kring att dessa finns, och att Humlan arrangerar dem. 
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Figur	  3.	  Vilka	  typer	  av	  kulturevenemang	  
intresserar	  dig?	  n=261	  

Typ	  av	  kulturintresse	  
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Studenters kommunikation med Humlan  

 

Resultat: ovan redovisas en jämförelse mellan i vilka kanaler respondenterna 

kommunicerar med Humlan och genom vilka kanaler de önskade kommunicera med 

Humlan, se figur 4. Av de studenter som kommunicerade med Humlan så var den 

vanligaste mediekanalen Facebook (15 st.) och den näst vanligaste kanalen affischer 

(9 st.). Facebook (47 st.) och Affischer (28 st.) var även de mest önskade 

kontaktkanalerna, vilket följdes av nyhetsbrev (16 st.). De som inte kommunicerade 

med Humlan i dagsläget och de som inte har något intresse av att kommunicera med 

Humlan har plockats bort ur jämförelsen ovan. Detta eftersom detta var irrelevant då 

syftet med diagrammet var att belysa skillnaderna mellan nuvarande och önskade 

kontaktmedier. För de ursprungliga enkätsvaren, se bilaga 3. 

 

Analys: populariteten hos kanaler för envägskommunikation som nyhetsbrev och 

affischer skulle kunna förklaras genom det höga intresset för innehållstypen 

informationstext/nyheter, se figur 5 nedan. Detta medan Facebooks dominans skulle 

kunna förklaras av att kanalen används av nästan alla svenskar som använder sociala 

medier (Findahl 2013). Dessa mediekanalspreferenser kan potentiellt innebära en 

problematik, exempelvis om man vill kommunicera komplexa budskap, då är 

nämligen affischer och nyhetsbrev dåligt lämpade. Facebook är bättre lämpat för 

detta, dock kräver kanalen att kännedom finns och att studenterna initierar 

kontakten. Det finns därför ett behov av att i första hand etablera en grundläggande 

kännedom. En positiv aspekt var dock att respondenterna genomgående angav ett 

större intresse för att kommunicera med Humlan än vad de gör i dagsläget, vilket 

visar på ett potentiellt intresse för Humlans verksamhet hos målgruppen studenter.  
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Figur	  4.	  Jämförelse	  mellan	  använda	  respektive	  
önskade	  kontaktkanaler	  

Genom	  vilka	  kanaler	  har	  
du	  kontakt	  med	  Humlan	  
idag?	  n=115	  

I	  vilka	  kanaler	  vill	  du	  ha	  
kontakt	  med	  Humlan?	  
n=151	  
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Resultat: i figur 5 ovan så presenteras vilken typ av kommunikativt innehåll som 

respondenterna var mest intresserade av i kommunikationen med Humlan. Som 

tidigare nämnts var den populäraste innehållstypen informationstext/nyheter (48 

st.). Sedan följde bilder (22 st.) medan det var ganska jämnt fördelat mellan spellistor 

(12 st.), tävlingar (13 st.), filmklipp (12 st.) och quiz (12 st.). Andra siffror som kan 

anses vara intressanta är de relativt höga siffrorna för spellistor, tävlingar, filmklipp 

och quiz. Även i detta fall fanns det respondenter som angivit att de inte var 

intresserade av något kommunikationsmaterial, men eftersom detta är mindre 

intressant i sammanhanget så har denna svarkategori plockats bort ur diagrammet. 

För att se samtliga enkätsvar, se bilaga 3. 

