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Abstract 

Title: Communication through culture - a qualitative case study of communication 

management within the municipality of Umeå during ”European Capital of Culture” in 2014. 

Author: Kristina Vesterberg 

Tutor: Lena Lundgren 

University: Department of Media and Communication Studies, Umeå University 

Course: Media and Communication Studies, C-level, Bachelor Thesis 

Purpose/aim: The purpose of this thesis is to examine if, and in that case how, the municipality 

of Umeå worked strategically with its communication during 2014 when Umeå was chosen as 

”European Capital of Culture”. The research is mainly focused on the outlines of their 

communication plan, main goals, what  communication strategies the municipality has chosen 

to and their choice of media channels.  

Material/method: Two methods are used for this research; qualitative interviews with four 

employees within the communication team during Umeå2014 and a text analysis of three 

formal documents which provide the framework of communication policies and media 

strategies during Umeå2014.  

Results: The results clearly indicate a well structured, strategic planning outlined in the formal 

documents. The four people intreviewed all had a good knowledge of the policies and strategies 

in the documents, they also described their work in accordance with these.  

Keywords: Communication management, culture, Umeå2014, European Capital of Culture, 

communication strategies, strategic planning.   
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1. Inledning 

 

”Den största utmaningen med Umeå2014 är kommunikationen” – Stina 

Lindholm, kulturanalytiker, projektgruppen för kulturhuvudstadsåret. 

 

Europas kulturhuvudstad är ett projekt som startades av EU 1985 med syftet att visa på den 

kulturella rikedom och mångfald som finns i Europa. Kulturhuvudstäderna utses av en 

expertjury inom Europeiska rådet och det finns en rad kriterier som en stad måste uppfylla för 

uppdraget, framför allt ska programmet främja samarbete med olika kulturella aktörer i 

europeiska länder (ec.europa.eu). 

År 2014 var Umeå tillsammans med Lettlands huvudstad Riga utsedd till en av Europas 

kulturhuvudstäder. För Umeå var utmärkelsen en del av ett långsiktigt strategiskt 

utvecklingsarbete inom kommunen. Visionen är ett vidgat samarbete med en rad aktörer 

socialt och kulturellt med en förhoppning om långsiktigt samarbete många år efter 

kulturhuvudstadsåret, detta i syfte att tillföra inte bara Umeå utan hela Västerbotten nya 

nätverk och samarbeten med andra europeiska länder. Genom kulturhuvudstadsåret ville 

kommunen locka kulturutövare och entreprenörer att vara delaktiga i kommunens utveckling 

(umea2014.se). Umeå kommun beskrev uppdraget på följande sätt: 

En europeisk kulturhuvudstad är en stad som får chansen att visa upp och 

utveckla sitt kulturliv tillsammans med resten av Europa under ett år. Staden 

väljs ut av EU. (umea2014.se) 

Det är de långsiktiga effekterna av att vara kulturhuvudstad som är utmaningen för Umeå. 

Senast en svensk stad stod som kulturhuvudstad var Stockholm 1998, efteråt gjordes en 

utvärdering av kulturrådet som undersökte effekterna och konsekvenserna av det gångna året. 

Resultatet av utvärderingen, som delvis utgjordes av enkätundersökningar, visade att 

projektåret varit positivt för ekonomin lokalt i Stockholmsregionen och skapat nya 

jobbtillfällen. Samtidigt framhölls också i slutsatsen att projektet hade haft liten påverkan 

långsiktigt och främst varit gynnsam för kulturutövare men knappast för utvecklingsansvariga 

inom området. Det var överlag den redan etablerade kulturen som tog mest utrymme under 

projektåret och även den vana, kulturkonsumerande publiken som i stor utsträckning deltog i 

det ökade kulturutbudet. Utmaningen för framtida kulturhuvudstäder är därför att framför allt 

utveckla konceptet med ett kulturhuvudstadsår på ett sådant sätt att effekterna av 

kulturkonsumtion och kulturellt utbyte med andra länder fortsätter att öka och påverka 

samhället långt efter årets slut (kulturrådet, 2000: 192, 195, 207). 
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Kommunens långsiktiga tillväxtstrategi sträcker sig fram till år 2050, då målet är 200.000 

invånare. Kommunen menar att satsningen på kultur på lång sikt gynnar den samhälleliga 

utvecklingen: 

          ”Kulturfrågor är en del av en stads strategiska utveckling. Kultur är gemenskap, 

men också mycket betydelsefullt för stadens image. Ett attraktivt kulturutbud 

lockar inflyttare och investeringar och skapar många kreativa miljöer och 

mötesplatser. En kreativ samhällsmiljö föder innovationer och samarbeten, som 

i sin tur skapar ekonomisk utveckling och välfärd” (umea2014.se).  

Med perspektivet att Umeå2014 även efter årets slut strävar efter att fortsätta bidra till 

gränsöverskridande samarbeten med andra länder och kulturer i Europa, innebär det att Umeå 

kommun fortsättningsvis kommer att satsa på kulturen som en del av deras strategiska 

tillväxtstrategi.  

Planering och utformning av strategiskt arbete kan se ut på olika sätt. Falkheimer och Heide 

(2007) diskuterar två perspektiv gällande strategisk kommunikation. Det första är att 

undersöka dess betydelse i den berörda organisationen och hur det strategiska 

kommunikationsarbetet påverkar arbetets effektivitet. Det andra perspektivet är det 

samhälleliga, där man analyserar vad det strategiska kommunikationsarbetet har haft för 

effekter i samhället. Genom att undersöka kommunikationen ur dessa två perspektiv får man 

en bra helhetssyn över planeringen och det praktiska arbetet (Falkheimer och Heide, 2007: 

15). Den här uppsatsen kommer att undersöka det organisatoriska arbetet inom 

organisationen och därmed inte beröra effekter på publiken och opinionen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om, och hur, Umeå kommun arbetar strategiskt med 

sin kommunikation under kulturhuvudstadsåret 2014. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar formulerats: 

 Hur är kommunens kommunikationsplanering utformad? 

 Vilka målformuleringar finns? 

 Vilka kommunikationsstrategier använder kommunen? 

 Vilka medieval har kommunen gjort? 

 

 



Kristina Vesterberg 

7 
 

1.3 Disposition 

Denna uppsats följer tydlig struktur för en så berikande och intresseväckande läsning som 

möjligt. I teoridelen presenteras inledningsvis kommunikation som teoretiskt forskningsfält, 

därefter följer en kortfattad beskrivning av strategisk kommunikation samt hur begreppet 

”public relations” kan förklaras i förhållande till strategisk kommunikation. Olika delar i en 

strategisk kommunikationsprocess presenteras för att sedan återkopplas till i analysen av 

undersökningens resultat.  

Efter teoridelen följer ett metodavsnitt som presenterar material, metod, urval, genomförande 

och metodproblem. De två metoder som använts i undersökningen är kvalitativa intervjuer och 

textanalys. Dessa valdes med motiveringen att de tillsammans kan ge ett bra empiriskt 

material genom analys av dokument innehållande formella riktlinjer för kommunens 

kommunikationsarbete (textanalys) och hur det praktiska arbetet förhåller sig till dessa 

dokument (intervjuer). Metoderna anses vara lämpliga för ett tillfredsställande resultat med 

tillräcklig bredd för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Resultatet och analysen 

följer strukturen i teoridelen för att läsaren enkelt ska kunna följa återkopplingar till teorin. 

Sist av allt presenterar författaren slutsatser i en slutdiskussion och reflekterar över 

undersökningens resultat och i vilken utsträckning syftet med studien har uppnåtts. 
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2. Teori och tidigare forskning 

Följande teoriavsnitt presenterar strategisk kommunikation som forskningsområde samt 

public relations som en del av detta. Vidare följer en genomgång av olika delar i strategiskt 

kommunikationsarbete.  

2.1 Tidigare forskning 

Forskning om informations- och kommunikationsverksamhet mellan kommun och dess 

publiker finns sedan tidigare. En uppsats med ett tema liknande denna är skriven av Nathalie 

Olausson vid Umeå universitet, med titeln ”Kommunikationsverksamhet i ett föränderligt 

samhälle – en studie om hur Gällivare kommun bör kommunicera med sin befolkning under 

samhällsomvandlingen”.  

