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Förord 
En lärorik period av uppsatsskrivande har kommit till sitt slut. Resan har innefattat såväl da-
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uppdragsgivare, samt intervjupersoner vars deltagande gjort denna studie möjlig. Jag vill ock-

så rikta ett stort tack till min handledare Johan Jarlbrink samt opponenter som gett mig goda 

råd under arbetets gång. Tack också till Kristina Hörnqvist, Hanna Liljeqvist och Maria 

Månsson som hjälpt mig hålla energin och humöret uppe under långa arbetsdagar. Sist men 

inte minst vill jag tacka min familj och min sambo som fungerat som bollplank och som stöt-

tat mig i med- och motgång samt hurrat vid framgång. 
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Abstract 

Title: ”I assume that I can find them on Facebook” - A qualitative study on how Falu Energi 

& Vatten ought to communicate with young adults 

 
The aim of this study is to investigate which communication strategies and channels the mu-

nicipal company Falu Energi & Vatten should use in order to become more efficient in com-

municating with citizens between 18 to 29 years old. The company is owned by the munici-

pality of Falun and manages community services in electricity, district heating, fresh water, 

sewerage, metropolitan area network and waste disposal. The following theories have been 

used in the study: convergence culture, digital natives, information overload, communication 

strategies and uses & gratifications theory. The methods used in the study are 4 focus group 

interviews and one informant interview. The members of the focus groups where within the 

age range 18-29 years and lived in the city of Falun. Each focus group included four partici-

pants and the groups were divided based on four different forms of housing; student homes, 

rental apartments, owned apartments and own villas. The informant interview was conducted 

with the director of communication at Falu Energi & Vatten. The empirical material was col-

lected during the 24th, 25th, 26th and 27th of November 2014. The results of the study shows 

that media habits among young adults have changed which has led to a non-correspondence in 

relation to how Falu Energi & Vatten communicates. Due to this Falu Energi & Vatten needs 

to make changes in their communication strategy, add new channels to their media mix and in 

some cases reduce the use of others. Falu Energi & Vatten must actively work to both dis-

seminate information and make information available in order to reach this age group. The 

result also shows that the significantly increased media output has led to a desire for personal-

ized communication, which means that Falu Energi & Vatten should review the possibility to 

offer more targeted information. Last but not least, a clear result is that the company should 

use Facebook for communication with young adults as the majority of the participants wish to 

communicate with the company through this particular channel. Facebook can be used both to 

disseminate information but also to facilitate information retrieval and dialogue. 

 

Keywords: media consumption, social media, communication strategy, communication 

channels, public sector, civic information, social communication, municipal corporation, 

qualitative study, Falu Energi & Vatten. 
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1. Inledning  
För att medborgare i ett demokratiskt samhälle ska kunna vara delaktiga, ta beslut och handla 

är det viktigt att kommunikationen mellan medborgare och offentlig sektor fungerar effektivt. 

Offentlig sektors målgrupp är ”alla”, detta eftersom att vi är medborgare och skattebetalare 

och därför har rätt att ställa krav. Med minsta möjliga ansträngning ska medborgare kunna ta 

del av de tjänster och den service som erbjuds från olika samhällsaktörer, det ska vara enkelt 

att komma i kontakt med offentlig sektor och medborgare ska inte behöva vara insatta i orga-

nisationen för att få information och svar på frågor. (Kraft & Strandberg 2006; 21-24, 156; 

Larsson 2014; 42)  

 Förutsättningarna för kommunikation förändras idag snabbare än någonsin genom 

teknisk utveckling och nya innovationer. Med internet har det skapats en mängd nya möjlig-

heter för samhällskommunikatörer där bland annat de sociala medierna öppnar upp för dialog 

och diskussion. Men ny teknik och ett föränderligt medielandskap innebär också stora utma-

ningar för den som vill kommunicera (Leigert 2013; 16). Medieutbudet ökar kraftigt vilket 

tenderar att bidra till att utbud och mediekonsumtion blir allt mer specialiserat och individba-

serat. Så samtidigt som målgruppen för samhällskommunikation är ”alla” följer det nya me-

dielandskapet en logik som är inriktad mot individuellt anpassad kommunikation snarare än 

kommunikation till den stora massan. (Hvitfelt & Nygren 2008; 22; Manovich 2001; 30). 

I detta svårnavigerade landskap befinner sig det kommunala bolaget Falu Energi & 

Vatten (i fortsättningen benämnt FEV) som ansvarar för el, kraftproduktion, fjärrvärme, fjärr-

kyla, stadsnät, återvinning samt vatten och avlopp. Bolagets verksamhet är en viktig del av 

infrastrukturen i Falu kommun och FEV har från kommunen uppdraget att kommunicera sin 

samhällsroll och sina tjänster samt informera medborgarna om avfallshantering. 

Baserat på varumärkesundersökningar som bolaget genomfört har de dock svårt att nå 

ut till unga individer mellan 18-29 år. Denna åldersgrupp har i jämförelse med andra en låg 

kännedom om bolaget såväl som om en låg kännedom om bolagets kanaler. Förutom ålder 

verkar även boendeform påverka där de som bor i egen villa har högst kännedom och de som 

bor i hyresrätt lägst kännedom. Resultatet i undersökningarna har väckt frågor kring de kom-

munikationskanaler och strategier som används idag. För att FEV ska ha möjlighet att lyckas 

med sitt kommunikationsuppdrag och därmed också nå medborgare i åldersgruppen 18-29 år 

verkar det krävas en förändring i det kommunikativa arbetet. För detta behövs kunskap om 

hur man bör kommunicera med denna åldersgrupp och genom vilka kanaler man bäst når 

dem, vilket denna studie på uppdrag av Falu Energi & Vatten därför ämnar undersöka. 
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1.1 Syfte & frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka kommunikationsstrategier och kommunika-

tionskanaler Falu Energi och Vatten kan använda för att effektivare kommunicera med med-

borgare i åldern 18-29 (i fortsättningen benämnda unga vuxna).  

 
Följande frågeställningar syftar till att besvara studiens syfte: 

- Hur ser unga vuxnas medievanor ut? 

- Hur kommunicerar Falu Energi & Vatten med unga vuxna? 

- Hur ser unga vuxnas relation till Falu Energi & Vatten ut idag? 

o Skiljer det sig beroende på boendeform? 

- Hur vill unga vuxna kommunicera med Falu Energi & Vatten? 

o Skiljer det sig beroende på boendeform? 

 

1.2 Avgränsning 
Då det är unga vuxna som FEV ses har svårast att nå avgränsas denna uppsats till att undersö-

ka denna åldersgrupp. Således kommer inte andra åldersgrupper i kommunen att undersökas. I 

denna studie kommer inte heller någon djupare analys av FEV:s nuvarande kanaler och kom-

munikationsstrategi göras utan i fokus står att försöka förstå och finna mönster i individers 

vanor, erfarenhet och attityder kring mediekanaler och samhällskommunikation, samt att 

fånga in önskemål för kommunikation med bolaget. 



3 
 

2. Falu Energi & Vattens varumärkesundersökningar 
Följande avsnitt är en sammanfattning av Falu Energi & Vattens varumärkesundersökningar 

vilka ligger till grund för uppsatsidén. 

 
På uppdrag av FEV har företaget Prifloat sedan 2007 genomfört en återkommande varumär-

kesundersökning där de genom telefonintervjuer med medborgare i Falu kommun bland annat 

undersöker kännedom och stolthet över FEV och läsvanor kopplade till bolagets kundtidning 

Omtanke. Inför årets undersökning tillkom en fråga om önskemål om kontaktsätt i framtiden. 

(Prifloat 2014) 

På många sätt har resultatet överlag förbättrats med åren men undersökningarna visar 

tydligt att bolaget har svårt att nå ut till unga vuxna i kommunen, personer 18-29 år. Överlag 

har medborgarna i kommunen en hög kännedom om bolaget vilket mäts genom att deltagarna 

får frågan “vad det kommunala företag heter som ansvarar för exempelvis fjärrvärme och 

sophämtning i Falu kommun”. Bland unga vuxna är däremot resultatet relativt lågt där endast 

54 % vet vad bolaget heter i jämförelse med 89 % i åldersgruppen 45-59. Förutom att denna 

grupp har lägst kännedom om bolaget är det också betydligt färre i denna grupp som läser 

bolagets kundtidning Omtanke i jämförelse med andra. Bland unga vuxna är det endast 2 av 

10 som läst tidningen, att jämföra med 6 av 10 personer som är 45 år eller äldre (se figur 1). 

Bland de unga vuxna som läst tidningen tycker endast 27 % att tidningen är Ganska intressant 

eller Mycket intressant. Detta betyder att tidningen bara lyckas attrahera 5 % av denna grupp 

att både läsa den och tycka att den är intressant. Gällande kännedom om och attityden och 

intresset till kundtidningen syns alltså tydliga åldersrelaterade skillnader. (Prifloat 2014) 

I undersökningen framkommer även skillnader i resultat mellan olika boendeformer. 

Den grupp som har störst kännedom om bolaget bor i egen villa/radhus och den grupp som 

har lägst kännedom är unga vuxna som bor i hyresrätt. Det syns även skillnader till följd av 

boendeform när det kommer till läsvanor kopplat till kundtidningen Omtanke där fler perso-

ner i egen villa/radhus läser tidningen än de som bor i bostadsrätt. De som bor i bostadsrätt 

läser i sin tur tidningen oftare än de som bor i hyresrätt. (Prifloat 2014) 

Undersökningens resultat har för bolaget väckt frågor gällande målgrupp, strategi och 

kanalval. Varumärkesundersökningen visar på att bolaget har svårt att kommunicera med den 

yngre kundgruppen i Falu kommun. Kundtidningen, en av bolagets större kanaler lyckas allt-

så endast attrahera 5 % att både läsa och tycka att den är bra. I årets undersökning tillades som 

tidigare nämnt en fråga om önskemål om kontaktsätt i framtiden i vilket resultatet visar på 
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tendenser till att denna grupp ser andra kanaler än vad bolaget använder idag som önskvärda. 

Bland dessa kanaler anger 42 % av de unga vuxna sociala medier som önskvärd kommunika-

tionskanal, en kanal de förespråkar i betydligt högre grad än andra grupper. (Prifloat 2014) 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i dessa varumärkesundersökningar och syftar till att vida-

re undersöka de resultat som framkommit och inte minst de frågor som uppkommit angående 

målgrupp, strategi och kanalval.  

 

 
Figur 1. Andel som läser kundtidningen Omtanke (Prifloat 2014).
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som används som stöd i analysen av studiens 

resultat.  

 
Svenskarna och internet är en årlig rapport som kartlägger hur internetanvändning hos den 

svenska befolkningen utvecklas och förändras (Stiftelsen för internetinfrastruktur 2014). I 

2014 års rapport framgår att en allt större del av mediekonsumtionen kan ses ha flyttat över 

till internet, framförallt bland unga (Findahl 2014; 71). Idag har 91 % av befolkningen över 

18 år tillgång till internet vilket gör att Sverige tillsammans med Island, Norge, Danmark, 

Nederländerna och Finland toppar listan över länder i EU med den högsta internetanvänd-

ningen. 90 % av befolkningen i åldern 13-45 år är dessutom dagliga användare av internet och 

hälften av internetanvändarna använder internet flera gånger om dagen, en utveckling som 

tillskrivs en ökad användning och tillgång till smarta mobiler och suftplattor. Idag använder 

nämligen 73 % smarta mobiler och 8 av 10 använder internet på mobilen dagligen. (Findahl 

2014; 5-18)  

Internet används i alla åldrar till att bland annat söka och skaffa sig information av 

olika slag, däribland offentlig information (Findahl 2014; 38). För personer upp till 45 år har 

internet en dominerande ställning som informationskälla samtidigt som de traditionella medi-

erna som tv, radio och dagstidning är de viktigaste informationskällorna för pensionärer (Fin-

dahl 2014; 6). Internet används också av många för sociala nätverk, vilka blir allt mer populä-

ra. Idag besöker 7 av 10 internetanvändare sociala nätverk där Facebook dominerar. Det finns 

däremot undantag, nämligen unga i åldern 12-15 som har minskat sitt deltagande på Facebook 

då det dykt upp nya alternativ under senare år. (Findahl 2014; 5f) I åldersgruppen 16-25 år 

besöker däremot 95 % någon gång Facebook och 8 av 10 gör det dagligen (Findahl 2014; 29). 