 

Analys: att majoriteten angav informationstext/nyheter skulle kunna förklaras av ett 

intresse kring information som artistbokningar och erbjudanden. Det vill säga 

informativt kommunikationsmaterial som kan förväntas från kulturarrangörer, 

material som sedan kan ligga till grund för om man väljer att besöka ett evenemang 

eller inte. Preferensen för denna form av informativt kommunikationsmaterial kan 

därmed tyda på att studenterna ser på relationen på ett sätt som liknar ett 

förhållande mellan en producent och en konsument. Detta skulle kunna vara en följd 

av att man kommunicerar på ett sätt som alltför mycket liknar de kommersiella 

aktörerna. Om potentiella målgrupper likställer Humlan med kommersiella aktörer 

så utgör detta ett problem. Det skulle innebära att man förlorar flera av sina unika 

styrkor, och därmed försämras även möjligheterna till att engagera studenterna som 

medlemmar och volontärer, se organisationens styrkor i SWOT-sammanställningen i 

kapitlet perspektiv på styrkor, svagheter, möjligheter och hot. De relativt höga 

siffrorna för interaktiva innehållstyper som spellistor, tävlingar, filmklipp och quiz är 
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Figur	  5.	  Vilka	  typer	  av	  innehåll	  är	  du	  mest	  
intresserad	  av	  när	  du	  kommunicerar	  med	  Humlan?	  

Vilka	  typer	  av	  innehåll	  är	  
du	  mest	  intresserad	  av	  
när	  du	  kommunicerar	  
med	  Humlan?	  
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intressanta eftersom dessa innehållstyper kan ha potential till att engagera och bygga 

relationer till följare på sociala medier (Leigert 2013, 77), en interaktion som kan leda 

till att relationen potentiellt kan utvecklas till mer än ett vanligt kundförhållande.  

 

Resultat: Studenterna tillfrågades även om i vilken utsträckning de var nöjda med 

Humlans kommunikation samt ifall de hade några förslag på förändringar. 80 

procent av studenterna angav då att de varken var nöjda eller missnöjda, vilket 

troligtvis kan vara ett resultat av den låga kännedomen. Denna tes styrktes även av 

att de flesta inkomna förslag gällde att man efterfrågade mer information om vad 

Humlan är. Utöver detta så inkom även några förslag om samarbete med 

studentkåren och högre campusnärvaro (se Bilaga 3). 

 

6.0 Slutdiskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att studera vilka förändringar Humlan 

skulle kunna göra i sitt kommunikativa arbete för att på ett effektivare sätt uppnå 

sina kommunikativa mål. Undersökningen genomfördes genom att studera två 

perspektiv på Humlans nuvarande kommunikationsarbete, de anställdas perspektiv 

samt perspektivet hos den potentiella målgruppen studenter. Nedan diskuteras 

undersökningens resultat genom att avhandla de frågeställningar som ställdes i 

relation till de två perspektiven. Inledningsvis presenteras en kort sammanfattning 

av resultaten, sedan följer två diskussioner där de olika perspektiven vävs samman. 

Slutligen presenteras åtgärdsförslag för att besvara studiens huvudsakliga 

frågeställning, samt förslag på vidare forskning. 

 

Sammanfattande resultat 

Gällande vilka huvudsakliga kommunikativa problem de anställda anser att 

Humlan står inför så framkom det att låg kännedom och kunskap om föreningen var 

det huvudsakliga problemet, en kännedom som man främst ville bredda bland unga 

och unga vuxna. Man ville även att Humlans varumärke skulle fungera som en 

kvalitetsmarkör. Gällande hur Humlans anställda ser på föreningens strategiska 

position på marknaden för kulturarrangörer så framkom det att man upplevde 

konkurrenssituationen som hård. Man upplevde det som omöjligt att konkurrera 

med de privata aktörerna ekonomiskt, men att man som ideell förening hade ett antal 

unika styrkor som gav föreningen möjligheten att hävda sig och fylla en funktion 

trots detta.  
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När det kommer till hur universitetsstudenter upplever Humlans nuvarande 

kommunikativa arbete så är majoriteten neutralt inställda. Det är relativt få 

studenter som känner till Humlan, och ännu färre som känner till att det är en ideell 

förening. Gällande på vilka sätt som studenter är intresserade av att kommunicera 

med Humlan så framkom det att de främst vill kommunicera via Facebook, men att 

de också vill kommunicera via affischer och nyhetsbrev. När man sedan 

kommunicerar med Humlan så är man främst intresserad av att ta del av 

informationstext och nyheter.  