Gällivare kommun är under en omfattande samhällsomvandling där stora delar av staden 

måste flyttas för att möjliggöra en expansion av gruvnäringen. Syftet med uppsatsen var att 

undersöka vilka kommunikationsstrategier och kommunikationskanaler Gällivare kommun 

bör använda sig av under samhällsomvandlingen för att nå dess invånare. Olausson använde 

sig av teorier inom strategisk kommunikation (bl.a. Grunigs kommunikationsmodeller), 

samhällskommunikation, kommunikation under förändringsprocesser och mediekanaler. 

Undersökningen genomfördes med kvantitativ metod med enkäter som skickades ut till ett 

urval av invånare jämnt fördelat mellan åldersgrupperna 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år och 65+. 

Resultatet visade att den yngre befolkningen i åldersgruppen 16-24 år föredrog internet som 

kommunikationskanal, främst genom sociala medier, medan de övriga åldersgrupperna 

föredrog tryckt information och verbal dialog med kommunen (Olausson, 2013).  

2.2 Vad är kommunikation? 

Kommunikation misstas ofta för att vara synonymt med information. Ordet ”kommunikation” 

härstammar från grekiskans ”communicare” som betyder ”att göra gemensamt”. 

Kommunikation kan därmed ses som en social interaktion människor emellan (Heide, 

Johansson och Simonsson, 2005: 31). De två orden kan definieras utifrån olika funktioner; 

information är innehållet i det budskap man vill förmedla och kommunikation är processen 

genom vilken man förmedlar informationen. Att se på kommunikation enbart som överföring 

av information är därför en otillräcklig och snäv bild när kommunikation innehåller så mycket 

mer (Palm, 2006: 14). Kommunikation är en process genom vilken vi skapar mening, som 

Carey (2009) beskriver: ”Communication is a symbolic process whereby reality is produced, 

maintained, repaired and transformed” (Carey, 2009:19). 
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2.3 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation kan kortfattat beskrivas som den övergripande planeringen och 

ledningen av kommunikationsprocesser inom en organisation för att uppnå organisatoriska 

verksamhetsmål. I internationella sammanhang benämns det praktiska strategiska 

kommunikationsarbetet som communication management (Falkheimer och Heide, 2007: 37). 

Strategisk kommunikation har utvecklats från ett område enbart för 

kommunikationsspecialister till att idag innefatta alla områden inom en organisation och 

därmed samtliga medarbetare, direkt eller indirekt. Det praktiska arbetet med strategisk 

kommunikation innefattar att planera för kommunikationsinsatser, att genomföra och att 

fortlöpande utvärdera kommunikationen (Falkheimer och Heide, 2007: 36-38). 

Forskningsområdet för strategisk kommunikation är brett med en mängd olika begrepp, 

författaren har valt ut de definitioner och teorier som är relevanta för den här studien.  

2.3.1 Public relations 

Public relations är ett mycket vanligt begrepp inom kommunikationsområdet och en del av det 

strategiska kommunikationsarbetet. En vanlig missuppfattning är att public relations enbart 

handlar om marknadsföring och att påverka den offentliga bilden av en organisation, men det 

är enbart en liten del av arbetet. Public relations handlar om hur organisationer skapar och 

formar relationer, interna som externa, med samarbetspartners och medarbetare. Därmed 

innefattar det mycket mer än marknadsföring. (Falkheimer och Heide, 2007:46–47). En av de 

mest kända definitionerna av public relations kommer från James Grunig och Todd Hunt som 

menar att public relations är ”the management of communication between an organization and 

it’s publics” (Grunig och Hunt i Grunig, 1992:4). Med denna definition likställs public relations 

med strategisk kommunikation. Grunig menar att båda dessa begrepp beskriver den 

övergripande planeringen, genomförandet och utvärderingen av en organisations interna och 

externa relationer (Grunig, 1992: 4).  

Enligt Falkheimer och Heide (2007: 36) är denna definition alltför begränsande, de visar på 

ett något annorlunda perspektiv där strategisk kommunikation ses som en del av det 

övergripande strategiska arbetet i en organisation. Public relations är då en del av detta arbete 

men ligger inte på samma övergripande nivå. Deras uppfattning delas av Glen Broom 

(2009:44) som menar att ”public relations is part of strategic management”.  Broom, som utgår 

från Scott Cutlips och Allan Centers etablerade teorier, poängterar att public relations handlar 

om en organisations relationer gentemot dess publik (Broom, 2009: 21). Denna uppsats utgår 

från det perspektiv som stöds av Falkheimer, Heide och Broom.  
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2.4 Kommunikationsplanering  

Att strategiskt planera en kommunikationsinsats innebär att utforma delmål och huvudmål, 

vilka strategier som kan vara lämpliga för att nå målen, vilka målgrupper man ska rikta sig mot 

och vilka kanaler man ska använda för att nå målgrupperna. Samtliga komponenter är viktiga 

för att en kommunikationsinsats ska lyckas (Broom, 2009: 317). Cutlip, Center och Broom 

(2000) presenterar en process i fyra steg för den strategiska planeringen av en 

kommunikationsinsats: 

Första steget är att göra en föranalys av situationen, att bli medveten om möjligheter och 

hinder samt att göra noggranna efterforskningar om attityder och förväntningar hos de aktörer 

som kan tänkas påverkas av organisationen. 2) När sådan information är insamlad är det dags 

för själva planeringen, vilket innebär att utforma mål, ta fram strategier och identifiera 

målgrupper. 3) Efter planeringen kommer det praktiska genomförandet som kortfattat kan 

sägas handla om vad man säger när och hur det sägs. 4) Sista steget är utvärdering, vilket dels 

bör ske löpande under genomförandet för att hålla sig uppdaterad om huruvida det pågående 

kommunikationsarbetet fungerar effektivt, dels efteråt för att ta reda på om 

kommunikationsinsatsen fick önskad effekt och nådde de målgrupper man tänkt sig (Cutlip, 

Center och Broom, 2000: 340-341).   

2.4.1 Föranalys 

För en organisation är det viktigt att hålla sig uppdaterad om hur dess berörda omvärld 

förändras, detta är ett kontinuerligt arbete som hjälper organisationen att positionera sig, vidta 

lämpliga åtgärder när det uppstår problem och hantera förändringar i relationerna med 

samarbetspartners och andra aktörer som påverkas av organisationens arbete. Det 

övergripande, fortlöpande arbetet med detta kallas för omvärldsanalys, när det handlar om 

enskilda kommunikationsprojekt benämns det föranalys (Larsson, 2014: 103). En föranalys 

behöver göras både på extern och intern nivå. Externt innebär det att undersöka 

marknadsläget och attityder hos berörda aktörer. En intern analys är nödvändig för att 

undersöka om organisationens inre förutsättningar (exempelvis ekonomiska resurser), 

personalens kompetens, attityder och den organisatoriska strukturen är lämplig för att klara 

av att genomföra ett särskilt projekt (Larsson, 2014: 110-111).   

Att göra en föranalys av situationen är avgörande för att kunna utforma resterande delar av 

kommunikationsinsatsen. Utan den information som en föranalys ger har man således inte 

hela bilden och kommunikationsarbetet blir därmed ett antagande om vad man tror sig veta. 

(Cutlip, Center och Broom, 2000: 343).  
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Ett sätt att göra en föranalys är genom en s.k. SWOT-analys (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats). Med denna metod kan man identifiera styrkor och svagheter inom 

organisationen som analyseras i relation till de möjligheter och hot som finns omgivningen. 

Syftet med en SWOT-analys är att få en helhetsbild av vart organisationen befinner sig och att 

strukturera insamlad information för att enklare kunna fatta beslut gällande det fortsatta 

arbetet. Viktigt att komma ihåg är att en SWOT-analys inte anger ett statiskt tillstånd, det är 

en nulägesanalys, ny information tillkommer ständigt och både förutsättningarna inom 

organisationen såväl som i omgivningen förändras med tiden. Möjligheter kan förvandlas till 

hot och det som tidigare varit en styrka inom organisationen kan vända och bli en svaghet (Vos, 

Otto och Linder, 2003:34-35).  