Facebook utgör idag även en viktig nyhetskälla, framför allt för många yngre (Findahl 2014; 

66).   

Svenskarna & Internet visar tydligt att ålderskillnader är en faktor som påverkar både 

frekvens av internetanvändning såväl som vad man använder internet till. Olika faktorers på-

verkan på individuella skillnader i internetanvändning har även undersökts i en estländsk stu-

die med namnet “Motives for internet use and their relationships with personality traits and 

socio-demographic factors” skriven av Veronika Kalmus, Anu Realo och Andra Siibak vid 

University of Tartu. Genom intervjuer har de undersökt online-aktiviteter och de underlig-

gande motiven för dessa aktiviteter hos en representativ del av befolkningen i Estland. I un-
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dersökningen tas hänsyn till socio-demografiska faktorer, personlighetsdrag och indikatorer 

för vanor och livsstil. Två underliggande motiv för internetanvändning kunde avslöjas, det 

första Sociala medier & underhållning och det andra Arbete & information. Analysen visade 

att sannolikheten för att internet används för Sociala medier & underhållning är betydligt 

större hos yngre människor. Faktorer som påverkade motivet Sociala medier & underhållning 

var således ålder men även frekvens av internetanvändning på offentliga platser, hos vänner 

eller hemma, öppenhet för erfarenhet och lägre utbildningsnivå. För motivet Arbete & infor-

mation påverkade istället faktorer som frekvens av internetanvändning på jobbet eller i sko-

lan, högre utbildningsnivå och mer aktivt medborgerligt deltagande – faktorer som alla är 

relaterade till institutionella inrättningar i samhället. Påverkade gjorde även högre ålder, en 

introvert personlighet och om de tycker sig ha en hög inkomstnivå. Denna anmärkningsvärda 

skillnad i faktorer som påverkar de båda motiven för internetanvändning och de sociala grup-

per som bär dessa motiv menar Kalmut et al. signalerar spänningar och en klyfta mellan det 

institutionella och personliga aspekterna av IT-användning. (Kalmut et al. 2011; 385-403) 

Kandidatuppsatsen “Man får allting gratis liksom” – en kvalitativ studie om ungas 

medieanvändning med avseende på samhällsinformation (2014) skriven av Caroline Hansson 

och Stina Blixt på Linnéuniversitet visar även den på sociala mediers populäritet bland unga. I 

studien undersöker Hansson & Blixt genom kvalitativa intervjuer hur unga studerande i Kal-

mar använder mediekanaler för att ta del av samhällsinformation och vilka förväntningar de 

har på informationen. Hansson & Blixt (2014; 18-31) kommer fram till att det finns ett behov 

av att ta del av samhällsinformation men att de unga studerande inte aktivt söker efter infor-

mation själva. För att ta del av samhällsinformation använder respondenterna Facebook efter-

som att information på kanalen görs tillgänglig för dem genom att vänner gillar och delar. 

Tryckta medier är istället mindre populära för att ta del av samhällsinformation vilket enligt 

vissa respondenter handlade om lathet, brist på tid och olust till att aktivt söka information. 

Hansson & Blixt (2014; 31) drar slutsatsen att informationens lättillgänglighet är avgörande 

för om de unga individerna ska ta del av samhällsinformationen eller inte.  
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4. Teori 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk vilket syftar till att skapa förståelse 

och teoretisera det empiriska materialet som samlats in.  

 

4.1 Konvergenskultur & Digital natives 
Nedan beskrivs begreppen konvergenskultur och digital natives som används i analysen. 
 
4.1.1 Konvergenskultur 
Professorn och författaren Henry Jenkins menar att de pågående förändringarna i både nya 

och gamla mediesystem är initierade av tekniska innovationer men att de till stor del styrs av 

allmänna förändringar i konsumenters medievanor och förväntningar på medierna. Han be-

skriver detta som ett kulturellt skifte som han kallar för konvergenskultur. Detta är en kultur i 

vilka gamla medier möter nya genom ett flöde av medieinnehåll över flera olika plattformer. 

(Hvitfelt & Nygren 2008; 27; Teljas et al. 2008; 211f).  

Med konvergenskulturen har konsumenterna blivit aktiva deltagare då de uppmuntras 

att själva söka information och hämta innehåll från olika medier. Till följd av detta navigerar 

de runt i det mediala landskapet på jakt efter en viss typ av innehåll eller upplevelse samt pro-

ducerar också innehåll själva. Detta möjliggör för konsumenten att skapa ett flöde av media 

som är fullt kontrollerat av dem själva samt möjlighet att ta till sig, spara, kommentera och 

skicka vidare innehåll på nya kraftfulla sätt. (Storey 2009; 210; Jenkins 2012; 28)  

Sociologen Manuel Castell talar om att detta nya mediesystem har suddat ut gränsen 

mellan producent och konsument och att den enkelriktade kommunikationens således nått sitt 

slut (Carlsson 2012; 90). Till skillnad från traditionella medier som bygger på enkelriktad 

kommunikation där information sänds från en sändare till en mottagare så bygger exempelvis 

de sociala medierna på nätverkande mellan människor och är således plattformar för tvåvägs-

kommunikation (Falkheimer & Heide 2011; 32f; Leigert 2013; 13). För organisationer ger 

sociala medier därför goda möjligheter till att skapa relation med olika intressegrupper, få 

återkoppling och respons, samt att följa åsiktsbildningen i frågor som berör organisationen 

(Larsson 2014; 221). Dessa förändringar i mediesystemet och den rollförskjutning som skett 

har betydelse för organisationers kommunikation och kan vara en utmaning för den organisa-

tion som jag studerar. Det finns dock som ovan nämnt många fördelar att utnyttja med det nya 

mediesystemet. 
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4.1.2 Digital Natives 
Då dagens yngre generationer har vuxit upp i det digitaliserade landskapet menar John Palfrey 

& Urs Gasser (2008; 1-15) att den teknologiska förändringen och allt vad den innebär är en 

självklarhet för dem medan det för andra är ett inlärt beteende. Efter att Marc Prensky skrev 

artikeln Digital Natives, Digital Immigrants år 2001 har termen Digital natives fått stor sprid-

ning och använts för att beteckna denna generation. Då denna studie ämnar undersöka ålders-

gruppen 18-29 år, en grupp som kan ses tillhöra den första generationen som växt upp med 

digitala verktyg är begreppet av stor relevans. Majoriteten av de digitala infödingarna köper 

inte tidningen, det betyder dock inte att de inte läser nyheter utan får det istället på nya sätt 

och i en mängd olika format (Palfrey & Gasser 2008; 1-15). Denna generation är enligt 

Prensky (2001; 2) van att ta emot information snabbt, gillar att multitaska och använda flera 

medier samtidigt, fungerar bäst när det får använda nätverket och drivs av omedelbar tillfreds-

ställelse. De är också förenade i deras självständiga användning av teknik för att få tillgång till 

och använda information (Palfrey & Gasser 2008; 1-15). Palfrey & Gasser (2008; 1-15) me-

nar att Digital natives kommer att förlita sig på de digitala medierna för praktiskt taget all 

informationsinhämtning som de behöver för att leva sina liv.  

 
4.2 Informationsöverflöd & Divergens 
Nedan beskrivs begreppen informationsöverflöd och divergens som används i analysen. 
 
4.2.1 Informationsöverflöd 
Antalet tillgängliga mediekanaler blir fler, tillgången till information bättre och valmöjlighe-

terna i medierna ökar ständigt samtidigt som individers tid för mediekonsumtion är förhållan-

devis konstant (Thomas 2011; 1; Picard & Ots 2008; 62f). För att beskriva den enorma klyfta 

mellan det växande havet av information och en begränsad mänsklig uppmärksamhet och 

databehandlingskapacitet använder John Palfrey & Urs Gasser (2008; 186) termen informa-

tionsöverflöd. Detta menar de också är en term bland flera andra som används för att beskriva 

nya psykiska sjukdomar i den digitala tidsåldern. Angela Edmunds & Anne Morris (2000; 17-

20) menar däremot att problemet med informationsöverflöd har funnits i många år och att 

man inte vet när människor började uppleva det. Däremot har fenomenet under senare år bli-

vit mer erkänt och upplevt och effekterna har förvärrats av den snabba utvecklingen inom 

kommunikationsteknologin. Idag lever vi i ett informationssamhälle i vilket vi bombarderas 

med ett stort utbud information oavsett om vi aktivt sökt de eller inte. Informationsöverflöd 

kan därför leda till en känsla av att för mycket av ens tid används till informationsbearbet-
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ning, vilket får en att känna sig stressad. Det kan i sin tur leda till att vi väljer att ignorera in-

formationen. Detta fenomen kan ses som ett möjligt hinder i kommunikationen mellan unga 

vuxna och FEV. 

 
4.2.2 Divergens  
Till följd av mediekonvergens och den ökade mängden mediekanaler och innehåll finns en 

annan sida av utvecklingen – divergens. Med divergens menas att utbud och mediekonsum-

tion blir allt mer specialiserat och individbaserat (Hvitfelt & Nygren 2008; 21). Så på samma 

gång som medierna tekniskt konvergerar så verkar konsumtionen divergera. Denna uppdel-

ning av publiken i mindre segment med olika preferenser och medievanor verkar alltså vara 

till följd av att individers tid för mediekonsumtion är förhållandevis konstant samtidigt som 

utbudet ökar. Det har gjort att nischat medieinnehåll blivit allt vanligare och att de gamla 

massmedierna börjat ersättas med mer specialiserade och interaktiva medier (Hvitfelt & Ny-

gren 2008; 27; Picard & Ots 2008; 62f)  

Liknande synsätt på utvecklingen har Lev Manovich (2001; 30) som i boken The 

Language of New Media skriver att ny media följer en annan logik av det postindustriella 

samhället. En logik som är inriktad mot individualism istället för den stora massa, något som 

Manovich ser som en återspegling av den sociala logiken. I det postindustriella samhället kan 

medborgarna genom egna val skapa sin egen livsstil. Så istället för att samma information 

riktas mot en masspublik försöker man idag rikta information till varje individ för sig. Detta 

är en följd av att de nya medierna möjliggjort för individen att försäkra sig om att den infor-

mation de får är individuellt anpassad efter dem snarare än delad till och anpassad för den 

stora massan. (Manovich 2001; 42) Att mediepreferenser och medievanor divergerar kan tän-

kas leda till att de traditionella masskommunikationsstrategierna blir problematiska. Som vi 

såg av resultatet i varumärkesundersökningarna fungerar strategin med kundtidningen Om-

tanke dåligt för unga vuxna vilket kan tyda på att kommunikationsstrategierna behöver änd-

ras.  

 

4.3 Kommunikationsstrategier 
Väldigt länge användes i huvudsak envägsformer för kommunikation där en sändare skickade 

budskap till bestämda mottagare. Som ovan nämnt har dock tillkomsten av internet skapat 

möjligheter för såväl återkoppling som individuell anpassning av kommunikation, vilket ock-

så bidragit till förändringar och utveckling av kommunikationsstrategier. Kommunikations-

strategi kan beskrivas som ”Det långsiktiga tillvägagångssättet för att med kommunikation 
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bidra till att uppnå organisationens övergripande mål” (Erikson 2008; 301). Enkelt förklarat 

innebär strategin det bärande sättet att lösa kommunikationsproblemet och ska peka ut vägen 

för att på bästa sätt uppnå de mål man har. I relation till organisationens målgrupp står strate-

gin för den avgörande idén om hur man löser och hanterar relationen med målgruppen. Då 

denna studie ämnar undersöka vilka kommunikationsstrategier FEV bör använda för att effek-

tivare kommunicera med unga vuxna presenteras nedan två grundläggande strategier, inifrån- 

& utifrån-strategi. Som namnen hintar om handlar det om strategier styrda inifrån organisa-

tionen kontra strategier som tillgodoser kommunikationsbehovet utifrån omvärlden. (Larsson 

2014; 153-158) 

 
4.3.1 Inifrån-strategi 
Inifrån-strategi innebär att det är organisationen som initierar och sprider information till 

målgrupper utifrån organisationens intresse, vilja och syfte. Till fördelarna med inifrån-

strategier hör att man kan förse stora grupper med information, samt att vissa grupper kan 

tilldelas information som de i annat fall kanske inte skulle känna till. Däremot blir organisa-

tionen i huvudsak hänvisad till massmedier med liten möjlighet till individuell anpassning. 