 

Kommunikativ problematik 

Humlans anställda identifierade att det tycktes finnas en relativt utbredd okunskap 

om hur ideella föreningar fungerar. Dessutom visade den potentiella 

primärmålgruppen studenter upp en låg kännedom om att Humlan är en 

medlemsförening som det går att engagera sig i. Dessa faktorer visar på ett behov av 

att kommunicera att Humlan är en medlemsförening, visa på transparens i vad detta 

innebär samt vad man därmed erbjuder potentiella medlemmar att vara en del av. 

Om man skulle lyckas kommunicera detta skulle det även kunna ge potentiella 

besökare ett incitament att besöka och stödja Humlans verksamhet. Anställda 

uttryckte även att föreningen kunde bli bättre på tvåvägskommunikation, och 

gällande detta så har man en outnyttjad potential i sin relativt etablerade 

Facebooksida. Eftersom Facebooksidan är en rik mediekanal så lämpar den sig för att 

förmedla komplexa budskap, exempelvis de möjligheter som Humlan kan erbjuda 

sina medlemmar. Det är dock viktigt att inte glömma bort att även passiva befintliga 

medlemmar utgör en outnyttjad resurs, som skulle kunna engageras till deltagande. 

 

För att sammanfatta den kommunikativa problematiken så råder det en okunskap 

om vad Humlan är, vilket exemplifierades av den låga kännedom som uppmättes hos 

målgruppen studenter. Kännedom om att Humlan finns och arrangerar evenemang 

kan uppnås genom exempelvis affischer, men för att kommunicera föreningens särart 

så kan det behövas rikare mediekanaler i form av exempelvis sociala medier eller 

personlig kontakt. För att Humlan skall kunna nå ut till studenter i en högre 

utsträckning, men också engagera dem så krävs ett mer kontinuerligt arbete på 

campus. Det kan exempelvis innefatta att etablera kontakter med studentkåren, och 

genom den vägen visa upp de möjligheter till engagemang som Humlan erbjuder. 

Eftersom studentpopulationen snabbt förändras så behöver kontakten med campus 

och universitetet vara kontinuerlig. Eftersom problematiken inte endast utgörs av 

kännedom, utan till stor del också beror på bristande förståelse så är det viktigt att 
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betona tvåvägskommunikationen. Humlan behöver lyssna till sina målgrupper för att 

förståelse skall kunna uppnås, en rekommendation är därför att också arbeta 

kontinuerligt med att samla in feedback från intressanta målgrupper såsom 

studenter och befintliga medlemmar.  

 

Gällande undersökningens resultat går det att se intressanta likheter med andra 

ideella verksamheters kommunikativa problematik. I sin avhandling om 

fackföreningsrörelsen så lyfte Enbom (2009) fram paradoxen om att facket vill lyfta 

fram sina lokala representanter men att det kan skapa oönskad publicitet. En 

liknande paradox är att Humlan vill ge sina medlemmar möjligheter att relativt 

självständigt anordna evenemang, men att man samtidigt vill att Humlan skall vara 

en garant för kvalité. Enbom (2009) lyfte även fram att facket vill framstå som starka 

i konfliktsituationer, men att det kan slå tillbaka i medierapporteringen genom att 

organisationen framställs som ”Goliat” trots att man företräder ”de svaga”. En 

liknande problematik kan möta Humlan när de önskar att framstå som en 

professionell kvalitetsmarkör, risken finns då att potentiella målgrupper uppfattar 

och likställer dem med de kommersiella aktörerna. 

 

Marknadsposition 

I analysen av nuläget framkom det att Humlan delvis har en hårt konkurrensutsatt 

marknadsposition, det beror dock lite på vilket sätt man ser organisation samt hur 

man betraktar marknaden.  

 

Det går att se det som att Humlan med Umeå Open som främsta flaggskepp 

konkurrerar med nationella och internationella aktörer på en glokal festivalmarknad. 