2.4.2 Målanalys 

Att formulera mål handlar kort uttryckt om vad man vill uppnå. Att formulera tydliga mål är 

centralt för att en kommunikationsinsats ska lyckas, utan mål blir det svårt att motivera varför 

en kommunikationsinsats behövs eller i vilken riktning man ska arbeta (Larsson, 2014: 117). 

Målformuleringar bör finnas på flera nivåer inom en organisation, dels övergripande mål och 

dels mindre delmål. Det mest övergripande målet för en organisation är en vision, vilken 

uttrycker vart organisationen vill befinna sig i framtiden, vart man vill nå långsiktigt. 

Formuleringen av en vision kan vara relativt abstrakt och uttrycker snarare en önskan om ett 

framtida tillstånd än ett klart definierat mål. Därför behövs mer kortsiktiga mål som kan styra 

organisationen i önskad riktning (Heide, Johansson och Simonsson, 2005: 119-122). Inför 

specifika kommunikationsprojekt blir målformuleringen mer konkret. Förutom ett syfte bör 

man formulera ett projektmål, vilket anger målet för kommunikationsinsatsen som helhet och 

bryter ner det i mer konkreta operativa mål, vilka fungerar som delmål under projektets gång. 

Delmålen bör vara tydligt formulerade och konsekventa för att samtliga inblandade i ett 

projekt ska kunna arbeta gemensamt mot det övergripande målet. Målformuleringen är också 

viktig för att efter en kommunikationsinsats kunna mäta resultatet. Om det från början inte 

funnits några mål är det svårt att utvärdera om önskat resultat har uppnåtts (Larsson, 2014: 

120, 132-133).  

För att målen ska vara konkreta och praktiskt genomförbara finns ett antal kriterier som de 

bör uppfylla. De bör vara begripliga, relevanta, substantiella, användbara och realistiska. 

Det är viktigt att målen inte enbart blir abstrakta formuleringar utan att de går att tillämpa i 

det praktiska arbetet. Målen bör alltså ha ett reellt, genomförbart innehåll som för 

organisationen är möjligt att uppnå (Larsson, 2014:132).   
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2.4.3 Målgruppsanalys 

När man planerar en kommunikationsinsats är det viktigt att veta vem man vill nå och hur, 

därför bör man bestämma vilka målgrupper man ska rikta sig till. Syftet med en 

målgruppsanalys är att urskilja så många skiljetecken som möjligt för att få en tydlig bild av 

dem man önskar kommunicera med, på så sätt blir det lättare att sedan ta fram 

kommunikationsstrategier och välja ut vilka medier man ska använda sig av (Larsson, 2014: 

192). Från en organisations sida innebär målgrupper dem som en organisation vill nå ut till 

med sitt budskap. Denna kommunikation är ofta asymmetrisk, alltså att informationen går 

enbart från sändare till mottagare. Människor är inte ensidigt rationella och systematiska och 

därför är det av stor vikt att definiera och analysera målgrupper innan man bestämmer sig för 

vilka strategier och kanaler som är mest lämpliga för att nå dem. Om målgruppen är stor och 

utspridd över ett stort geografiskt område är man vanligtvis i större utsträckning hänvisad till 

massmediekommunikation än om målgruppen är relativt liten, då blir det enklare att precisera 

kommunikationen. Ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar spelar förstås också in i 

planeringen (Larsson, 2014: 179-181). 

Vanliga sätt att segmentera olika målgrupper är genom att göra en så kallad demografisk 

analys där man tittar på variabler som exempelvis kön, utbildning, ålder, geografisk spridning, 

etnicitet, yrke och boende. Sådana uppgifter kan relativt enkelt tas fram via offentliga register. 

Vad som också kan vara av vikt är att undersöka individers medievanor och attityder och 

kunskap inom ett visst ämne, inre faktorer som påverkar individen är lika viktigt att ta hänsyn 

till som de yttre (Larsson 2014:182-186).  

2.4.4 Kommunikationsmodeller/strategier 

När man inom en organisation har definierat mål, vad man vill uppnå, behöver man utforma 

strategier, hur man ska nå målet. Dels är det föranalysen och målformuleringarna som styr hur 

man utformar strategier, dels är det tidigare erfarenheter och kunskaper om olika 

kommunikationsmodeller. Historiskt sett har organisationer oftast använt sig av 

envägsmodeller som strategi, där informationen har förmedlats från en sändare till mottagare 

utan återkoppling. Idag har vikten av dialog mellan sändare och mottagare fått en allt större 

betydelse (Larsson, 2014:153-157). 
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Det finns olika modeller för kommunikation, en enkel uppdelning brukar göras mellan 

envägskommunikation och tvåvägskommunikation, man talar antingen till en publik eller med 

en publik (Larsson, 2014: 50). Bland de mest kända modellerna, i amerikansk forskning 

normbildande, är de som utarbetats av Grunig och Hunt (1992).  De presenterar två modeller 

för envägskommunikation, den första kallar de press agentry (publicitetsmodellen) som skulle 

kunna liknas vid en typ av propaganda där organisationen strävar efter att förmedla anpassad, 

för organisationen fördelaktig information till dess publiker. Den andra envägsmodellen kallar 

de the public information model (den publika informationsmodellen) som även den syftar till 

att föra ut information men med ett mer objektivt innehåll. Vidare presenteras även två 

modeller för tvåvägskommunikation, den ena kallad the two-way asymmetrical model (den 

asymmetriska två-vägs modellen) som utgår från undersökningar om publikens 

föreställningar och värderingar, därefter anpassas informationen för att få önskad effekt hos 

publiken. Den andra är the two-way symmetrical model (den symmetriska två-vägs 

modellen). Den skiljer sig från de andra tre modellerna genom att den baseras på en 

kontinuerlig förståelse mellan publiken och organisationen. Syftet är inte att manipulera 

publiken med anpassade budskap, istället eftersträvas en gemensam ståndpunkt där dialog 

mellan publik och organisation utgör grunden för kommunikationen. Grunig argumenterar för 

att denna modell är den man bör eftersträva i organisationer (Grunig, 1992: 18-19).  

Traditionellt sett har envägskommunikation varit den dominerande synen på kommunikation 

för organisationer. James Carey (2009) benämner detta som transmissionsmodellen där 

kommunikation innebär förflyttningen av information från sändare till mottagare. 

Tvåvägskommunikation, som syftar till att skapa en dialog mellan organisationen och 

publiken, benämns vanligen den meningsskapande modellen eftersom man där strävar efter 

ett deltagande av både sändare (organisation) och mottagare (publik) (Carey, 2009: 12-16). 

Dessa två modeller måste inte användas var för sig, de utesluter inte varandra utan kan 

användas parallellt i kommunikationsarbetet vilket är mycket vanligt (Falkheimer och Heide, 

2007: 33).  

2.4.5 Medieval  

Valet av mediekanaler som ska användas vid en kommunikationsinsats baseras på de tidigare 

stegen i planeringen. Arbetet med medier kan enligt Larsson (2014) delas upp i två faser. Den 

första delen handlar om mediestrategi, hur den övergripande medieinriktningen för 

kommunikationsinsatsen bestäms, om det är lämpligast med en eller ett fåtal medier eller om 

en större mediemix är att föredra. Nästa fas är medieval, att välja konkreta medier utifrån de 

formulerade målen och kommunikationsstrategierna (Larsson, 2014: 214-215). Traditionella 

medier, det som vanligtvis benämns massmedier, exempelvis tv, tidningar och radio, har ofta 

en bred spridning och är kostnadseffektiva men de ger liten eller ingen möjlighet till 
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interaktion med mottagarna (Cutlip, Center och Broom, 2000: 304). Den tidigare 

dominerande massmediekommunikationen finns kvar som en stor del av många 

organisationers primära medieval men det har skett en kraftig förändring sedan internet 

gjorde sitt intåg och förändrade vårt sätt att kommunicera, idag är det betydligt fler 

organisationer som använder interaktiva plattformar som sociala medier och formar 

kommunikationen gemensamt med dess mottagare (Cutlip, Center och Broom, 2000:284-

285). 