(Larsson 2014; 160-167) 

Inifrån-strategier innefattar å andra sidan både envägsformer som syftar till påverkan 

och övertalning men också intresseskapande strategier som är mer inriktade på att i viss mån 

tillgodose mottagarnas behov och således gynna mottagaren. Den intresseskapande strategin 

går ut på att skapa intresse hos målgruppen för ett budskap. I strategin tar man hänsyn till fyra 

aspekter som anses centrala för att skapa ett intresse: om mottagarna är aktiva eller passiva, 

mottagarnas behov av och efterfrågan på information, hur relevant ämnet upplevs samt vilka 

medier som mottagarna är vana vid att använda. Variablerna behov och relevans skapar olika 

”informationspotentialer” där potentialen är hög om målgruppen upplever båda variablerna. 

Då är intresset för att ta emot information stort och omvänt är det litet om variablerna inte 

gäller för målgruppen. I detta fall går det att nå både de som är passiva och aktiva, via medier 

som de är såväl vana som ovana vid. Om bara en variabel gäller är potentialen begränsad och 

intresset situationsanpassad. Då nås mottagaren bara på passiv uppmärksamhetsnivå och en-

bart via medier som denne är van vid. (Larsson 2014; 160-167)  

 
4.3.2 Utifrån-strategi 
Utifrån-strategier utgår istället från de människor och grupper som organisationen har en rela-

tion med där mottagaren själv avgör vilket behov de har av information och när de vill ha den. 
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Vid tillämpning av utifrån-strategi måste kommunikationssystem skapas och organiseras för 

att möjliggöra och underlätta för de som söker kontakt och information. Utifrån-strategi ut-

görs dels av metoder för återkoppling från dem som organisationer kommunicerar med men 

även av olika former av stöd och service med exempelvis söksystem och support. Risken med 

denna strategi är däremot att endast initiativ- och resursstarka personer agerar eftersom att 

strategier som ser till mottagarna kräver att initiativet finns hos dem. (Larsson 2014; 168f)  

 

4.4 Uses & gratifications theory 
Uses & gratifications theory tar sin utgångspunkt i sändarens perspektiv i tron på att männi-

skor har vissa behov som tillfredsställs genom att använda bestämda medier och att dessa be-

hov därför leder till olika mönster av medieexponering (Laughey 2007; 26f). Behov som in-

dividen kan ha är bland annat informationssökning, social interaktion och underhållning så 

som avkoppling från problem eller ren förströelse (McQuail 2010; 423f).   

 Medieanvändaren ses här, till skillnad från tidigare effektorienterad forskning, som en 

aktiv deltagare. Modellens förespråkare menar att det finns två antaganden som är centrala. 

Det första är att användaren är aktiv och själv bestämmer vilka medier den använder för att 

tillgodose sina behov vilket också innebär att hen avgör om det överhuvudtaget sker någon 

kommunikation. För det andra är resultatet och effekten av medieanvändningen beroende av 

hur pass viktig och användbar innehållet i mediet tycks vara för användaren. (Larsson 2014; 

54) Då Uses & gratifications theory styrker vikten av att studera målgruppens behov för att ta 

reda på om kommunikationen och mediet bidrar eller inte bidrar till målgruppens tillfredsstäl-

lelse är teorin av stor relevans för denna studie. 

 Teorin har dock kritiserats för att förutsätta att media kan tillgodose behoven istället för 

att överväga möjligheten att sändaren kan skapa behov. Även tillfällig och omotiverad medie-

konsumtion kan äga rum, vilket inte behöver komma ur ett behov av informationssökning 

utan snarare av ren vana. (Laughey 2007; 27) Teorin har också fått kritik för att den är för 

individinriktad och utesluter sociala aspekter så som individens sociala omgivning och dess 

normer och värderingar. (Larsson 2014; 54) 
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5. Material & metod 
I följande avsnitt beskrivs inledningsvis studiens angreppssätt som sedan följs av en redogö-

relse för det material och de metoder som använts. Avsnittet avslutas med en metoddiskus-

sion.  

 

5.1 Kvalitativt angreppssätt 
Efter bolagets genomförande av kvantitativa telefonintervjuer har frågor väckts kring mål-

grupp och kanalval. För att få ett bättre underlag för eventuella förändringar i bolagets kom-

munikation ämnar denna studie skapa idéer, fånga in önskemål och försöka förstå och finna 

mönster i individers vanor och attityder kring mediekanaler och samhällskommunikation. 

Studien antar därför en hermeneutisk ansats och är av kvalitativ karaktär där fokusgruppsin-

tervju och informantintervju används som metod. (Trost 2010; 32) Att studien antar en her-

meneutisk ansats innebär att det viktigaste i studien är tolkning. I denna studie är förhopp-

ningen att tolkning av materialet ska skapa förståelse för motiv för handlingar och tankemöns-

ter. (Westlund 2009, 62) Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man genom enkla 

och raka frågor får innehållsrika svar som kan leda till att många intressanta mönster och åsik-

ter kommer fram (Trost 2010; 25). Studiens angreppssätt påverkar såväl val av material som 

metod, beskrivet nedan.  
 

5.2 Material & Urval 
Studiens empiriska material består av ljudupptagna och transkriberade intervjuer från fyra 

fokusgruppsintervjuer med unga vuxna i Falu kommun samt en informantintervju med en 

nyckelperson från FEV. Antalet intervjuer bestämdes till största del utifrån studiens tidsram 

men också med författaren Jan Trosts (2010; 143) lärdom att många intervjuer kan leda till ett 

ohanterligt material som gör att forskaren inte förmår att se alla viktiga detaljer som skiljer sig 

åt eller liknar varandra.  

Varje fokusgrupp bestod av fyra deltagare, ett urval som gjordes dels med tanke på att 

respondenterna skulle hinna bli bekväma med varandra och för att jag som intervjuare skulle 

kunna hålla reda på deltagarna. En grupp bestående av färre deltagare hade kunnat ge ett för 

litet material och med tre deltagare är risken större att två personer söker sig till varandras 

åsikter och att en hamnar utanför och inte kommer till tals. (Trost 2010; 45ff) Varje deltagare 

som läggs till i en grupp medför i sin tur att var och ens inflytande minskar och därmed ofta 

även det personliga engagemanget. I en mindre grupp räcker tiden bättre till för att alla ska få 
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tillfälle att uttrycka sin åsikt, ställa frågor och bemöta andra gruppmedlemmars argument. 

(Wibeck 2010; 61f) 

Urvalet av intervjupersoner till fokusgrupperna skedde genom ett så kallat strategiskt 

urval vilket betyder att urvalet görs utifrån vissa kriterier i enlighet med studiens syfte (Trost 

2010; 138f). Urvalskriterier för studien var att respondenterna skulle vara medborgare i Falu 

kommun, inom ålderspannet 18-29 år samt skulle ha flyttat hemifrån. Vidare eftersträvades en 

så god spridning som möjligt av åldrar inom det bestämda åldersspannet samt en så jämn för-

delning av kön som möjligt. De olika fokusgrupperna sattes samman utifrån gemensam boen-

deform då frågeställningarna avser undersöka olika boendeformers inverkan på det studerade 

området. De olika bostadsformerna som indelningen gjordes efter var hyresrätt, bostadsrätt, 

studentboende och villa. Vid intervjun med personer boende i bostadsrätt visade det sig där-

emot att två av deltagarna bodde i hyresrätt, ett missförstånd som påverkar jämförelsen mellan 

olika boendeformer. Boendeformen bostadsrätt är således endast representerad av två deltaga-

re medan boendeformen hyresrätt är representerad av sex deltagare. Citat från de personer 

som bodde i hyresrätt men som ingick i fokusgruppen “Bostadsrätt” har markerats med en 

asterisk.  

Eftersom att det kan vara svårare att hålla en vetenskaplig distans till personer som 

man känner eftersöktes intervjudeltagare som jag som forskare inte hade en personlig relation 

till. Om man som forskare känner deltagaren riskerar intervjun att bli sämre då man kan ta 

saker för givet. Dessutom kan det för deltagaren i studien vara lättare att öppna sig för en per-

son som man har en begränsad relation till. (Esaiasson et al. 2012; 292) För att hitta deltagare 

som jag som forskare inte hade en personlig relation till spreds efterlysningen av deltagare till 

mina bekanta både mun till mun men även med hjälp av det sociala nätverket Facebook. Kvo-

ten för antalet deltagare fylldes på ett par veckor.  

För informantintervjun användes urvalsprincipen centralitet, vilket innebär att en inom 

FEV centralt placerad person valdes ut, i detta fall den högst ansvarige för kommunikationen 

på bolaget (Esaiasson et al. 2012; 258).  

 

5.3 Metod  
5.3.1 Fokusgruppsintervju 
Fokusgruppsintervjuer används i studien som metod för att få kunskap om unga vuxnas vanor 

och attityder när det kommer till kommunikationskanaler, samt för att ta fasta på önskemål 

och idéer för effektiv och attraktiv samhällskommunikation. Metoden innebär som begreppet 
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antyder att intervjun handlar om och fokuserar på ett bestämt tema. Fokusgruppsintervjuer 

kännetecknas av att den som intervjuar observerar och styr samtalet så att respondenterna inte 

avlägsnar sig från ämnet men för övrigt låter respondenterna själva föra samtalet. (Trost 2010; 

43ff)  

Intervjuerna var så kallade semistrukturerade intervjuer som följde en på förhand 

framarbetad intervjuguide (se Bilaga 9.1) med tre övergripande teman. Fördelen med att göra 

en semistrukturerad intervju är att öppna frågor kan ställas vilket möjliggör för respondenter-

na att formulera sina svar fritt. Samtidigt möjliggör intervjuformen att ställa uppföljande frå-

gor samt att styra diskussionen om gruppen alldeles kommer ifrån ämnet. (Østbye et al. 2003; 

103) Fokusgrupper kan användas dels i syfte att studera innehåll, det vill säga attityder, tankar 

och åsikter och dels för att studera interaktionen under intervjun. Fokusgruppsintervjun an-

vändes i detta fall för att studera innehåll. (Wibeck 2010; 21f) 

 
5.3.2 Informantintervju 
För att få svar på frågeställningen om hur FEV kommunicerar idag genomfördes även en så 

kallas informantintervju. Svaren från informantintervjun ligger i analysen till grund för för-

slag till förbättringar i kommunikationsarbetet. Den svarande i en informantintervju är ett 

vittne som ska bidra med information om hur verkligheten ser ut på ett visst plan (Esaiasson 

et al. 2012; 227). Ett annat sätt att samla in denna information hade varit att titta på bolagets 

styrdokument, men då styrdokument inte alltid följs till punkt och pricka i verkligheten ham-

nade valet på informantintervju som metod (Kraft & Strandberg 2006; 55). Ytterligare en för-

del med informantintervjun var att information från denna ledde till nya idéer och frågor till 

fokusgruppsintervjuerna. 