Festivalbesökarna är rörliga och kan mycket väl välja att besöka en festival 

utomlands eller i södra Sverige istället för Humlans arrangemang. Besökarnas val 

tycks dessutom till stor del vara knutet till exklusiva artistbokningar, vilket ytterligare 

försvårar för Humlan. Humlan har små ekonomiska resurser och arbetar utifrån en 

decentraliserad geografisk position som erbjuder ett mindre potentiellt 

publikunderlag än många andra orter. Dessutom är konkurrenterna ekonomiskt 

starka globala aktörer som kontrollerar flera steg i distributionskedjan. Flera av dessa 

är både bokningsbolag och arrangör, vilket medför att de kan kontrollera 

exklusiviteter och konkurrera utifrån andra förutsättningar än Humlan. Humlan 

startar med andra ord i en uppförsbacke när det kommer till att boka artister. 
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Det går dock även att se situationen ur en annan synvinkel. Humlan är inte en vanlig 

kommersiell aktör och därför går det att se på dessa förutsättningar på ett alternativt 

sätt. Humlans mål är ju inte ekonomisk vinning, eller att vinna marknadsdominans 

genom att konkurrera ut andra aktörer som de stora bokningsbolagen. Målet är ju att 

främja det lokala kulturlivet för medlemmar och umebor, samt att inspirera till 

deltagande i kulturlivet. På så sätt särskiljer sig Humlan, och därför konkurrerar inte 

organisationen på samma direkta sätt som kommersiella aktörer. Föreningens 

viktigaste resurs är de egna medlemmarna och föreningens styrkor är nära knutna till 

att man är en ideell organisation. För att styrkorna skall bli reella och stärka 

Humlans position på marknaden så behöver de dock även uppfattas som styrkor av 

föreningens målgrupper. Det är därför problematiskt om en potentiell målgrupp som 

studenter likställer organisationen med kommersiella aktörer, då försvinner 

nämligen ett flertal av Humlans konkurrensfördelar.  

 

Åtgärdsförslag  

Ett mål för en kommunikationsinsats skulle kunna vara att öka kännedomen om 

Humlans särart bland målgruppen universitetsstudenter. En sådan insats skulle i sin 

tur kunna motiveras av att Humlan vill etablera en kontakt med målgruppen för att 

sedan kunna engagera den till kulturellt deltagande. 

 

Utifrån detta underlag skulle sedan en informationsprodukt kunna arbetas fram. 

Eftersom det budskap man i detta fall vill berätta om underlättas av 

tvåvägskommunikation så kan det vara fördelaktigt att välja en kompletterande 

mediemix. Man kan då dra nytta av kunskapen om studenternas 

mediekanalspreferenser och exempelvis använda Facebook och affischer. Affischerna 

kan användas för att väcka kännedom, samt för att hänvisa målgruppen till 

Facebook. Facebooksidan kan då i sin tur användas för att löpande berätta om vad 

Humlan är, samt öppna upp för frågor och diskussion. Man skulle också kunna 

utnyttja målgruppens innehållspreferenser och alternativt utöka mängden interaktivt 

innehåll, exempelvis quiz, spellistor och tävlingar. En kommunikationskampanj likt 

detta skulle kunna följas upp genom att efter en tid åter mäta kännedomen och 

attityden till Humlan hos den aktuella målgruppen. 

 

För att en sådan kommunikationskampanj skulle bli långsiktigt hållbar så behöver 

den troligtvis kompletteras av en kontinuerlig campusnärvaro, precis som tidigare 

nämnts. Innan en sådan kampanj kan inledas skulle man också noga behöva 

överväga om den var i linje med föreningens varumärkesplattform. 
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Slutligen så visar resultaten i denna undersökning i likhet med Kankainen och 

Ljubišics (2012) undersökning på att sociala medier kan vara ett effektivt verktyg för 

att engagera besökare eller stärka relationen till sina medlemmar. Dock framstår det 

som viktigt att kommunicera som en ideell medlemsförening, inte som en 

kommersiell aktör. Därför bör vikten av tvåvägskommunikation och öppenhet 

gentemot centrala publiker betonas.  