Det stora informationsflöde som finns idag bidrar till stor konkurrens mellan företag och 

organisationer och det blir allt viktigare att interagera med mottagare och intressenter. Sociala 

medier var när det kom något som hölls skilt från traditionella massmedier men blir mer och 

mer en inkluderad del av dessa, flöden från Facebook, Twitter och bloggar ses numera i bland 

annat tidningar och på tv. Sociala medier har flera viktiga funktioner och många 

användningsområden för organisationer och företag. Det är enkelt att lägga ut information om 

en organisations verksamhet och speciella händelser, medarbetare som engagerar sig i sociala 

medier kan skapa dialog med mottagarna, diskutera, svara på frågor och bemöta kritik. Att visa 

sig som en öppen, tillgänglig organisation som är mån om goda relationer med mottagarna kan 

ge människor upplevelsen av att ”komma närmare” organisationen (Leigert, 2013: 13-15, 37-

43).   

2.4.6 Utvärdering 

Utvärdering av en kommunikationsinsats är en viktig del av strategisk kommunikation och bör 

göras både under pågående arbete samt efter att ett projekt avslutats. Syftet med utvärdering 

är att öka effektiviteten i arbetet och ge en ökad förståelse inför kommande projekt. Genom att 

fortlöpande utvärdera kommunikationsarbetet kan man uppmärksamma eventuella problem 

som uppstår under vägen och göra ändringar. Det är även viktigt för att skapa sig en 

uppfattning ifall kommunikationsinsatsen går i riktning mot uppsatta mål, når valda 

målgrupper och om arbetsmetoderna är effektiva, om de strategier och metoder man använder 

är de rätta för att nå ut med sitt budskap och hur innehållet har tagits emot och om det har 

uppnått önskad effekt. Om det är ett större projekt med många mindre delprojekt kanske något 

behöver ändras och omformuleras inför nästa steg. Att enbart göra en utvärdering av ett 

projekt först när det är avslutat är oftast för sent (Cutlip, Center och Broom, 2000: 431-433). 

Arbetet med utvärdering kan delas in i tre områden; en analys av förberedelse och planering 

görs för att undersöka kvaliteten i föranalysen och planeringen av arbetet, analys av 

implementering undersöker lämpligheten i utförda insatser och en analys av påverkan och 

effekt ger kunskap och förståelse för konsekvenser och effekter av projektet. Cutlip, Center och 

Broom (2000) menar att dessa tre områden måste inkluderas för att en utvärdering ska vara 

komplett utförd (Cutlip, Center och Broom, 2000: 236).  
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3. Material och metod 

Här presenteras de två metoder som valts för insamling av empiriskt material, kvalitativ 

intervju och textanalys, med urval, avgränsning samt genomförande separat beskrivet för varje 

metod. Därefter följer en beskrivning av validitet och reliabilitet och en diskussion av 

metodproblem och hur dessa har hanterats.  

3.1 Induktiv eller deduktiv ansats? 

När man gör en studie i forskningssyfte finns det två sätt att dra slutsatser, genom induktion 

eller deduktion. Induktiv ansats innebär att studien bygger på empiri, att samla information 

och därefter söka mönster och dra slutsatser. Deduktiv ansats är den motsatta metoden, där 

utgår man från en eller flera teorier och formulerar hypoteser som testas mot verkligheten 

genom experiment och studier, hypotesen kan då verifieras eller omkullkastas beroende på om 

hypotesen stämmer överens med eller skiljer sig från resultatet av studien (Thurén, 2007: 22-

31). 

Denna undersökning är gjord efter induktiv ansats, ett insamlat material har analyserats för 

att finna mönster och utifrån det kunna dra slutsatser. 

3.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod? 

Inför en undersökning i forskningssyfte är det viktigt att ta reda på vilken metod som passar 

bäst för att uppnå studiens syfte, är det genom en kvalitativ eller kvantitativ metod, eller kanske 

en kombination av båda? Kvantitativ metod används för att nå mätbara eller jämförande 

resultat, sådant som kan räknas, anges i frekvenser eller presenteras i siffror. Man kan dra 

slutsatser genom ”hårda” data som exempelvis statistik eller enkäter med standardiserade 

frågor och bestämda svarsalternativ. Kvalitativ metod inriktar sig på att få en djupare förståelse 

inom ett område eller när man vill urskilja mönster av exempelvis attityder, känslor och 

upplevelser. Det handlar om analys av ”mjuka” data, sådant som inte är direkt mätbart utan 

mer abstrakt, där det inte finns några färdiga verktyg för mätning eller statistisk insamling av 

information. Intervjuer och observationer är exempel på vanliga kvalitativa metoder (Trost, 

2010: 25-33).  

För denna undersökning ansågs kvalitativa metoder vara mest lämpliga eftersom att den är av 

karaktären att nå djupare kunskap och förståelse inom ett avgränsat område. 
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3.3 Kvalitativa intervjuer 

En kvalitativ intervju i forskningssyfte kan beskrivas som ett samtal där intervjuaren styr 

innehåll och riktning av samtalet. Frågorna bör vara av öppen karaktär så att intervjupersonen 

får möjlighet att uttrycka sig fritt och beskrivande. Syftet med en kvalitativ intervju är att tolka 

innebörden i svaren för att urskilja exempelvis mönster, skeenden, upplevelser och känslor för 

att nå djupare kunskap inom området. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av en öppen 

struktur där intervjun vanligtvis är uppbyggd efter ett antal teman men där frågeordningen 

inte är exakt fastställd utan formuleras under intervjuns genomförande och anpassas till varje 

enskild intervju (Kvale och Brinkmann, 2014: 19, 46-49).   

Intervjuerna i denna uppsats är semistrukturerade, vilket innebär att intervjun är uppbyggd 

efter de teman och frågeställningar som finns i uppsatsen och att frågorna är öppna, d.v.s. att 

det inte finns några färdiga svarsalternativ utan att intervjupersonerna fritt kan formulera sina 

svar (Ekström och Larsson, 2010:60).  

Kvalitativa intervjuer anses vara en lämplig metod för studien då syftet är att nå en djupare 

kunskap om kommunens kommunikationsarbete. I den här undersökningen har e-post 

intervjuer gjorts eftersom att intervjupersonerna inte hade möjlighet att avsätta någon tid för 

personliga möten. Anne Ryen (2004) menar att en av fördelarna med e-post intervjuer är just 

att det inte kräver någon överenskommelse av tid och plats för intervjun, intervjupersonen kan 

själv svara när hen har tid och kan i lugn och ro reflektera över frågorna och ta god tid på sig 

(Ryen, 2004: 199). 

3.3.1 Urval kvalitativa intervjuer 

Kulturhuvudstadsåret organiserades av en särskild projektgrupp under ledning av 

kommunens kulturutskott. Totalt arbetade 21 personer i projektgruppen varav sju stycken 

ingick i kommunikationsgruppen (umea2014.se). Dessa sju personer kontaktades via mail i 

början av november 2014 med en förfrågan om fyra av dem kunde ställa upp på en intervju. 

Urvalsprocessen blev därmed mycket enkel eftersom att det är en så liten organisation och 

endast ett fåtal personer arbetade med just kommunikationen för Umeå 2014.  

I en kvalitativ studie ställs inte kravet att urvalet måste vara representativt för en större 

population, det viktiga är att urvalet görs ändamålsenligt för det fenomen man vill studera. 

Urvalet för denna studie kan sägas vara det som Ekström och Larsson (2010) benämner 

variationsurval eftersom att personer med olika befattningar och arbetsområden inom 

kommunikationsgruppen tillfrågades att delta i intervjun för att få en bredd i vilka medier och 

metoder av kommunikation som de arbetar med (Ekström och Larsson, 2010: 61).   
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Fyra personer ansågs lämpligt eftersom att studien är av kvalitativ karaktär, då är att föredra 

ett litet antal intervjuer av god kvalitet och detaljrikedom snarare än många intervjuer (Trost, 

2010:144). I kombination med textanalys blir också antalet intervjuer lämpligt för studiens 

omfattning och för att kunna besvara syfte och frågeställningar.  