Informantintervjun var av det mer strukturerade slaget där syftet var att få svar på i 

förhand specificerade frågor. Genom att använda en strukturerad intervjuguide (se Bilaga 9.2) 

under mötet med informanten kunde överflödig information undvikas. (Wibeck 2010; 96)  

 
5.3.3 Insamling 
Den 20 november, några dagar innan den första fokusgruppsintervjun, genomfördes infor-

mantintervjun med informationschefen på FEV. Intervjun ägde rum på informantens arbets-

plats av praktiska skäl men också för att hen skulle känna sig så bekväm som möjligt (Wibeck 

2010; 145). Att informantintervjun hölls innan fokusgruppsintervjuerna möjliggjorde att en 

diskussion kring intervjuguiden kunde föras samt att nya idéer till denna kom upp. 
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 Fokusgruppsintervjuerna genomfördes den 24, 25, 26 och 27 november, med en fo-

kusgruppsintervju per dag. Intervjuerna skedde efter arbetsdagens slut för att deltagarna inte 

skulle behöva ta ledig från jobb eller skola. För att undvika att deltagarna innan intervjun sök-

te information om FEV avslöjades inte vilka studien gjordes i uppdrag för innan intervjuerna. 

Detta avslöjades inte då kännedomen om bolaget och dess kanaler skulle undersökas. Inter-

vjuerna kunde därför inte äga rum i FEV:s lokaler. Valet av lokal föll istället på en konferens-

lokal på Arenan, ett kulturhus i centrala Falun som drivs av kommunen. På grund av dubbel-

bokning kunde dessvärre inte alla intervjuer ske på Arenan utan en intervju hölls istället i ett 

personalrum på en arbetsplats centralt belägen i Falun.  

 Innan intervjun startade bjöds deltagarna på fika i syfte att skapa en avslappnad och 

trygg stämning och för att deltagarna skulle hinna bekanta sig med varandra. Sedan presente-

rades vilket kommunalt bolag som studien görs i uppdrag av och en kortare verksamhetsfilm 

visades för att alla deltagare skulle ha samma grundläggande kunskap om vilka ansvarsområ-

den i kommunen som bolaget har. Efter det startade intervjun vilka varade i allt från 1-1 ½ 

timme.  

 
5.3.4 Ljudupptagning & transkribering 
Under gruppintervjuerna har ljudupptagare använts med tillåtelse av deltagarna för att i efter-

hand kunna transkribera intervjuerna (Trost 2010; 147-150). Transkribering av intervjuerna 

gjordes för att möjliggöra en detaljerad analys samt för att fånga upp intervjupersonernas svar 

i deras egna formuleringar. Ljudupptagningarna underlättade även för mig som intervjuare att 

vara lyhörd inför deltagarnas svar och möjliggjorde för mig att följa upp dessa under inter-

vjun, något som krävs i en semistrukturerad intervju. (Bryman 2008; 420)  

Datainsamling och analys har varit två parallella processer då transkribering av genomförd 

intervju gjordes innan nästa fokusgruppsintervju påbörjades. Att analys och datainsamling 

sker parallellt kan göra att moderatorn riskerar att påverkas av eventuellt framkomna mönster 

från tidigare fokusgruppsintervjuer men kan även ses som en fördel genom att dra nytta av 

sina erfarenheter under kommande intervjuer. (Wibeck 2010; 100) När transkribering av ma-

terialet gjordes kunde eventuella förbättringsmöjligheter upptäckas som sedan tillämpades 

under kommande intervjuer. 

Under informantintervjun har ingen ljudupptagare används utan svaren på de frågor 

som ställdes antecknades i syfte att få med det huvudsakliga innehållet i intervjun. (Wibeck 

2010; 96) Att ljudupptagare valdes bort under informantintervjun är på grund av att denna var 

av det mer strukturerade slaget och svaren hann därför antecknas direkt. 
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5.3.5 Analysmetod 
Analysen av materialet från fokusgruppsintervjuerna kändes som en utmaning då det inte 

finns några bestämda analysmetoder som måste användas utan här får man som forskare frihet 

att upptäcka, pröva och förbättra metoder själv (Wibeck 2010; 99). Inledningsvis lästes mate-

rialet med öppna ögon ett par gånger för att skapa förtrogenhet med det. (Westlund 2009; 

74ff) Efter detta skedde en läsning där intressanta teman markerades och klassificerades med 

hjälp av överstrykningspennor samt genom att anteckna nyckelord i marginalerna. Då marke-

rades även vilka delar som svarade på vilken frågeställning samt delar som hade tydlig kopp-

ling till det teoretiska ramverket. När en mängd nyckelord växt fram undersöktes samband 

mellan dem, det vill säga, om nyckelord passade ihop. Samband mellan nyckelorden skapade 

en mängd olika teman som skapade en bättre överblick över materialet. Dessa teman jämför-

des i sin tur mellan såväl individer som mellan de olika fokusgrupperna för att finna likheter 

och skillnader. De teman som framkom som viktigast och mest frekventa fick sedan vägleda 

och avgränsa den framtida analysen då teorier och tidigare forskning kopplades in för att tolka 

och teoretisera det utvalda materialet.  

Under informantintervjun antecknades svar på de frågor som ställdes för att få med det 

huvudsakliga innehållet i intervjun (Wibeck 2010; 96). Bearbetningen av det empiriska mate-

rialet från informantintervjun har sedan syftat till att reducera datamängden till ett material 

som är betydelsefullt för studiens syfte och frågeställningar (Trost 2010; 150).  

 

5.4 Metoddiskussion 
Trovärdighet är ett centralt begrepp inom kvalitativ forskning och är kopplat till att forskaren 

ska kunna visa upp att data är insamlad på ett seriöst och relevant sätt kopplat till problemom-

rådet, samt att analys och tolkning av resultat är rimligt (Trost 2010; 134). Att fokusgruppsin-

tervju valts som metod är för att det lämpar sig väl om man vill få fram idéer som kan använ-

das för planering och förbättringar inom det studerade området, detta eftersom att deltagarna 

har möjlighet att ställa frågor till varandra och bygga vidare på varandras idéer. Det finns 

dock faror med fokusgruppsintervjuer och det är bland annat att deltagare som är pratsamma 

och utåtriktade kan komma att dominera samtalet och stå för synpunkterna och att blygsamma 

deltagare kanske därför inte kommer till tals utan ställer sig åt sidan. (Trost 2010; 45f) Detta 

problem har uppstått under intervjuerna vilket jag som moderator har försökt lösa genom att 

vid lämpliga tillfällen ställt frågor direkt till personer som haft svårt att komma till tals (Wi-

beck 2010; 58). Ytterligare en risk med fokusgruppsintervju är att deltagarna kan censurera 
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sig själva vid tillfällen då de känner att deras åsikter eller erfarenheter skiljer sig från övriga 

gruppens deltagare (Wibeck 2010; 149f). Genom att innan intervju förklara att alla åsikter och 

erfarenheter är intressanta och att det inte finns några rätta eller felaktiga svar så är förhopp-

ningen att självcensur har undvikits.  

Att använda ljudupptagare under intervjun kan vara till stor fördel för forskaren, vilket 

diskuterats tidigare. Däremot kan ljudupptagare påverka interaktionen i fokusgrupperna i ne-

gativ bemärkelse (Wibeck 2010; 92). För att försöka minska dess påverkan på respondenterna 

startade intervjuerna först efter att respondenterna skapat en trygg stämning. Deltagarna bjöds 

därför på fika innan intervjun och hade då möjlighet att hinna bekanta sig med varandra samt 

med mig som moderator. 

Miljön i vilken intervjuerna äger rum samt min roll som moderator är även det fakto-

rer som bör tas extra hänsyn till för att öka studiens trovärdighet. För att i så stor utsträckning 

som möjligt undvika att miljön i vilken intervjuerna äger rum påverkar respondenterna har 

dessa ägt rum på en neutral plats för såväl moderator som för respondenter. (Trost 2010; 65ff) 

Informantintervju ägde istället rum på informantens arbetsplats för att hen skulle känna sig så 

bekväm som möjligt (Wibeck 2010; 145). Det är också viktigt att mina åsikter som moderator 

inte har någon betydelse i intervjusituationen vilket undvikits genom att min roll som modera-

tor var att ställa frågor och se till att respondenterna höll samtalet inom studiens ram (Trost 

2010; 134). Med en semistrukturerad intervju uppmanas deltagarna att fritt föra en diskussion 

inom på förhand bestämda frågeområden (Wibeck 2010; 152). 

Hänsyn har också tagits till standardisering med vilket menas graden till vilka frågor 

och situation är densamma för de intervjuade (Trost 2010; 39). Alla grupper har fått samma 

information, fokusgruppsintervjuerna har alla följt samma intervjuguide och tre av fyra fo-

kusgruppsintervjuer har genomförts i samma lokal. Att en fokusgruppsintervju hölls i annan 

lokal var till följd av en dubbelbokning.  

Vid redovisning av resultat och analys ges insyn genom att tolkningar underbyggs 

med referat och citat från intervjun. Citaten har till största del skrivits ordagranna men i några 

fall har mindre kosmetiska förändringar gjorts. Genom öppenhet och transparens möjliggörs 

att läsaren av uppsatsen själv kan skapa en uppfattning om det insamlade materialet och avgö-

ra om de tolkningar som gjorts är rimliga, något som ökar studiens reliabilitet och således 

trovärdighet. (Trost 2010; 132) 
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6. Resultat & Analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat som analyseras med hjälp av uppsatsens teore-

tiska ramverk samt tidigare forskning. Kapitlets uppbyggnad följer studiens frågeställningar. 

Vid citat uppges kön, ålder och bostadssituation. Två personer boende i hyresrätt hade sam-

ma ålder och samma kön, därför används A och B för att skilja dessa åt. Deltagarlista finns 

att hitta i bilaga 9.3. 

  

6.1 Hur ser unga vuxnas medievanor ut? 
Att skapa förståelse för deltagarnas medievanor generellt syftar till att se vart denna grupp 

befinner sig i medielandskapet. Skillnader beroende på boendesituation undersöks inte i den-

na frågeställning. 

 
6.1.1 Digitala medievanor 
Det framkom tydligt i intervjuerna att alla deltagare är vana användare av internet, vilket kan 

förklaras med att de är Digital natives och har växt upp under en tid då datorer och internet 

redan spelade en viktig roll i samhället (se Digital natives). Det syns dock en stor skillnad 

mellan deltagarna i vilken utsträckning de använder digitala och framför allt sociala medier, 

en skillnad som till stor del beror på skillnader i tillgång till internet på jobbet eller i skolan. 

Exempelvis så säger sig deltagarna i studentboende ha tillgång till internet hela dagarna och 

konsumerar digitala medier flera gånger i timmen. Andra deltagare har knappt någon tillgång 

till medierna under dagtid till följd av praktiska arbeten eller spärrade hemsidor på arbetsplat-

sens datorer. 

Ja det är väl ungefär, med Instagram och Facebook så där så blir det lätt var tionde 

minut till varje halvtimme. (Man, 21 år, studentboende) 

 
Vi får inte använda så mycket internet på, eller internet men alla sidor är typ spär-

rade. Så det är ju bara jobbrelaterat. /…/ sen är man ganska trött på datorn när man 

kommer hem. (Kvinna, 25 år, villa) 

 

Skillnaden i användning av digitala och sociala medier visar sig även vara beroende av intres-

se och syn på digitala medier och ny teknik. Följande citat visar exempel på detta där en av 

deltagarna inte äger någon smart mobil på grund av ointresse och en annan deltagare nyligen 

skaffat sig en trots hennes skepticism mot den nya tekniken: 



19 
 

Jag har varit ganska anti det faktiskt och det var först i februari som jag skaffade 

mig en smartphone för första gången /…/. Jag är fortfarande ganska skeptisk mot 

mycket så jag har precis skaffat Snapchat och sådär och har inte Instagram än 

men det kommer väl komma snart. (Kvinna, 22 år, hyresrätt) 

 
Jag är så himla ointresserad, så jag har ingen [syftar på smart mobil].  