 

I inledningen av denna undersökning konstaterades det att det sker en 

kommersialisering av offentligheten i det samtida samhället. Ideella föreningar 

konkurrerar med ekonomiskt starka globala aktörer och behöver därför använda sig 

av verktyg som strategisk kommunikation för att stå sig i konkurrensen. Habermas 

(1998) hävdar dock att marknadsföring och strategisk kommunikation är en del av de 

refeodaliserande krafter som hämmar det fria kulturella idéutbyte som exempelvis 

ideella föreningar är ett uttryck för. Om man på detta sätt problematiserar ideella 

föreningars användande av strategisk kommunikation så går det att hävda att de 

ideella föreningarna har ett samhälleligt ansvar att lyssna till sina publiker, och på så 

sätt verka för att göra individens röst hörd bland de kommersiella rösterna i 

offentligheten. Detta kan ses som ett motiv för att strategisk kommunikation som 

bedrivs av ideella föreningar bör ha en betoning på tvåvägskommunikation. 

 

Vidare forskning 

Förutom den huvudsakliga problematik och målgrupp som analyserades i denna 

studie så finns det en rad intressanta aspekter att undersöka i relation till 

kulturföreningen Humlan. En liknande undersökning skulle exempelvis kunna göras 

av gymnasieungdomar eller av befintliga medlemmar. Det skulle även kunna vara 

intressant att undersöka hur andra ideella medlemsorganisationer skulle kunna 

effektivisera sitt kommunikativa arbete för att bättre stå rustade inför de utmaningar 

som den ökade marknadsinriktningen innebär.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: 

 

Intervjuguide: 

Hej!  

Tack för att du tog dig tid att låta mig komma hit och intervjua dig. Jag kommer att 

ställa några om hur du ser på kommunikation relaterat till ert arbete på Humlan. 

Dina intervjusvar kommer att användas i en C-uppsats som är tänkt att fungera som 

en förstudie till en kommunikationsplan för er organisation. Ni kommer att få ta del 

av denna när den är färdig och använda den som ni vill. Dock kommer den vara 

skriven på ett akademiskt sätt eftersom den också ska uppfylla universitetets 

kriterier. Jag kommer att ange att jag intervjuat anställda på Humlan, men kommer 

inte ange några namn i uppsatsen. 

 

Frågor  

Uppmjukande fråga:  

1. Berätta hur det gick det till när du gick med i Humlan? 

 

Tema: SWOT 

2. Vad ser du som Humlans styrkor?  

- Av dom styrkor du nämnt, ser du någon av dessa som unik gentemot andra 

arrangörer? 

3. Vad ser du som Humlans svagheter?  

4. Vilka möjligheter tror du att Humlan skulle kunna utnyttja? (sånt i er omgivning 

som ni inte nyttjar idag) 

5. Vilka anser du vara de största hot som Humlan står inför? 

 

Tema: Vad vill Humlan uppnå med sin kommunikation 

6. Beskriv vad du tycker att ni är duktiga på gällande kommunikation? 

7. Beskriv något du tycker att ni skulle kunna bli bättre på gällande er 

kommunikation? 
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8.  Beskriv vad du skulle vilja att ni åstadkom genom er kommunikation? 

9. Så, vad skulle du vilja förändra i er kommunikation? 

 

Tema: Vilka målgrupper vill Humlan nå? 

10. Beskriv vilka grupper av människor ni vill nå ut till? 

11. Så, finns det någon grupp ni specifikt vill nå ut till mer än ni gör idag? 

12. Beskriv hur ni arbetar för att nå dessa grupper? 

 

Tema: Hur ser Humlan på den ökade marknadsinriktningen 

13. Beskriv hur ser du på framtiden för ideella organisationer som anordnar 

kulturevenemang? 