3.3.2 Genomförande kvalitativa intervjuer 

En intervjuguide utformades med tre teman baserat på studiens frågeställningar; 

kommunikationsplanering, målformulering, kommunikationsstrategier och medieval. Till de 

fyra personer ur kommunikationsgruppen för Umeå2014 som tackat ja till att medverka i en 

intervju skickades den 14 november 2014 via mail en intervjuguide och missivbrev med 

beskrivning av studien och dess syfte, sista svarsdag sattes till 5 december. Efter att svaren från 

första frågeformuläret kommit in blev det tydligt att intervjupersonerna hade tolkat vissa 

frågor mycket olika och i vissa fall svarat på väldigt skilda sätt, både i längd och innehåll. 

Följdfrågor formulerades därför individuellt till varje intervjuperson med syftet att få 

förtydligande eller mer detaljerade svar. Efter att svaren på följdfrågorna kommit in 

sammanställdes resultatet utifrån intervjuguidens tre teman och analyserades mot de teorier 

som studien utgått ifrån.  

3.4 Textanalys 

När skriftliga dokument ska undersökas och analyseras är kvalitativ textanalys en lämplig 

metod. En textanalys syftar till att tolka och förstå en text utifrån ett i förväg formulerat 

perspektiv och sammanhang, det gäller att ha klart för sig vilket förhållningssätt man har till 

texten och vilket fenomen man är ute efter att uppmärksamma. När syftet med textanalysen är 

definierat är det lämpligt att utforma ett antal analytiska frågor som utgångspunkt, de blir de 

verktyg som hjälper till att strukturera analysen (Widén, 2009: 138, 142-144). 

Syftet med textanalysen att nå förståelse för organisationen av Umeå kommuns 

kommunikativa arbete genom att analysera hur det organisatoriska arbetet presenteras i 

formella dokument. Syftet är också att jämföra hur dessa dokument förhåller sig till svaren i 

intervjuerna.  

3.4.1 Urval textanalys 

Det fanns inget enskilt dokument som innehöll alla delar av kommunikationsarbetet under 

Umeå2014, det var ett så omfattande projekt att ett sådant dokument skulle ha blivit alltför 

invecklat och oöverskådligt, istället användes flera dokument utformade för olika områden och 

perioder. En av de intervjuade medarbetarna tillhandahöll ett antal formella dokument 

rörande kommunikationsarbetet, därefter valdes två av dessa ut utifrån lämplighet i relation 
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till studiens syfte och frågeställningar. Det tredje dokumentet laddades ner från hemsidan 

www.umea2014.se.  

De texter som analyserats är marknadsplan 2014, medierekommendation 2013/2014 och 

digital strategi (som finns tillgänglig via umea2014.se). Av dessa var marknadsplanen det mest 

övergripande av kommunens formella dokument gällande kommunikationsarbetet under 

Umeå2014. Marknadsplanen fungerade som kommunens övergripande styrdokument 

gällande alla marknadsinriktade aktiviteter och kommunikativa insatser under 2014. 

Innehållet var uppdelat i visionära mål, utgångläge och värdegrund, övergripande mål för 

Umeå2014, kommunikationsstrategier, målgrupper och budskap. Det andra dokumentet, 

medierekommendationen, innehöll riktlinjer och planering för vilka mediestrategier och 

mediemixer som rekommenderades för olika projekt. Därefter presenterades mediestrategier 

indelade i sex huvudsakliga områden med början i augusti 2013 och vidare för hela 2014. 

Områdena var Umeåborna, caughtbyumea.se, digitala mål, invigningsprogramsläpp, 

invigning och åtta årstider. För varje område fanns en enskild mediestrategi, vilka 

målgrupper man riktade sig mot, mål och uppskattad budget. Digital strategi var underlaget 

för hur webbaserade medier kunde användas i kommunikationsarbetet, där beskrevs kanalmix 

för olika kommunikationsinsatser och arbetet med digitala medier. Den digitala strategin var 

det dokument som gick djupast ner på detaljnivå med definitioner av Facebook, Twitter och 

Instagram, riktlinjer för användning av dessa kanaler och vilka målgrupper de riktade sig mot.   

Medierekommendation och digital strategi var mer konkreta i sina formuleringar och 

inriktades till skillnad från marknadsplanen på ett avgränsat område av 

kommunikationsarbetet. Tillsammans utgjorde dessa tre dokument ett lämpligt komplement 

till intervjuerna då innehållet i dem behandlade samma områden som studiens 

frågeställningar.  Dokument valdes ut som tidigare nämnt p.g.a. dess lämplighet i relation till 

undersökningens syfte. I en större, mer omfattande undersökning skulle fler dokument ha 

kunnat analyseras vilket möjligtvis skulle påverka resultatet. Den totala projekttiden för 

kulturhuvudstadsåret sträcker sig mellan 2009-2015 och under denna tid producerar 

kommunen en mängd dokument gällande kommunikationsarbetet, att endast tre av dessa 

dokument analyserats ger ett resultat utifrån ett något begränsat perspektiv, samtidigt är dessa 

dokument framtagna från tidigare underlag och i samband med starten av Umeå2014, därav 

ansågs de vara lämpliga för studiens syfte och frågeställningar.  
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3.4.2 Genomförande textanalys 

Till att börja med bör en övergripande fråga formuleras för textanalysen, detta för att 

tydliggöra det problem man vill analysera (Widén, 2009: 145). Utifrån syftet med denna studie 

ställdes den övergripande frågan: 

Beskriver de formella dokumenten ett strategiskt kommunikationsarbete? 

 Vilka huvuddrag inom kommunikationsarbetet beskrivs i marknadsplanen? 

o Hur förhåller sig detta till teorierna inom strategisk kommunikation? 

 Vilka strategier och metoder finns beskrivna i dokumenten? 

o Hur är de formulerade? 

 Vad säger dokumenten om medieval? 

o Vilka medier finns representerade? 

Först gjordes en genomläsning av texterna för att undersöka om frågorna kunde anses 

relevanta, om frågorna kunde besvaras genom texternas innehåll. Några mindre justeringar 

gjordes i frågeformuleringarna och därefter analyserades varje text var för sig enligt 

frågeordningen för att sedan sammanställas i resultatet.   

3.5 Reliabilitet och validitet 

Två begrepp att förhålla sig till när man gör en studie i forskningssyfte är reliabilitet och 

validitet, vilka tillsammans beskriver trovärdigheten i studien. Reliabilitet handlar om 

tillförlitlighet, om resultaten är stabila. Hög reliabilitet förutsätter att studien har en hög grad 

av standardisering, att den ger mätbara resultat och att andra forskare kan genomföra studien 

på samma sätt och nå samma resultat. Validitet handlar om ifall man har mätt det studien 

säger sig mäta, om den är giltig. Dessa begrepp härstammar från kvantitativ forskning och blir 

en aning svåra att direkt överföra till kvalitativ forskning. Detta beror på att kvalitativ forskning 

inte strävar efter samma sorts mätbara resultat som vid kvantitativ forskning, det kan vara 

svårt att avgöra graden av reliabilitet när resultaten är av mer abstrakt och tolkande karaktär. 

I kvalitativa intervjuer är standardiseringen låg och kan inte garantera samma resultat flera 

gånger eftersom att människor inte är statiska och antagligen inte kommer att svara exakt 

likadant vid olika intervjutillfällen (Trost, 2010: 131-135).  
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Det är svårt att nå hög reliabiliteten i denna studie eftersom att det insamlade materialet 

analyserats ur ett kvalitativt perspektiv och har en låg grad av standardisering. Textanalysen 

med utgångspunkt i ett antal förbestämda frågor höjer reliabiliteten något men även där finns 

en viss tolkningsfrihet och låg grad av standardisering. Validiteten i denna studie anses vara 

av god kvalitet, intervjupersoner och texter är noggrant utvalda i relevans till studiens syfte 

och frågeställningar.  