(Kvinna A, 23 år, hyresrätt) 

 

Ovanstående visar att det finns en digital klyfta bland Digital natives (se Digital natives) inte 

bara till följd av tillgång utan även till följd av ointresse och skepsicism. Just dessa citat vi-

sar på en klyfta i användning av smarta mobiler men detta skapar i sin tur en klyfta i fre-

kvensen i användandet av internet. Den ökade frekvensen av internetanvändandet tillskrivs 

nämligen till stor del ökad användning och tillgång till smarta mobiler (se Tidigare forsk-

ning). 

Bland de digitala medierna visar sig det sociala nätverket Facebook vara en populär 

kanal som alla deltagare använder, ett resultat som inte är oväntat med tanke på att så många 

som 95 % av svenskarna i ålder 16-25 år besöker Facebook (se Tidigare forskning). Frekven-

sen på användandet skiljer sig dock även här väsentligt. 

Jag använder lite Facebook men inte speciellt mycket. Det är väl mest bara för tids-

fördriv, när man åker buss eller väntar på någonting men inte så mycket annars. 

/…/ (Kvinna, 25 år, villa) 

 
Jag använder det jättemycket istället. /…/ Jag lägger inte upp så jättemycket men 

jag är inne mycket på Facebook. (Kvinna B, 23 år, hyresrätt) 

 

/…/ det är så mycket praktiskt som finns på Facebook idag. Alla grupper man är 

med i, när man ska repa, när man ska ses och gamla kompisar som man har flyttat 

ifrån. (Kvinna, 22 år, hyresrätt) 

 

Citaten visar dels på skillnader i användningsfrekvens men också vad Facebook används till. 

Majoriteten av deltagarna använder dock Facebook dagligen och många av dem i stor ut-

sträckning. Med tanke på resultatet i Kalmus, Realos och Siibaks studie kan det tänkas att den 

låga åldern på deltagarna är en förklarande faktor att Facebook används i hög grad. Resultatet 

i deras studie visade nämligen att sannolikheten för att internet används för Sociala medier är 

betydligt större hos yngre människor (se Tidigare forskning). Att användningsfrekvensen är 
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så pass hög kan även tänkas förklaras av att mediet används i en mängd olika avseenden. 

Bland annat säger sig deltagarna använda Facebook till att hålla koll på vad vänner gör, som 

kommunikationsmedel med såväl vänner som företag och för att sköta praktiska saker såsom 

att exempelvis bestämma och kolla upp tider för träffar i olika grupper. Kopplat till Uses & 

gratifications theory kan vi således se att Facebook används för att tillfredsställa en mängd 

olika behov hos deltagarna vilket alltså kan vara anledningen till kanalens popularitet (se Uses 

& gratifications theory). En kritik mot Uses & gratifications theory är dock att valet av medier 

kan påverkas av den sociala omgivningen, det vill säga man väljer som andra väljer. Detta 

framkommer även i denna studie då exempelvis en deltagare menar att mediet används ”för 

att alla andra använder det”. Det behöver inte heller vara så att användandet att Facebook är 

till följd av ett visst behov utan kan också ske utav ren vana, vilket är tänkbart i detta fall då 

många av deltagarna använder mediet i stor utsträckning. Andra sociala medier som används 

är Instagram, Twitter, Snapchat och Youtube, men i betydligt mindre utsträckning. Däremot 

används den digitala sökmotorn Google flitigt både privat och i tjänsten, vilket framgår i föl-

jande citat: 

Och jag googlar väldigt mycket. (Kvinna, 24 år, hyresrätt*) 

 
/…/ men dem har spärrat dom flesta sidorna så det är väldigt lite man kommer ut 

på nu, så det är mest FASS [läkemedelsfakta] och söka på saker som man inte vet, 

Doktor Google. (Kvinna, 25 år, villa) 
 

Enligt Uses & gratifications theory kan användning av bestämda medier härledas till männi-

skors olika behov och tillfredsställande av dessa. Att deltagarna använder Google i stor ut-

sträckning visar utifrån denna teori på ett behov av att i många fall söka efter information vil-

ket med hjälp av sökmotorn kan tänkas leda till tillfredsställelse (se Uses & gratifications the-

ory). Detta beteende hos deltagarna går i linje med Palfrey och Gassers beskrivning av Digital 

natives som självständiga användare av tekniken för att få tillgång till och använda informa-

tion (se Digital natives). 

 
6.1.2 Traditionella medier 
Det framgår tydligt att radio, tv och tryckta tidningar används i allt mindre utsträckning av 

deltagarna. Radion har till viss del ersatts av musikprogram som Spotify samt av podcasts, tv 

av serier och filmer som ses via internet och tryckta tidningar av tidningssajter och nyheter 

som delas via sociala medier. Se följande citat: 
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Jag brukar sätta mig framför datorn och det är för att titta på serier, oftast genom 

Netflix. (Man, 29 år, bostadsrätt) 

 
Tidningar läser jag digitalt om någon lägger ut någon länk på Facebook eller nå-

gonting så kan jag läsa det. /…/ (Kvinna, 24 år, villa) 

 

Citaten visar att mediekonsumtionen till stor del har flyttat online när det kommer till såväl 

behov av underhållning som informationsinhämtning. Palfrey & Gasser menar att det är van-

ligt bland Digital natives att ta del av nyheter och information genom andra kanaler än tradi-

tionella kanaler (se Digital natives). Detta bekräftas då deltagarna tar del av nyheter via digita-

la tidningssajter men även via det sociala mediet Facebook, en kanal som enligt resultatet i 

Svenskarna och internet är en viktig nyhetskälla bland unga (se Tidigare forskning). Att unga 

vuxna använder Facebook även i avseende att ta del av nyheter bekräftar ytterligare att mediet 

verkar uppfylla många behov hos deltagarna. 

 

6.2 Hur kommunicerar Falu Energi & Vatten med unga vuxna? 
De fakta som presenteras i följande avsnitt är resultatet av den informantintervju som genom-

förts. Inledningsvis presenteras FEV:s kommunikationsmål för den externa kommunikatio-

nen. Sedan följer en översikt över kommunikationskanaler som FEV använder (Figur 2) samt 

noteringar kring vissa kanaler som beskrevs mer ingående av informanten.  

 
FEV:s övergripande mål för den externa kommunikationen är att deras målgrupper ska: 

- uppleva kommunikationen som lättillgänglig och begriplig. 

- uppleva medarbetarna som välinformerade och kunniga. 

- känna till vilka verksamheter som FEV bedriver. 

Figur 2. Falu Energi & Vattens externa kanaler. 
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Av informantintervjun framgår att FEV inte arbetar med målgruppsanpassning när det kom-

mer till ålder eller boendeform. Således används de kanaler som presenteras för kommunika-

tion med samtliga medborgare i kommunen.  

Enligt informanten är webbplatsen fev.se bolagets viktigaste kanal, genom vilken man 

kan få information om bolagets verksamhetsområden, priser och avtal, öppettider, driftstör-

ningar och vilka som styr och beslutar. Det går också att göra felanmälningar, lägga beställ-

ningar, göra intresseanmälningar och använda en funktion kallad “Mina sidor” där bl. a. fak-

turor läggs upp. Kopplad till hemsidan finns även en blogg men vilken dessvärre sällan upp-

dateras. 

Kundtidningen Omtanke är en annan av bolagets större kanaler. Tidningen skickas ut 

till alla medborgare i Falu kommun tre gånger per år och som tidigare nämnts har denna kanal 

visat på svagt mottagande av unga vuxna i kommunen.  

Förutom webbplatsen och kundtidningen kommunicerar FEV genom annonser i fack-

press och dagstidningar, reklam på tv, radio och biograf, sponsring och egna event såsom 

kundträffar och öppet hus. Bolaget skapar också egna kampanjer, bland annat en årlig jul-

gransinsamling där varje gran genererar en summa pengar till en kommunal hjälpverksamhet. 

De använder också det sociala nätverket Youtube där verksamhetsfilmer och enkla mobiltele-

fonproduktioner läggs ut och har ett twitterkonto som dock inte används. 

 
6.3 Hur ser deltagarnas relation till Falu Energi & Vatten ut? 
I följande avsnitt redogörs deltagarnas kännedom om bolaget, intresse för kommunikation 

med FEV och faktorer som påverkar detta samt kännedom om och användande av bolagets 

kanaler.  

 
6.3.1 Kännedom om bolaget och dess verksamhet 
I intervjuerna visade det sig att flera deltagare har låg kännedom om bolaget och dess verk-

samhetsområden. Detta verkar till stor del vara beroende av boendeform. Deltagarna i bo-

stadsrätt och villa kände alla till och hade varit i kontakt med FEV medan deltagare boende i 

hyresrätt och studentboende hade betydligt lägre kännedom om bolaget. Det kan ses i följande 

citat: 

/…/ Speciellt innan vi köpte huset för att veta, eftersom vi hade eget avlopp med 

slamtömning och allting sånt där. Då sökte vi mycket på internet efter information 

om hur det gick till och vad man skulle tänka på och lika så håller vi oss väldigt 
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uppdaterade för att dem håller ju på att göra om allting till kommunalt vatten /…/ 

(Kvinna, 25 år, villa) 

 
Ja jag har sökt tidigare, dels vid el /…/ och även när jag började fundera på hus, då 

ville jag kontrollera lite om stadsnätet kunde dras till huset och sånt där som vi 

funderade på. /…/ Samma med fjärrvärme också. (Man, 29 år, bostadsrätt) 

 
Jag visste inte ens att de fanns, Falu Energi & Vatten. Bara det är väl ett underbe-

tyg om jag har bott här i två och ett halvt år. /…/ (Man, 25 år, studentboende) 

 
Allt du sagt att de gör det visste inte jag alls, jag hade ingen aning. Bara sånt vore 

roligt att få veta mer om. (Kvinna, 21 år, hyresrätt) 

 

Skillnaden i kännedom kan tänkas bero på att deltagarna i villa och bostadsrätt äger sin bostad 

och därför i större utsträckning själva har ansvar för det som är kopplat till FEV:s verksam-

hetsområden. I hyresrätt och studentboende sköts detta i huvudsak av hyresvärdar, vilket syns 

i följande citat.  

Alltså, för vi bor ju här på Britsen, dom sköter ju typ allt sånt där, alltså det här 

med internet det var ju bara att koppla in routern och så var det bara att köra och så 

var man hemma, för man betalar ju med räkningen bredband, el, det ingår så på det 

sättet har man ju ingen kontakt med det. (Man, 25 år, studentboende) 

 

Den låga kännedomen hos hyresgäster och studentboende kan alltså tänkas bero på att de inte 

har en egen relation till FEV. Informationen stannar hos hyresvärdarna och behöver i viss 

mån inte heller alltid nå hyresgästen. Det finns dock information som hyresgästen behöver 

känna till, exempelvis källsortering. Här kan man se en utmaning i att behöva nå hyresgästen 

direkt och undvika att informationen stannar hos hyresvärden. 

 
6.3.2 Kännedom om och användande av FEV:s kanaler 
På frågan om vilka kommunikationskanaler som deltagarna kände till för kommunikation 

med FEV kom webbplatsen och kundtjänst (telefoni och e-post) upp i alla grupper. Broschy-

rer nämndes i alla grupper utom studentboende och miljökalendern nämndes i alla grupper 

utom bostadsrättsgruppen. Förutom dessa kanaler hade studentboende samt hyresgäster upp-

märksammat reklam i busskurer. För de, enligt FEV, viktigaste kanalerna webbplatsen fev.se 



24 
 

och kundtidningen Omtanke redovisas nedan lite mer fakta om kännedomen och även syn-

punkter på utformningen. 