14. Beskriv hur du ser på marknaden för arrangörer av kulturevenemang idag?  

 

Bilaga 2: 

 
1. Jag är född år: _______ (19xx) 
 
2. Jag är:  
☐ Kvinna   
☐ Man   
☐ Annat    
 
3. Kände du till Kulturföreningen Humlan sedan tidigare? 
☐ Ja  
☐ Nej 
 
4. Om ja, hur hörde du talas om Humlan? 
☐ Muntligen (t.ex. via vänner)    ☐ Affischer 
☐ Sociala medier     ☐ Event på Campus 
☐ Annons (Tidning/webb)    ☐ Reklamfilm 
☐ Humlanevenemang (t.ex. Umeå Open)  ☐ Annat: _________________ 
 
5. Kände du till att Humlan var en medlemsförening sedan tidigare? 
☐ Ja  
☐ Nej 
	  
6. Jag deltog senast i ett av Humlans evenemang: 
☐ 2014 
☐ 2013 
☐ 2012 
☐ 2011 
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☐ Tidigare än så 
☐ Jag har aldrig deltagit i något av Humlans evenemang 
 
 
OBS! På samtliga följande frågor kan du välja att kryssa i flera alternativ: 
 
7. Jag har deltagit i Humlans evenemang som: 
☐ Besökare 
☐ Volontär 
☐ Initiativtagare till evenemang 
☐ Jag har aldrig besökt något av Humlans evenemang 
☐ Annat: _________________ 
 
8. Genom vilka kanaler har du kontakt med Humlan idag? 
☐ Facebook     ☐ Nyhetsbrev 
☐ Twitter      ☐ Youtube 
☐ Instagram     ☐ Affischer  
☐ Personligen     ☐ Annat 
☐ Jag kommunicerar inte med Humlan 
 
9. I vilka kanaler vill du ha kontakt med Humlan? 
☐ Facebook     ☐ Nyhetsbrev 
☐ Twitter      ☐ Youtube 
☐ Instagram     ☐ Affischer  
☐ Personligen     ☐ Annat 
☐ Jag vill inte kommunicera med Humlan 
 
 
10. Vilka typer av innehåll är du mest intresserad av när du kommunicerar med 
Humlan? 
☐ Informationstext/Nyheter   ☐ Spellistor 
☐ Bilder      ☐ Quiz 
☐ Filmklipp     ☐ Tävlingar 
☐ Annat: _________________  
 
11. Vilka typer av kulturevenemang intresserar dig? 
☐ Film       ☐ Litteratur 
☐ Musik       ☐ Mat 
☐ Teater       ☐ Spel 
☐ Annat: _________________   ☐ Är inte kulturintresserad 
 
12. Vilka typer av Humlanarrangerade kulturevenemang har du deltagit i?  
☐ Film       ☐ Litteratur 
☐ Musik       ☐ Mat 
☐ Teater       ☐ Spel 
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☐ Annat: _________________   ☐ Har inte deltagit i något 
 
13. Hur nöjd är du med Humlans sätt att kommunicera med dig som student?  
Kryssa i det påstående som passar in på dig: 
☐ Väldigt nöjd 
☐ Ganska nöjd 
☐ Varken nöjd eller missnöjd 
☐ Ganska missnöjd 
☐ Väldigt missnöjd 
 
14. Vad skulle du vilja ändra på i Humlans kommunikation till dig som student? 
(Skriv nedan ifall du har några förslag på ändringar). 
-
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Bilaga 3: 

1. Jag är född: 
1980 0 0 % 

1981 1 1 % 

1982 0 0 % 

1983 0 0 % 

1984 2 2 % 

1985 4 4 % 

1986 2 2 % 

1987 9 9 % 

1988 12 12 % 

1989 3 3 % 

1990 18 18 % 

1991 19 19 % 

1992 19 19 % 

1993 7 7 % 

1994 4 4 % 

1995 0 0 % 

1996 0 0 % 

Svar saknas 0 0 % 
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2. Jag är: 
Kvinna 70 70 % 

Man 30 30 % 

Annat 0 0 % 

Svar saknas 0 0 % 

3. Kände du till Kulturföreningen Humlan sedan tidigare? 
Ja 38 38 % 

Nej 62 62 % 

Svar saknas 0 0 % 

 

4. Om ja, hur hörde du talas om Humlan? 
Muntligen (t.ex. via vänner)  17 13 % 

Sociala medier 8 6 % 

Annons (Tidning/webb) 4 3 % 

Humlanevenemang (t.ex. Umeå Open) 23 18 % 

Affischer 6 5 % 

Event på Campus 5 4 % 

Reklamfilm 0 0 % 

Svar saknas 0 0 % 

Hade ej hört talas om Humlan 61 48 % 

Övriga 3 2 % 

   