3.6 Metodproblem 

När man gör kvalitativa intervjuer via e-post finns det en del svårigheter som intervjuaren 

måste förhålla sig till och vara medveten om. Vid kommunikation via e-post försvinner den 

icke-verbala kommunikationen som intervjuaren annars kan ha mycket nytta av vid ett 

personligt möte. Kroppsspråk, betoning av vissa ord, leenden, missnöje och pauser är exempel 

på sådant som inte kan kommuniceras via e-post. En annan problematisk aspekt är att 

möjligheten till direkta följdfrågor försvinner. Det kan vara en fördel att intervjupersonen i 

lugn och ro kan besvara frågorna och inte heller behöver besvara alla frågor på en gång, 

samtidigt försvinner spontaniteten i svaren och det finns risk att intervjupersonen anpassar 

och formulerar svaren annorlunda än vid ett personligt möte (Ryen, 2004: 197). Detta 

hanterades genom en förberedande och kontinuerlig e-post kommunikation med samtliga 

intervjupersoner med tydlig information om studiens syfte och intervjuns utformning. Under 

svarsperioden för intervjuerna hölls fortsatt en god kommunikation med intervjupersonerna 

genom att efter första svarsomgången skicka individuellt formulerade följdfrågor. 

Det svåraste problemet var anonymiteten för intervjupersonerna. Kommunikationsgruppen i 

projektteamet för Umeå2014 är väldigt liten och det var därför svårt att garantera absolut 

anonymitet. Detta hanterades genom s.k. informerat samtycke, att intervjuaren tydligt 

informerar om studiens syfte, hanteringen av intervjusvaren och resultatet av studien. 

Intervjupersonerna medverkar helt frivilligt och kan när som helst dra sig ur projektet (Kvale 

och Brinkmann, 2014: 107-108). För att öka graden av anonymitet nämns aldrig yrkestitlar i 

uppsatsen, intervjupersonerna benämns enbart som medarbetare i kommunikationsgruppen. 

Svaren har också lösgjorts från respektive person för att öka graden av anonymitet.  

  



Kristina Vesterberg 

21 
 

4. Resultat och analys 

Här presenteras resultatet och analys av texterna och intervjuerna tematiskt efter olika steg i 

kommunikationsplaneringen.  

4.1 Kommunikationsplanering 

Textanalyserna visade på översiktliga beskrivningar av kommunikationsverksamheten samt 

mer konkreta formuleringar av mål och strategier. I marknadsplanen beskrivs 

kommunikationsgruppens arbete på följande sätt:  

”Kommunikationsgruppens roll i Umeå2014-teamet är att genomföra 

strategiska marknadskommunikationsaktiviteter enligt särskilda planer och 

samtidigt vara ett kommunikationsstöd för Umeå2014-teamet”.  

Vidare framhålls i marknadsplanen att för ett effektivt och framgångsrikt arbete i hela 

projektteamet ska det även finnas ett väl organiserat arbete med public relations. Genom att 

samordna kommunens PR-arbete och kommunikationsinsatser tillsammans med externa 

aktörer som är delaktiga i såväl planering som genomförande av Umeå2014 kan det bidra till 

goda samarbeten på lång sikt, bland de samarbetspartners som nämns är Norrlandsoperan, 

Umeå universitet och muséer i kommunen.  

Att goda relationer med samarbetspartners framhålls i marknadsplanen som en viktig faktor 

för kulturhuvudstadsårets framgång och genomförande stödjer Heide och Simonssons (2007) 

resonemang om public relations som en del av det strategiska kommunikationsarbetet. De 

framhåller att public relations innefattar hur en organisation skapar och upprätthåller 

relationer med sin berörda publik (Falkheimer och Heide, 2007: 46-47). Formuleringen i 

marknadsplanen om vikten av ett organiserat PR-arbete kan tolkas som en medvetenhet från 

kommunens sida om att PR inte enbart handlar om marknadsföring utan att det är ett 

kontinuerligt arbete inom ramen för deras kommunikation som berör hela organisationen och 

påverkar relationer både internt och externt.   

Gällande en formell kommunikationsplan svarade tre av fyra intervjupersoner att 

marknadsplanen fungerade som deras huvudsakliga kommunikationsplan. En intervjuperson 

svarade att de använder flera olika dokument beroende på område för kommunikationen och 

gav exempel på marknadsplanen och den digitala strategin som delar av den samlade 

kommunikationsplattformen. Beskrivningarna av innehållet i dokumenten var kortfattade hos 

samtliga intervjupersoner, tre av fyra framhöll kommunikationsstrategierna som det mest 

väsentliga.  
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Intervjupersonernas likartade svar visar att de inom kommunikationsgruppen har en väl 

förankrad och sammanhållen syn på hur kommunikationsarbetet ska utföras. Deras 

kortfattade svar om innehållet i kommunikationsplanen skulle kunna bero på bristande 

kännedom om innehållet, det kan å andra sidan ha handlat om tidsbrist att svara eller vara en 

konsekvens av intervjuns format, via mail är det enkelt för intervjupersonen att ge så långa 

eller korta svar hen önskar.  

Planeringen av kommunikationsarbetet beskrevs på olika sätt av intervjupersonerna. Av deras 

svar framgick att det inte fanns enbart en arbetsgång i planeringen av projekt, det skulle inte 

ha varit praktiskt under en så lång period som ett helt år med projekt av så olika karaktär. Alla 

projekt som genomfördes under året delades upp i kategorier utifrån olika kriterier, 

exempelvis delades projekt där kommunen var hel- eller delfinansiärer upp i temaområden för 

att underlätta den interna planeringen. Det som överlag påverkade planeringen av samtliga 

projekt var vem/hur finansieringen såg ut och vilka samarbetspartners och sponsorer som var 

inblandade.  

Arbetsfördelningen i kommunikationsgruppen innebar att varje person hade ett eller flera 

områden där man var huvudansvarig för planering och operativ verksamhet. Av 

intervjupersonerna är det en som ansvarar för köpta kanaler, exempelvis tryckt press, tv och 

radio, en person arbetar med presskontakter och public relations och två personer arbetar med 

deras egna kanaler (webben och sociala medier).  

Kommunikationsgruppens arbete kan generellt sägas ha följt de steg som förespråkas av 

Cutlip, Center och Broom (2000) som grundläggande för strategisk kommunikation, gällande 

stegen av planering, genomförande och utvärdering. Undantaget var föranalys som inte 

nämndes någonstans i dokumenten eller av intervjupersonerna. Det som framgick i 

intervjupersonernas beskrivning av sitt arbete var att utvärdering av ett projekt fungerade som 

föranalys av ett annat, eftersom att det under hela året genomfördes flertalet projekt parallellt. 

Det som intervjupersonerna alla betonade var dialogen med mottagare på sociala medier, detta 

fungerade på ett sätt både som utvärdering av genomförda projekt och som föranalys inför 

kommande projekt. Rimligtvis kan föranalys och utvärdering gå hand i hand när det handlar 

om många projekt som genomförs under ett års tid och går omlott, dock kan det ifrågasättas 

att inget nämns i något av dokumenten, eftersom att dessa utgjorde viktiga delar i den formella 

kommunikationsplattformen, det skulle också kunna vara så att riktlinjer för omvärlds- och 

föranalys finns i andra dokument. 
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4.2 Vision och målsättning 

Visionen om Umeå2014 innebar att inte enbart Umeå kommun, utan hela den nordliga 

regionen (vilken inte är närmare definierad), på lång sikt ska gynnas och utvecklas genom 

kulturdriven tillväxt, där utvecklingen präglas av ledorden delaktighet och medskapande. 

Visionen benämndes i marknadsplanen ”The Culturized City” med tanken att kulturen skulle 

fungera som ”…inspiration för ett hållbart samhälle och global utveckling.”  Begreppet 

medskapande förekom ofta särskilt i marknadsplanen, men även i medierekommendationen 

och digital strategi. Två andra begrepp som lyftes fram var nyfikenhet och passion, vilka 

beskrevs som en del av den unika ”Umeåandan”, vilken kännetecknas av människor med en 

stark framtidstro, drivkraft och som är öppna och prestigelösa.  

Kulturhuvudstadsåret var en del av Umeå kommuns långsiktiga tillväxtstrategi och målen i 

marknadsplanen var formulerade utifrån detta: 

 Öka uppslutningen/stödet för Umeå2014. 

 Attrahera till medskapande. 

 Stärka Umeås profil som intresseväckande och attraktiv kulturstad. 

 Bidra till att öka antalet besökare till Umeå och nordliga rummet.  

Dessa mål var avsedda att ha effekt på lång sikt och det fanns därför få konkreta 

målformuleringar, de som fanns var exempelvis 11 % fler besökare till Umeå under 2014 än 

andra år. För beskrivningar av mätbara mål och metoder för att uppnå dessa hänvisades till 

dokument mer specifikt anpassade för olika perioder och delprojekt. 