Ungefär hälften av deltagarna har någon gång besökt FEV:s webbplats. Besöket har 

varit i syfte att exempelvis söka efter kontaktuppgifter, ta reda på var återvinningscentralen 

ligger och dess öppettider, datum för sophämtning och för information kring såväl el som 

stadsnät, avlopp och vatten. Men det finns en märkbar skillnad i hur pass självklar webbsidan 

är som kanal för deltagarna och denna skillnad syns tydligt beroende på boendeform. Se citat 

nedan:  

Jag skulle googla /…/ Jag tror inte jag skulle söka upp själv på deras hemsida och 

läsa på kanske utan jag skulle nog ringa och så skulle jag säga vad vi vill ha och så 

skulle dom kunna säga vad vi ska ha. (Kvinna, 21 år, hyresrätt) 

 
Jag tittar alltid på hemsidan och skulle jag absolut inte få ett svar där då skulle jag 

kunna tänka mig att ringa, men så mycket som möjligt hemsidan för att få den in-

formation som jag behöver. (Man, 29 år, bostadsrätt) 

 

Bland deltagarna som bor i hyresrätt och studentboende är det få som har besökt webbplasten 

vilket de tror beror på att de vet så lite om bolaget att de inte heller har sett något behov av 

det.  Dessa säger sig även hellre vilja ringa, maila eller chatta om behov av information finns. 

Bland deltagarna som bor i villa eller bostadsrätt är webbplatsen en mer självklar kanal där 

några gärna söker svar så mycket som möjligt via webbplatsen innan de ringer eller mailar. 

De allra flesta av dessa har någon gång besökt webbplatsen och flera av dem har använt den i 

stor utsträckning. Överlag föredrar de som bor i bostadsrätt eller villa att själva söka informa-

tion för att kunna jämföra, fundera och ta reda på vad som gäller för en specifik tjänst.  

Med utgångspunkt i Uses & gratifications theory kan det vara möjligt att kännedomen om och 

användandet av webbplatsen, precis som kännedom om bolaget i sig, påverkas av vilket be-

hov deltagarna har av information från bolaget (se Uses & gratifications theory). Då webb-

platsens är skapad för att och används för att söka information och svara på kundernas frågor 

är hemsidan en utifrån-strategisk kommunikationskanal. Det innebär att mottagarens behov 

påverkar användandet och att initiativet måste finnas hos dem. (se Utifrån-strategi) Student-

boende och hyresgäster verkar således inte har samma behov av information från bolaget som 

deltagarna boende i villa eller bostadsrätt, vilket skulle kunna förklaras av att de som tidigare 

nämnt inte har samma ansvar för sådant kopplat till FEV:s verksamhet.  
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Kundtidningen Omtanke kommer inte spontant upp som en kanal deltagarna känner 

till. När tidningen senare presenteras säger sig dock 7 av 16 känna igen tidningen. 1 av 4 del-

tagare i studentboende, 2 av 6 i hyresrätt, 1 av 2 i bostadsrätt och 3 av 4 i villa känner igen 

tidningen. Det är däremot få som har läst den. En deltagare menade att hon är säker på att hon 

aldrig fått tidningen när hon bott i studentboendet “Britsen”. En annan trolig anledning till 

varför deltagarna inte läst tidningen framgår av följande citat:  

Alltså det mesta, förutom räkningar, brukar ju åka direkt i soporna.  

(Kvinna, 24 år, hyresrätt*) 

 
Jag har ingen reklam och jag tror att det är därför att allting som inte är ett brev och 

som jag måste läsa det lägger jag bara åt sidan automatiskt. /…/ Ja det är ju faktiskt 

samhällsinformation så jag kanske ska börja läsa den nu. För jag har faktiskt aldrig 

läst den här tidningen. (Kvinna, 25 år, villa) 

 

Ovanstående citat visar på att deltagarna försöker att undvika reklam och slänger det mesta 

som kommer med posten. Flera deltagare nämner också att de satt upp ”Ingen reklam, tack”-

skylt på deras postlåda eller brevinkast. Detta kan ses som ett försök att kontrollera och mins-

ka flödet av information vilket tyder på att unga vuxna upplever ett informationsöverflöd där 

de tilldelas information som de inte önskar. I detta fall syns det göras i stor utsträckning när 

det gäller trycksaker. (se Informationsöverflöd) Att få tryckt material i brevlådan kan till och 

med göra deltagarna negativt inställda till kommunikationen, vilket syns i följande citat: 

/…/ Det är mer liksom nästan irritation för att man får så mycket skit på posten och 

då tar man det här som det också även fast det kanske är kul att läsa när man väl tar 

sig in i det. Men det här med att få grejer på posten är ingenting för mig överhu-

vudtaget. Jag tycker att det är mer ett irritationsmoment än vad det ger.  

(Man, 28 år, hyresrätt*) 

 
Just för att man tänker på, de har ju mycket med miljön att göra och då känns det 

onödigt att få hem t.ex. den här kalendern som jag ändå måste ta till deras sopsta-

tion och slänga. /…/ (Kvinna, 24 år, villa) 

 

Ovanstående citat visar på att det finns deltagare som är negativt inställda till kommunikation 

via post på grund av att det är ”irriterande”. Detta kan tänkas vara till följd av att de trots för-

sök inte kan kontrollera flödet av information. Andra deltagare är istället negativt inställda till 
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kommunikation via post därför att de ser tryckt material som dåligt med tanke på miljön. 

Kommunikationskanalen blir på så sätt motsägelsefull mot verksamheten och dess budskap 

om ett hållbart samhälle. Deltagarnas syn på tryckta medier ses går i linje med resultatet i 

Hansson & Blixt studie, det vill säga att tryckta medier är mindre populära för att ta del av 

samhällsinformation (se Tidigare forskning). 

När deltagarna väl fått bekanta sig med tidningen ställer sig majoriteten av deltagare 

positiva till den och tycker att innehållet till viss del är såväl relevant som intressant för dem. 

Deltagarna uppskattar att tidningen inte är så tjock och att den består av kortare reportage, 

artiklar och notiser som de snabbt kan ta sig igenom utan större ansträngning. 

Ett problem som deltagarna dock ser med tidningen och som kan ha inverkan på att 

den ofta slängs direkt är att det inte tydligt framgår vem avsändaren är. Dels nämns tidningens 

namn som en faktor för förvirringen, bilderna som en annan och frånvaro av logotyp en tred-

je. Utöver det ser flera deltagare det som negativt att de inte tydligt på framsidan framgår vad 

tidningen handlar om.  

 

Omtanke. Det roliga är att namnet känns som ett såhär vårdföretag eller någonting 

/…/. (Kvinna, 21 år, studentboende) 

 
Jag trodde det var en snickartidning [syftar på bilden] och bara nej jag vill inte läsa 

den här och så struntar man i det fast att det stod bra grejer /…/. (Kvinna, 21 år, hy-

resrätt) 

 
Jo men det är som det vi pratade om innan, hur passiv man är. Det här krävs ju ett 

arbete för att man först ska ta reda på vad det handlar om och sen ska man ta ett 

beslut om jag vill läsa den. (Man, 24 år, studentboende) 

 

Ovanstående citat belyser vikten av att informationen och dess avsändare är enkel att uppfatta, 

vilket går i linje med Hansson & Blixts slutsats att informationens lättillgänglighet är avgö-

rande för om unga individer tar del av den eller inte (se Tidigare forskning). Detta kan tänkas 

vara till följd av det informationssamhälle som Palfrey och Gasser talar om, i vilket vi bom-

barderas med information samtidigt som vi har en begränsad mänsklig uppmärksamhet och 

databehandlingskapacitet. Detta är troligtvis också anledningen till att korta och kärnfulla 

budskap uppskattas. (se Informationsöverflöd) 
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6.3.3 Intresse för bolaget och dess verksamhet 
Som tidigare nämnt har hyresgäster och studentboende lägre kännedom om bolaget vilket kan 

tänkas påverkas av bristen på direkt relation till FEV. Man skulle kunna tro att detta gör att de 

är ointresserade av bolagets verksamhet. Det stämmer i vissa fall men långt ifrån alltid. Skill-

nader i hur intresserad man är av kommunikation med bolaget påverkas också av andra fakto-

rer än av boendeform, exempelvis intresseområden och tid och ork. Se nedanstående citat: 

Ja men det är ju det man är intresserad av, det kan man ju se själv när man flyttar in 

i lägenhet nu, vad det är man lägger tiden på, som el och vatten, det är ju inte så 

spännande liksom. (Man, 28 år, hyresrätt*) 

 

Om jag vore en sån som satte mig in i alla världens problem och miljöförstöringar 

så skulle jag /…/ men jag är liksom för trött när jag kommer hem från jobbet. 

(Kvinna A, 23 år, hyresrätt) 

 
Överlag tycker jag att allt sånt här, miljö och vad man gör i stan är intressant. För 

jag har ganska dålig koll på vad som faktiskt görs men tycker att det är väldigt in-

tressant och speciellt förnybar energi och allt sånt där. /…/ För jag tror att unga är 

väldigt intresserade av miljö och att läsa om det, speciellt vad man gör i Falun för 

då blir det direkt personligt. (Man, 24 år, studentboende) 

 

Ovanstående citat visar att det finns hinder för kommunikation bolaget och unga vuxna emel-

lan men det visar också att intresset för miljöfrågor är något som kan vara till fördel för bola-

get i sin kommunikation med unga vuxna. Intresse för miljö och hållbarhet skapar troligtvis 

ett behov av att få information inom området vilket i sin tur påverkar resultatet och effekten 

av kommunikationen (se Uses & gratifications theory). Vid inifrån-strategi och för kanaler 

som exempelvis kundtidningen Omtanke innebär detta miljöintresse större ”informationspo-

tential” då deltagare visar sig både tycka information inom miljöområdet är relevant samt ha 

ett behov av den (se Inifrån-strategi). Dessa deltagare går således att nå även om de är passiva 

och via medier som de är såväl vana som ovana vid. Deltagaren som i citatet ovan är intresse-

rad av miljöfrågor menar exempelvis att han hade läst kundtidningen Omtanke om han hade 

uppmärksammat den och sett att den handlade om miljö.  För de som istället är mindre intres-

serade av verksamheten är istället ”informationspotentialen” mer begränsad, vilket innebär att 

det blir än viktigare att kommunicera via medier som mottagarna är vana vid. Men trots att 
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intresset för kommunikation med FEV skiljer sig åt tycker majoriteten av deltagarna ändå att 

det är viktigt med kommunikation med bolaget. 

 

6.4 Hur vill unga vuxna kommunicera med Falu Energi & Vatten? 
6.4.1 Söka eller få information 
Det finns inget entydigt resultat som visar hur deltagarna vill ha information. Vissa personer 

föredrar och söker ofta information själva, är kritiska, jämför, går till tillförlitliga källor me-

dan andra personer säger sig vara passiva och gärna vill få information tilldelad. Som tidigare 

nämnt finns det de som tycker att det är ett irritationsmoment att få information. Samtidigt 

uppskattar andra att få information tilldelad och en person tycker till och med att det är bola-

gets skyldighet att informera medborgarna om uppdateringar i verksamheten. Skillnaderna i 

deltagarnas åsikter kan tänkas påverkas av samma faktorer som diskuterats under “Deltagar-

nas relation till Falu Energi & Vatten”, det vill säga relation till företaget, intresse för verk-

samheten, för miljöfrågor och tillgänglig tid och ork. Se citat nedan: 

Jag önskar bara att de finns på hemsidan, jag tycker att det räcker. /…/ Vill jag veta 

någonting då går jag in och söker upp det själv.  (Man, 27 år, bostadsrätt) 

 
I vissa avseenden föredrar jag att aktivt söka upp informationen men när det gäller 

det här och vardagen tickar på så är jag ju tacksam att jag får informationen. 

(Kvinna, 28 år, villa) 

 
/…/ hur dem sen utvecklar sin verksamhet tycker jag någonstans är företagets 

skyldighet att informera sina kunder /…/ jag skulle uppskatta som kund om jag 

fick information om uppdateringar som de gör, eller nya satsningar. (Kvinna, 22 år, 

hyresrätt) 

 

Skillnader kan ses såväl mellan deltagarna som mellan olika boendeformer. Majoriteten av de 

som bor i studentboende och de fyra personer som tillhör hyresrättsgruppen söker inte upp 

information på grund av deras låga kännedom om bolagets verksamhet, “för att de inte måste” 

och “för att de inte orkar”. Det gör att de vill få information snarare än själva söka upp den. 