5. Kände du till att Humlan var en medlemsförening sedan 
tidigare? 
Ja 17 17 % 

Nej 83 83 % 

Svar saknas 0 0 % 

 

6. Jag deltog senast i ett av Humlans evenemang: 
2014 1 1 % 

2013 9 9 % 

2012 7 7 % 
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2011 5 5 % 

Tidigare än så 6 6 % 

Jag har aldrig deltagit i något av Humlans evenemang 71 71 % 

Svar saknas 1 1 % 

7. Jag har deltagit i Humlans evenemang som: 
Besökare 29 28 % 

Volontär 2 2 % 

Initiativtagare till evenemang 0 0 % 

Jag har aldrig besökt något av Humlans evenemang 71 70 % 

Svar saknas 0 0 % 

Övriga 0 0 % 

 

8. Genom vilka kanaler har du kontakt med Humlan idag? 
Facebook 15 13 % 

Twitter 2 2 % 

Instagram 3 3 % 

Personligen 3 3 % 

Jag kommunicerar inte med Humlan 80 70 % 

Nyhetsbrev 2 2 % 

Youtube 0 0 % 

Affischer 9 8 % 

Svar saknas 0 0 % 

Övriga 1 1 % 

9. I vilka kanaler vill du ha kontakt med Humlan? 
Facebook 47 31 % 

Twitter 4 3 % 

Instagram 9 6 % 

Personligen 4 3 % 

Jag vill inte kommunicerara med Humlan 31 21 % 

Nyhetsbrev 16 11 % 

Youtube 5 3 % 

Affischer 28 19 % 

Svar saknas 2 1 % 
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Övriga 5 3 % 

 

10. Vilka typer av innehåll är du mest intresserad av när du 
kommunicerar med Humlan? 
Informationstext/Nyheter 48 31 % 

Bilder 22 14 % 

Filmklipp 12 8 % 

Spellistor 14 9 % 

Quiz 12 8 % 

Tävlingar 13 8 % 

Svar saknas 4 3 % 

Övriga 31 20 % 

 

11. Vilka typer av kulturevenemang intresserar dig? 
Film 61 23 % 

Musik 84 32 % 

Teater 34 13 % 

Litteratur 20 8 % 

Mat 44 17 % 

Spel 18 7 % 

Är inte kulturintresserad 1 0 % 

Svar saknas 1 0 % 

Övriga 2 1 % 

12. Vilka typer av Humlanarrangerade kulturevenemang har du 
deltagit i? 
Film 1 1 % 

Musik 27 26 % 

Teater 3 3 % 

Litteratur 0 0 % 

Mat 0 0 % 

Spel 0 0 % 

Har inte deltagit i något 71 70 % 

Svar saknas 0 0 % 

Övriga 0 0 % 
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13. Hur nöjd är du med Humlans sätt att kommunicera med dig 
som student? 
Väldigt nöjd 3 3 % 

Ganska nöjd 8 8 % 

Varken nöjd eller missnöjd 80 80 % 

Ganska missnöjd 4 4 % 

Väldigt missnöjd 4 4 % 

Svar saknas 1 1 % 

 

14. Vad skulle du vilja ändra på i Humlans kommunikation till dig 
som student? 
Samarbeta med studentkåren för att syans mer Jag vill gärna veta vad Humlan är, Har aldrig 
hört om det, Visste inte vad Humlan var, bättre marknadsföring, Jag har aldrig hört talas om 
det, Billigare biljetter till Umeå Open, Göra folk medvetna om vad Humlan gör, Mer rabatter till 
oss studenter, Vill veta vad Humlan är, Få veta om deras existens, Stå i Lindell och prata 
med förbipasserande, Humlan skulle tjäna på att ha evenemang som det finns ett "behov" av 
från studenter, Bör synas mer på Campus och tydligare visa att dom finns för studenter, Mer 
marknadsföring, kanske ganska anonym förening om man inte redan känner till er, Har aldrig 
hört talas om humlan. 