Dessa är den typen av mål som Larsson (2014) menar tillhör den översta målnivån, visionen, 

som är den mest abstrakta nivån och långsiktiga målformuleringen, och snarare anger en i 

framtiden önskad position eller tillstånd än konkreta mål. Denna sorts mål fyller syftet att 

samtliga medarbetare i en organisation ska vara medvetna om hur organisationen vill 

utvecklas som helhet, på lång sikt (Larsson, 2014: 120-121). 

Genom den långsiktiga visionen och målsättningarna formades det budskap Umeå kommun 

ville förmedla under 2014.  Ledordet var medskapande och staden beskrevs på följande sätt: 

          ”Här möts skarpa konstraster och blir till ny energi: Klimatforskning och 

queerbloggar. Urfolkskultur och de senaste trenderna. Dataspel och 

fotbollsfestivaler. Lågmälda berättare och hardcore. Sida vid sida i ständig 

utveckling. För i den här regionen gillar vi laddade och gränsöverskridande 

möten. Därför visar vi nu hela Europa att Umeå har just den kreativa och 

kulturella drivkraft som världen behöver mer av.” 
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Larsson (2014) menar att det är viktigt att målen för ett projekt anpassas till organisationen 

som helhet och dess långsiktiga, visionära mål så att inte projektet existerar i ett vakuum 

(Larsson, 2014: 119). I det här fallet var organisationen Umeå kommun, som hela tiden 

arbetade utifrån visionen att Umeå2014 inte skulle vara ett isolerat projekt utan något som på 

lång sikt gynnar Umeåborna och kommunens utveckling.  

De långsiktiga målformuleringarna i marknadsplanen var ibland otydliga och abstrakt 

formulerade, exempelvis: ”Antalet som vill och kan vara delaktiga under kulturhuvudstadsåret 

ska öka med minst 20 procent”, utan att relatera detta till någon angiven tidsperiod, målgrupp 

eller geografiskt område. Larsson (2014) poängterar att målformuleringar bör vara relevanta i 

relation till projektets syfte och även reella, alltså verklighetsförankrade. Detta är också viktigt 

för att de som arbetar inom projektet ska bli motiverade och känna att målen är nåbara 

(Larsson, 2014: 119). Det framgick tydligt vad kommunen ville uppnå med Umeå2014, svårare 

var det att förstå hur målen skulle uppnås. Samtliga dokument gav lite eller ingen information 

om uppföljning, vilket skulle kunna bero på att de befann sig på en så pass översiktlig nivå att 

det i mer detaljspecifika dokument skulle kunna finnas riktlinjer för utvärdering och 

måluppfyllelse.  

Samtliga intervjupersoner gav en kortfattad beskrivning av övergripande mål för Umeå2014, 

dock kunde ingen ge exempel på konkreta mål för enskilda projekt. En av intervjupersonerna 

hade svarat med den exakta målformuleringen som finns beskriven på hemsidan umea2014.se. 

Att en intervjuperson hade klistrat in målformuleringarna direkt från hemsidan visar på ett av 

problemen med e-post intervjuer, det ger intervjupersonen möjlighet att leta fram information 

om sådant denne kanske annars inte hade kunnat svara på vid ett personligt möte. Det betyder 

å andra sidan inte att hen inte själv kunde ha formulerat målbeskrivningar utan att det var det 

enklaste och snabbaste sättet att svara.  

Det var ingen intervjuperson som kunde exemplifiera målformuleringar för enskilda projekt, 

med förklaringen att Umeå2014 är ett så omfattande projekt med en mängd olika 

målformuleringar som finns att hitta i dokument för enskilda projekt och perioder. Att 

intervjupersonerna inte kunde ge exempel på några målformuleringar för enskilda projekt kan 

bero på att det är så många delprojekt som ska genomföras under hela året, alla 

intervjupersoner var ändå medvetna om de övergripande målen för Umeå2014. 
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4.3 Målgrupper 

Textanalyserna visade att det fanns klart definierade målgrupper på flera nivåer. I 

marknadsplanen var målgrupperna uppdelade i Umeåbor, besökare, samarbetspartners, 

opinionsbildare, medfinansiärer och interna nätverk (anställda inom Umeå kommun, 

VisitUmeå AB och Region Västerbotten). Förutom dessa definitioner fanns inga förslag om hur 

olika strategier eller medier kunde riktas mot särskilda målgrupper, det fanns mer utförligt 

beskrivet i medierekommendationen, som inriktade sig mot den primära målgruppen ”svenska 

besökare av Umeå2014”. Därefter följde en vidare uppdelning i fem mindre målgrupper 

uppdelade utifrån kulturintresse, dessa var musik, teater, litteratur, konst och idrott. 

Statistiken gällande kulturintresse var hämtad från en undersökning av SIFO (Svenska 

institutet för opinionsundersökningar) och omfattade hela landets befolkning i åldrarna 16-80 

år. Varje mediestrategi med dess valda kanaler som presenterades i medierekommendationen 

var uttryckligen kopplat till någon av målgrupperna definierade utifrån SIFO-undersökningen.  

Enligt Larsson (2014) är det av stor vikt att identifiera vem organisationen vill nå med sitt 

budskap, det är en del av de grundläggande faktorerna för det fortsatta planeringsarbetet. 

Vidare menar Larsson att vid analys av målgrupper bör både yttre och inre faktorer som 

påverkar mottagarna undersökas. Yttre faktorer är exempelvis storlek på målgruppen, 

geografisk spridning, social bakgrund och medievanor. Inre faktorer kan vara attityder och 

åsikter inom ett ämne, livsvärden och motivation inför ämnet (Larsson, 2014: 175, 182-184).  

Inom varje målgrupp i medierekommendationen fanns information utifrån variablerna 

målgruppens storlek, kön, åldersfördelning, geografisk spridning, familj, mediekonsumtion 

och medievanor. Dessa variabler faller inom ramen för yttre faktorer inom den demografiska 

målgruppsanalysen, men den primära uppdelningen var gjord efter den interna faktorn 

kulturintresse. Som Larsson (2014) poängterar är interna faktorer lika viktiga som yttre att ta 

hänsyn till (Larsson, 2014: 183-184).   

Medierekommendationen gav en god beskrivning av målgrupperna inom ramen för 

”Umeåbor” och ”besökare” som definierades i marknadsplanen, i övrigt fanns ingen 

återkoppling till de övriga målgrupperna, detta skulle kunna bero på 

medierekommendationens inriktning och att andra målgrupper och strategier för att nå dessa 

återfanns i andra dokument.  

Den digitala strategin innehöll inte mycket gällande målgrupper men många konkreta 

beskrivningar av aktiviteter för att sprida information och inspirera till deltagande rent 

generellt. Den digitala plattformen riktade sig till en något yngre målgrupp, inte klart 

avgränsad men med uppmaningen att sträva efter en lättsamma attityd förmedlat via de tre 
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största digitala kanalerna Facebook, Instagram och Twitter. Den enda kanal som hade en klart 

avgränsad målgrupp gällande ålder vars Instagram som riktade sig till yngre personer 18-30 

år. Intervjupersonerna framhöll också att det var via sociala medier som de framförallt höll 

kontakt med besökare och mottagare av information gällande Umeå 2014.  

Sociala medier som främsta kanal att kommunicera med sina mottagare är smidigt och går 

snabbt, det som kan bli problematiskt med så mycket kommunikation via digitala medier är 

att kommunikationen med äldre målgrupper (i medierekommendationen var dessa 55+) inte 

får samma utrymme och dialogen kan då bli något sned gällande åldersgrupper. I jämförelse 

med den digitala strategin så riktades medierekommendationens strategier gällande tryckt 

press sig i huvudsak till en äldre målgrupp. Information sprids men möjligheten till dialog med 

mottagare av dagstidningar är mycket begränsad jämfört med sociala medier. Larsson (2014) 

poängterar dock att massmedier är ett bra sätt att sprida information när målgruppen är spridd 

i ett stort geografiskt område, som var fallet med Umeå2014 (Larsson, 2014:182). Kommunen 

hade köpt annonsering i tidningar i storstäder, mellanstora städer och mindre orter lokalt och 

regionalt. En anledning till valet att fokusera på kostnadseffektiva digitala medier samt stor 

spridning via dagstidningar var begränsade ekonomiska resurser, då det fanns specifikt 

angivet i medierekommendationen att reklam i tv, nationell som lokal, och annonser i 

rikstäckande morgonpress inte var ekonomiskt genomförbart.  