Bland de två deltagarna som bor i bostadsrätt är det jämnt fördelat mellan att söka upp infor-

mation eller få den till sig, likaså mellan de två personer som ingår i bostadsrättsgruppen men 

som bor i hyresrätt. Deltagarna boende i villa föredrar i de flesta fall att själva söka informa-

tion då de i annat fall ofta känner sig ”påhoppade”. Samtidigt säger de sig vara tacksamma att 
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få information som rör den verksamhet som FEV har. Man vill dock att erhållen informatio-

nen ska vara relevant för en själv och önskar att man kunde välja vilka informationskanaler 

man vill använda. Dessutom vill man få lite information och sedan kunna söka vidare själv 

om intresset och behovet finns.  

Jag vill att den ska vara riktad till mig, typ dom där broschyrerna är ganska bra för 

då vet jag att det är information som jag har nytta av. I alla fall den som vi har fått 

hem är i alla fall sån som jag har nytta av. /…/ (Kvinna, 25 år, villa) 

 
Gör det mer valbart, alla kanske inte vill läsa den här tidningen, man kanske vill ha 

den på internet så man kan öppna den i mobilen och bläddra igenom den. Att man 

kan välja sådana alternativ själv, som passar en bäst. (Kvinna, 26 år, villa) 

 

Citaten visar att deltagarnas syn på kommunikation följer den nya medielogiken som Lev 

Manovich talar om, med inriktning mot individualism snarare än anpassning för den stora 

massan. För trots att det är samhällskommunikation det handlar om så vill deltagare att infor-

mationen ska vara individuellt anpassad såväl när det kommer till innehåll som kanal. (se Di-

vergens) 

Resultatet visar att det finns en vilja hos unga vuxna att både kunna söka information 

själva och få information tilldelad. Det innebär att FEV bör tillämpa både inifrån- & utifrån-

strategier och kanaler anpassade för detta (se Kommunikationsstrategier). Trots att majorite-

ten av deltagarna föredrar att få information från FEV visar dock ovanstående att bolagets 

inifrån-strategi bör anpassas så att deltagarna inte tilldelas för mycket eller för dem ointres-

sant eller irrelevant information (se Inifrån-strategi).  
 

6.4.2 Prioriterade kanaler 
Vad som tydligt framkom i materialet var att deltagarna föredrar digitala kanaler för kommu-

nikation med FEV i framtiden där de både vill kunna söka information, få information och 

föra en dialog med bolaget. En av deltagarna uppskattad kanal och viktig kanal för framtida 

kommunikation är webbplatsen fev.se.  

Enligt informanten är FEV:s webbplats den viktigaste kommunikationskanalen och 

ska fungera som vägen in till bolaget. Kunden ska med hjälp av webbplatsen kunna få svar på 

frågor om allt från öppettider till vilka som styr och beslutar. Som tidigare nämnt så har unge-

fär hälften av deltagarna någon gång besökt FEV:s webbplats, detta i syfte att söka informa-

tion inom en mängd olika områden. Således kan deltagarnas användande av webbplatsen sä-
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gas stämma överrens med FEV:s ambitioner för den, att den ska fungera som en väg in i bo-

laget där kunden kan söka svar på sina frågor. Överlag har deltagarna goda upplevelser av 

webbplatsen men följande citat visar på att förbättringsmöjligheter finns: 

På deras hemsida så hade de extrem svårförstådda tabeller på hur mycket det skulle 

kosta. Vi ville gärna veta ungefär vad den räkningen skulle gå på men då stod det 

allt emellan 0-40 000 kronor. Jag blev inge klokare alls. (Kvinna, 25 år, villa) 

 

Eftersom att unga vuxna vill använda webbplatsen för att söka information och få svar på 

frågor bör FEV se till att webbplatsen fungerar enkelt och smidigt i just det avseendet. De bör 

alltså ha en väl fungerande utifrån-strategi och på webbplatsen skapa lätthanterliga system för 

de som söker kontakt och information på egen hand (se Utifrån-strategi). Med tanke på att det 

ska vara enkelt för medborgare att få svar på frågor är det speciellt viktigt att se till att webb-

platsen fungerar väl för informationssökning (Kraft & Strandberg 2006; 24).  

Deltagarna menar däremot att hemsidan inte är en kanal som de går in på självmant 

om de inte har något problem som de behöver lösa, det vill säga ett behov av information från 

bolaget. Med hjälp av hemsidan är det därför svårt att nå ut med löpande uppdateringar och 

nyheter till unga vuxna i kommunen. För detta verkar det dock finnas en annan önskvärd ka-

nal. 

Jag tycker att det är ganska smidigt, att när man ändå är inne på Facebook, att bara 

söka liksom, om man vill kolla öppettider och sånt där. /…/ och inför storhelger 

och sånt, när tömningen är, att de lägger upp en statusuppdatering att nu blir det 

ingen tömning den här veckan. (Kvinna, 24 år, villa) 

  
Men som jag sa innan, då sa jag ju just det att jag skulle kolla om de fanns på Fa-

cebook /…/ jag skriver liksom på Facebook och då får man från många företag ofta 

ett väldigt snabbt och bra svar och så slipper jag ringa. (Man, 24 år, studentboende) 

 

Ovanstående citat visar på att det bland deltagarna finns ett intresse för att söka information, 

få information och föra en dialog med FEV via det sociala nätverket Facebook. I alla intervju-

er har Facebook kommit upp som en kanal som deltagarna önskar att bolaget använde och de 

allra flesta deltagarna, alla utom två, är positiva till att få information från FEV i sitt flöde på 

Facebook. Trots att bolaget idag inte har någon facebooksida tror sig flera ha sett FEV där 

och flera deltagare har tagit förgivet att de har en sida och talat om denna under intervjun. 
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Detta kan vara ett tecken på att kanalen är så pass självklar för deltagarna att de tar för givet 

att även bolaget finns där.   

Jag bara utgår ifrån att dom finns på Facebook, att de har sin vanliga mail och tele-

fon liksom. (Kvinna, 21 år, studentboende) 

 
Det är väldigt konstigt att de inte har Facebook /…/ de sysslar ju ändå ganska 

mycket med tjänster som sopsortering och sånt, det måste vara tonvis av sådana 

frågor som folk har. Då måste det vara jätteenkelt att bara vars ska jag lägga batte-

rierna och så svarar de att du ska lägga dom i en låda. Alltså det är ju konstigt att 

det inte finns idag. (Man, 25 år, studentboende) 

 

De senaste citaten illustrerar att deltagarna ser Facebook som en bra kanal för att ställa frågor 

till bolaget. Förutom att via kanalen kunna föra en dialog med FEV önskar man på Facebook 

även få tips och råd på hur man kan spara energi eller återvinna men också nyheter om vad 

som görs i staden, information om bolaget ansvarsområden, hållbara lösningar, information 

om driftstopp eller ändrade öppettider på återvinningscentralen. På Facebook vill de unga 

vuxna också att bolaget länkar vidare till sina andra kanaler.  

FEV har idag ingen egen facebooksida men får ibland utrymme på Falu kommuns fa-

cebooksida. Trots att de själva inte använder det sociala nätverket finns det ändå en sida för 

bolaget på Facebook, en sida som har skapats automatisk utifrån vad användarna på Facebook 

är intresserade av men som inte är knuten till eller stöds av någon. På denna sida har medbor-

gare gett omdömen om bolaget, personer har checkat in på platser kopplade till FEV och per-

soner har ställt frågor till bolaget på sidan. Så trots att bolaget inte själva skapat en sida har en 

sida skapats till följd av användarnas aktivitet vilket tydligt visar på att det finns ett behov och 

intresse att använda Facebook som kommunikationskanal med FEV.  

Facebook, jag tyckte det var en himla bra idé för då väljer jag ju också om jag vill 

läsa det. Får man det i ett mail då blir det ju så här att åh, nu vill de att jag ska läsa 

någonting igen. Blir det Facebook då kan ju jag själv välja om jag vill klicka in på 

grejerna liksom. (Kvinna, 25 år, villa) 

 

En fördel med Facebook som flera deltagare lyfter fram är att de själva kan bestämma om de 

vill gå vidare med informationen eller inte. Att mediekonsumenten själv kan kontrollera sitt 

medieflöde menar Jenkins är utmärkande för konvergenskulturen (se Konvergenskultur). På 

detta sätt verkar FEV kunna undvika att de unga vuxna känner sig överrösta med information, 
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vilket som tidigare nämnt kan ha negativ påverkan på kommunikationen (se Informations-

överflöd). 

Enligt informanten har FEV en önskan om att skapa en bättre dialog med unga vuxna. 

Samtidigt ser unga vuxna det som viktigt att kunna föra en dialog med FEV och vill att de 

snabbt och enkelt ska kunna få svar på sina frågor. Då sociala medier är plattformar för två-

vägskommunikation möjliggör kanalen för FEV att enkelt skapa och upprätthålla denna dia-

log med ett stort antal personer. (se Konvergenskultur)  

Det finns ju en del företag som har sån facebooksida och att man kan ställa frågor 

öppet och det kan ju vara en fråga man själv funderar på och det kan ju vara bra 

egentligen. Så kan man läsa liksom kommunikationen där. (Kvinna, 26 år, villa) 

 

Citatet visar att unga vuxna önskar att via Facebook kunna ställa frågor och få svar, istället för 

att ringa eller skicka mail, samt att även kunna ta del av tidigare frågor och svar från andra 

personer. Att via Facebook kunna föra en dialog med unga vuxna och svara på frågor kan 

således ses som en fördel både för bolagets kunder som för bolaget själva då fler kan ta del av 

svaren.  

Det går att se att Facebook är en önskvärd kanal för att såväl söka och få information 

som att föra en dialog med bolaget. Facebook kan således användas som kanal av FEV både i 

syfte att sprida information men också för att möjliggöra och förenkla för de som söker kon-

takt med och information från bolaget (se Inifrån-strategi & Utifrån-strategi).  
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7. Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel presenteras och diskuteras slutsatser och dess möjliga konsekvenser 

för Falu Energi & Vatten. 

 
Det som tydligt framkommer i denna studie är att FEV behöver se över sin kommunikations-

strategi och sina kanalval eftersom att dessa till viss del inte överensstämmer med hur unga 

vuxna agerar. Studiens resultat bekräftar det som framkom i 2014 års Svenskarna och internet 

(se Tidigare forskning), att unga vuxnas mediekonsumtion i stor utsträckning har flyttat över 

till internet och att traditionella medier som radio, tv och papperstidningar minskar kraftigt i 

betydelse. 

I bolagets varumärkesundersökningar syntes tendenser till att boendeformen har på-

verkan på relationen till bolaget. Detta visar sig stämma. Den låga kännedomen om bolaget 

bekräftas bland de som bor i studentboende och hyresrätt medan de som äger sin egen bostad 

(bostadsrätt eller villa) har god kännedom om bolaget. Detta kan förklaras av att de som äger 

sitt boende har en direkt relation till FEV och att de som hyr sin bostad saknar den naturliga 

kontakten. Denna kontakt har istället hyresvärden och blir på så sätt ett filter i kommunikatio-

nen mellan bolaget och de boende. Detta är något som bör beaktas när man ska nå ut till de 

som har dessa boendeformer. Intressant är dock att många av deltagarna som hyr sin bostad 

visade sig vara allmänt intresserade av bolagets verksamheter främst inom miljöområdet. Det 

kan vara en bra infallsvinkel för att nå denna grupp, öka kännedomen och skapa en framtida 

relation.  

En annan skillnad som syns påverkas av boendeform är på vilket sätt deltagarna vill 

att kommunikationen med bolaget ska fungera. De som hyr sin bostad vill i första hand få 

samhällsinformation tilldelad och inte söka upp den. För de som äger sitt boende var bilden 

mer blandad då några enbart ville söka information själva och andra ville kombinera eget sö-

kande med tilldelad information. Önskan om att i mindre utsträckning få information tilldelad 

visar sig vara till följd av att de känner sig överrösta med information (se Informationsöver-

flöd). Till följd av det kraftigt ökade medieutbudet finns också en önskan om individuellt an-

passad kommunikation, i detta fall framförallt av deltagarna boende i villa och bostadsrätt. 

Detta gäller såväl innehåll som vilka kanaler som ska användas (se Divergens). En slutsats av 

ovanstående blir därför att FEV bör arbeta med såväl inifrån- som utifrån-strategier (se 

Kommunikationsstrategier) och att de trots att samhällskommunikationens målgrupp är ”alla” 

(Kraft & Sandberg 2006, 24) bör fundera över möjligheten att vid tillämpandet av inifrån-
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strategi erbjuda mer riktad information för att minska den negativa effekten av informations-

överflöd (se Informationsöverflöd).  

I studien framkommer i enlighet med Hansson & Blixts resultat att tryckt media är 

mindre populärt bland unga vuxna (se Tidigare forskning). Kanalen används dock fortfarande 

av FEV i hög grad. I intervjusvaren framgår att trycksakerna och innehållet i dessa endast 

marginellt når fram till unga vuxna vilket beror på att flertalet inte vill ha trycksaker överhu-

vud taget. Vissa ser det som ett irritationsmoment, andra som motstridigt mot bolagets miljö-

ambitioner. För denna åldersgrupp bör därför användandet av tryckt media noga övervägas. 

I likhet med resultatet i Svenskarna och internet år 2014 har internet istället en domi-

nerande ställning som informationskälla bland deltagarna (se Tidigare forskning) och majori-

teten av dem förlitar sig i huvudsak på att använda digitala medier för att söka upp efterfrågad 

information från FEV. En slutsats av detta är att man måste ha väl fungerande kanaler för 

informationssökning och därmed en väl utvecklad utifrån-strategi. Webbsidan som bolaget 

redan ser som en viktig kanal bör ständigt utvecklas för att vara tillgänglig, uppdaterad och 

lättmanövrerad med en logisk uppbyggnad och bra sökfunktioner. Man bör också dra nytta av 

sidans möjligheter att skapa dialog med användarna från denna åldersgrupp för att få ytterli-

gare insikter kring deras behov och sätt att agera (se Utifrån-strategi). 

Något som tydligt framkom i studien och som också bekräftas av Svenskarna och in-

ternet är att det sociala mediet Facebook är en populär kanal (se Tidigare forskning).  

Facebook har i Hansson & Blixt studie dessutom visat sig vara en viktig kanal för samhällsin-

formation för unga (se Tidigare forskning). Denna studie styrker möjligheter att använda Fa-

cebook som kanal för samhällskommunikation då majoriteten av deltagarna vill få informa-

tion från bolaget via denna kanal. Det kan vara såväl information som de behöver som mer 

allmän information som kan vara intressant. I såväl resultatet i denna studie som i Hansson & 

Blixts studie från år 2014 går det således inte att se några spänningar eller en klyfta mellan de 

institutionella och de personliga aspekterna av IT-användning vilka Kalmus, Realo och Siibak 

fann i sin studie (se Tidigare forskning). Här smälter istället de olika motiven för internetan-

vändning samman, det vill säga Sociala medier & Underhållning samt Arbete & information, 

då det sociala mediet Facebook är en önskvärd kanal för samhällskommunikation. Denna 

sammansmältning av motiv kan tänkas bero på att unga vuxna ser fördelen med att använda 

en och samma kanal i många avseenden. Facebook ses nämligen som en fördelaktig kanal för 

kommunikation med bolaget eftersom att deltagarna regelbundet befinner sig där och således 

får informationen där de är. Detta tyder på att informationens lättillgänglighet är viktig, vilket 

styrker resultatet i Hansson & Blixts studie (se Tidigare forskning).  
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Ovanstående visar att FEV bör se Facebook som en viktig kanal att använda. Att det idag 

finns en “automatiskt genererad” sida på Facebook till följd av användarnas intresse bekräftar 

efterfrågan ytterligare. Utmaningen med kanalen är dock att en etablerad kontakt behövs för 

att via kanalen kunna sprida information. Att användarnas intresse redan skapat en sida för 

bolaget visar dock tydligt på kanalens styrka. Sociala medier har möjliggjort att innehåll kan 

spridas på nya kraftfulla sätt eftersom användarna ofta ”delar, gillar eller kommenterar” in-

lägg (se Konvergenskultur). På så sätt sprids såväl innehåll som kontakter relativt lättvindigt.  

En sammanfattande slutsats är att unga vuxna inte är en helt homogen målgrupp. I viss 

utsträckning divergerar deras medievanor och i stor utsträckning divergerar deras medieprefe-

renser när det kommer till kommunikation med FEV. Det finns därför inte en enda strategi 

och kanal som löser kommunikationen med unga vuxna. Därför bör FEV använda en kombi-

nation av inifrån- och utifrånstrategier och en mix av kommunikationskanaler med tyngd-

punkt på digitala alternativ.  

Förutsättningarna för kommunikation förändras idag snabbare än någonsin genom 

teknisk utveckling och nya innovationer. Att unga vuxna idag ser Facebook som en önskvärd 

kanal för kommunikation med FEV är därför ingen garant för att kanalen är effektiv om några 

år. Exempelvis har man i Svenskarna och internet konstaterat att unga i ålder 12-15 minskat 

sitt deltagande på Facebook till följd av nya alternativ (se Tidigare forskning). Mycket talar 

dock för att det informationsöverflöd som i denna studie tydligt visar skapa hinder i kommu-

nikationen även fortsättningsvis kommer att ha stor påverkan. Likaså kommer troligtvis me-

diekonsumtionen i allt större utsträckning präglas av divergens och önskan om individanpas-

sad kommunikation förmodligen ses övergå till en förväntan om individanpassad kommuni-

kation. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Resultatet av denna studie visar på att medborgarna har ett intresse och behov av att kommu-

nicera med FEV via Facebook. Denna studie har dock bara snuddat vid på vilket sätt och till 

vad unga vuxna vill att kanalen används av bolaget. En djupare studie av detta hade varit så-

väl intressant som lämpligt. Vidare skulle det även vara intressant att undersöka det nya me-

dielandskapets påverkan på övriga medborgare i Falu kommun i relation till Falu Energi & 

Vatten. 
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9. Bilagor 
9.1 Intervjuguide för gruppintervju 
 
- Känner ni till Falu Energi & Vatten? 

Bakgrund 
- Namn, ålder, sysselsättning 

Allmänna medievanor 
Tänk er en helt vanlig dag, från det att du stiger upp på morgonen tills dess att du går och läg-
ger dig igen på kvällen.  

- Vilka mediekanaler använder du och vad använder du mediekanalen till? (I vilket syfte) 
o Använder ni någon av dessa kanaler mer än andra? 
o Varför använder ni den/de mer frekvent? (Vad gör den kanalen så bra?) 

 
Tänk rent allmänt: Skulle ni beskriva er som aktiva eller passiva mottagare av kommunika-
tion? Det vill säga om ni själva skaffar relevant information eller om ni vill bli informerade?  

o När är du aktiv? När är du passiv? 
o Gäller det även för kommunikation som rör el, värme, avfallssortering, vatten 

och avlopp? Vad föredrar ni? 
 

Kännedom & Relation  
Ni vill komma i kontakt med Falu Energi & Vatten. 

- Hur gör ni för att få svar på era frågor? 
 

- Har ni sökt efter information från, fått information från eller kontaktat Falu Energi & 
Vatten?  

o Genom vilken/vilka kanal(er)? 
o I vilket syfte var du i kontakt med dem? 

 
- Har ni fått information från, hämtat information från, eller varit i kontakt med andra ak-

törer som sysslar med liknande tjänster etc? 
o Genom vilken/vilka kanal(er)? 

 
- Vilka kommunikationskanaler känner ni till för kommunikation med Falu Energi & 

Vatten? 
o Utnyttjar ni dessa? 
o För vad? 

 
Falu Energi & Vatten har en webbplats (fev.se), blogg kopplad till hemsidan, gör reklam på tv 
och bio ibland, annonser i dagstidningar, kundträffar, Youtube, Twitter, broschyrer, miljöka-
lender.  

- Känner ni till dessa kanaler?  
o Har ni använt dem? 
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Önskemål för framtida kommunikation med Falu Energi & Vatten 
Berättar om Omtanke, syftet med tidningen och tidningens innehåll. Deltagarna får bläddra 
lite i den. 
 
Omtanke 

- Känner ni till tidningen Omtanke? 
o Om ja, har ni läst den? Resonera fritt kring varför du har läst den. 
o Om nej, resonera fritt kring varför du inte har läst den. 

 
- Vad tycker ni om tidningen Omtanke? (innehåll, information, utformning, layout) 

o Hur pass intressant är innehållet i tidningen för dig? 
 
Övrig information 
Jag vill att ni tänker helt fritt och att allt är möjligt:  

- Finns det andra kanaler som skulle kunna användas i Falu Energi & Vattens kommuni-
kation? Finns det kanaler som är användbara som inte används idag som ni saknar? 

 
- Vilken information vill ni ha från Falu Energi & Vatten? 

o I vilken kanal? 
 

- Tycker ni att det är viktigt att kunna ha en dialog med Falu Energi & Vatten? 
o I vilken kanal vill ni ha den dialogen? 

 
FEV behöver ju både kommunicera allmännyttig information såsom hur man sopsorterar, om 
eventuella förändringsarbeten i verksamheten, samtidigt som de behöver kommunicera om 
eventuella driftfel i exempelvis elnätet.  

- Ska de kommunicera dessa i samma kanal/kanaler eller dela upp de på olika kanaler? 
o Varför/varför inte? 
o Vad kan vara bra att kommunicera i vilken kanal? 

 
- Rent allmänt: Vad är viktigt att tänka på för FEV om de vill nå ut till er? 

 
Avslutning 
Summerar diskussionen – vad vi gått igenom.  
 

- Är det något ni vill tillägga? 
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9.2 Intervjuguide för informantintervju 
 
Bakgrund 

- Vem är du? (namn, bakgrund) 
- Skulle du kunna beskriva Falu Energi & Vattens verksamhet? 
- Vad har du för roll/position på Falu Energi & Vatten? 

o Vilken roll har du gällande kommunikationsarbetet? 
 
Strategi 

- Har ni några uppsatta mål för en kommunikation?  
o Finns det några problem ni vill lösa? 
o Vilka behov behöver ni tillgodose? 

 
- Vad har ni för strategi när det kommer till kommunikation? Använder ni en offensiv 

strategi där ni aktivt för ut budskap eller en defensiv strategi där ni låter målgruppen 
själva skaffa sig den information de är i behov av? 
 

- Arbetar ni med målgruppsanpassad kommunikation?  
o Om ja, på vilket sätt arbetar ni med det?  

 
Kanaler 

- Vilka kommunikationskanaler använder ni? 
o Varför dessa? 

 
- Använder ni er av sociala medier? Varför/varför inte? 

 
- Vilken är er viktigaste kanal?  

o Varför? 
 

- Berätta hur ni jobbar med era kanaler.  
o Har de olika kanalerna olika syften? 
o Hur ofta uppdateras de olika kanalerna och med vilken information? 

 
Framtiden 

- Enligt de varumärkesundersökningar som jag fått tagit del av har åldersgruppen 18-29 
år varit den ni har svårats att nå ut till (kundtidningen Omtanke, varumärkeskännedom 
ex.). Vad tror du att det beror på? 

 
- Om du tänker på framtiden. Hur skulle ni vilja att kommunikationen fungerar i framti-

den?  
 

- Är det något ytterligare du vill tillägga? 
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9.3 Deltagarlista 
 

Studentboende Hyresrätt Bostadsrätt Villa 

Kvinna 21 år 

Man 21 år 

Man 24 år 

Man 25 år 

Kvinna 21 år 

Kvinna 22 år 

Kvinna (A) 23 år 

Kvinna (B) 23 år 

Man 29 år 

Man 27 år 

*Kvinna 24 år, hyres-

rätt 

*Man 28 år, hyresrätt 

Kvinna 26 år 

Kvinna 24 år 

Kvinna 25 år 

Kvinna 28 år 

 

 

 

 