4.4 Kommunikationsstrategier 

Strategierna var utformade efter ledordet medskapande och var formulerade med få 

beskrivningar av konkreta metoder, exempelvis ville kommunen engagera till medskapande 

bland besökare och kulturaktörer genom dialog på sociala medier, genom glashusaktiviteter 

och workshops, dock beskrevs ingen av dessa aktiviteter mer utförligt. 

Medierekommendationen inledde med att framhålla visionen om Umeå2014 som ”ledande i 

Europa när det gäller medskapande”. 

Betydelsen av medskapande för genomförandet av Umeå2014 upprepades särskilt ofta i 

marknadsplanen, det var utifrån det perspektivet hela kulturhuvudstadsåret utformades och 

så även kommunikationsstrategierna. Av nio kommunikationsstrategier innehöll tre rubriker 

ordet medskapande: 
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1. Öka känslan av medskapande. 

2. Skapa ännu mer positiv förväntan och öka synligheten. 

3. Involvera medskaparna så att de blir våra informella ambassadörer. 

4. Fler ambassadörer värvas och ska ingå i volontärorganisationen. 

5. Åtta årstidsinvigningar och en avslutning som blir en fortsättning. 

6. Sprida kännedom och öka intresset genom PR-arbete. 

7. Öka medskapandet via sociala medier. 

8. Samarbeta och samordna med VisitUmeå AB. 

9. Intressera potentiella samarbetspartner. 

Ovanstående strategier beskrevs mer eller mindre abstrakt. Under andra punkten; ”skapa 

ännu mer positiv förväntan och öka synligheten” beskrevs delvis metoden för att uppnå detta 

på följande sätt: 

”Inför och under 2014 ska arbetet med att skapa positiv förväntan intensifieras. 

Vi ska i högre grad rikta in oss på att nå målgruppen besökare på den lokala, 

regionala, nationella och europeiska marknaden. Det gör vi framför allt med 

våra PR-aktiviteter och kommunikationsinsatser i digitala medier, där vi även 

kommunicerar allt på engelska, men också via våra nätverk.” 

De besökare som avses är i princip alla, vilka PR-aktiviteter och kommunikationsinsatser 

i sociala nätverk som avses hänvisas att söka information om i mer detaljerade 

planeringsdokument. Citatet ovan kan upplevas som en ganska flummig beskrivning av 

en strategi, men marknadsplanen är så pass bred och översiktlig att det inte finns mer 

konkreta beskrivningar än detta.   

Under samtliga rubriker framhölls att grunden för kommunikationsstrategierna under 

Umeå2014 var samverkan mellan olika parter, exempelvis att samarbetspartners under 

Umeå2014 (ej specificerat vilka) skulle vara delaktiga i utformningen av webb och sociala 

medier. Under samtliga nio punkter beskrevs syftet med strategin samt gavs kortfattade 

beskrivningar av hur dessa strategier skulle genomföras, för information om konkreta 

arbetsmetoder hänvisades till dokument för enskilda projekt och tidsperioder. Syftet med att 

använda just dessa strategier var att medskaparna framhölls som centrala för att nå målen med 

Umeå2014. Genom att involvera samarbetspartners såväl lokalt som globalt framhölls detta 

som en viktig faktor för att öka kännedomen om Umeå som kulturstad på lång sikt. 

Strategierna var därmed framförallt inriktade på att sprida kännedom om staden och 

uppmuntra till delaktighet och deltagande i de aktiviteter som erbjöds under Umeå2014. 

Kommunikationsstrategierna innehöll både ambassadörskap och volontärarbete för att 

uppmuntra så många som möjligt till deltagande.  
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Både dokumenten och intervjupersonerna framhöll samarbetet med deltagare i projekten som 

centralt för Umeå2014. Begreppet upprepades så många gånger i marknadsplanen att det gav 

känslan av att så många som möjligt skulle vara med och utforma projektåret. Detta kan tolkas 

som att kommunen inte bara önskade delaktighet från så många som möjligt utan att det också 

var en förutsättning för att kunna genomföra Umeå2014. Det blev tydligt genom 

intervjupersonernas svar och dokumenten att det handlade om att förmedla en känsla och en 

positiv förväntan om Umeå2014.  

I medierekommendationen var strategierna framförallt fokuserade på 

invigningsprogramsläpp, invigning och att stödja de åtta årstiderna. Invigningen var det 

enskilt största delprojektet under 2014 och medierekommendationen innehöll därför en 

särskild planering gällande annonsering i dagspress för detta evenemang samt ett förslag att 

sända invigningen live via Youtube. Strategier gällande andra områdena Umeåbor, 

caughtbyumea.se och digitala mål, var mycket kortfattat beskrivna och gav förslag på medieval 

och aktiviteter. Framförallt var det spridning av information om Umeå2014 som låg i fokus i 

medierekommendationen. Sociala medier betonades som hög prioritet eftersom att de är 

mycket kostnadseffektiva och en viktig plattform för dialog och feedback från mottagare och 

samarbetspartners. Mål fanns angivna för januari 2014 gällande antal följare på olika sociala 

plattformar som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube, dessa mål uppdaterades löpande 

under 2014.   

Den digitala strategin beskrev mest utförligt strategier för Facebook, Instagram och Twitter, 

de digitala kanaler som framförallt användes för att sprida information om Umeå2014 och 

skapa dialog med mottagarna. För att skapa aktiva forum och dialog med mottagare och 

berörda aktörer skulle detta genereras genom ett aktivt arbete av webbteamet som ansvarade 

för att starta konversationer, sprida hashtaggen #umea2014 och uppmuntra till diskussion i 

sociala medier. Metoderna beskrevs som uppsökande, att uppmuntra användare i de sociala 

medierna till diskussion och deltagande, att kartlägga målgrupper och utforma riktade 

aktiviteter. Det poängterades vidare att all kommunikation via digitala kanaler skulle ha ett 

syfte, inspiration och information ska förmedlas i förhållande till ledordet medskapande och 

främja en öppen, samverkande attityd. Ord som ”cool”, ”rolig” och ”personlig” användes, samt 

att tonen på Facebook skulle hålla en avslappnad formulering för att inte uppfattas som ”alltför 

byråkratisk”. 

En av intervjupersonerna beskrev den digitala hemsidan och sociala medier på följande sätt: 

”Vi har gett mycket uppmärksamhet till projekt och evenemang som har förmodat större 

allmänintresse”. Samtliga intervjupersoner kunde relatera ledordet medskapande till sitt 

arbete och gav exempel på symbolisk närvaro genom att ”uppmuntra till deltagande och 

engagemang hos allmänheten”, samt konkret tillämpning genom att deras arbete innebar 
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kontakt med projektägare, kulturaktörer, besökare och deltagare i aktiviteter under året. 

Samarbete och dialog framhölls av två intervjupersoner som en viktig del av 

kommunikationen. En intervjuperson menade att medskapande genomsyrade allt 

kommunikativt arbete med Umeå2014 för att inspirera så många människor som möjligt att 

delta. Kommunens kontor för Umeå2014 var under hela året öppet för allmänheten och en 

intervjuperson svarade att det ofta kom in besökare som ville diskutera eller hade åsikter.   

Gällande sin egen arbetsroll svarade två intervjupersoner att de främst arbetade med 

information och motiverade detta med att deras arbetsuppgifter mycket handlade om att 

distribuera information till rätt plats och målgrupp men att de inte aktivt arbetade med 

återkoppling av informationen. De två personer som svarade att de främst arbetade med 

kommunikation framhöll att dialogen med besökare av Umeå2014 och samspelet med 

kulturaktörer och projektdeltagare var det viktigaste i deras arbete. Två personer tog upp hur 

projektägare, när det var andra än kommunen, hade mycket inflytande över utformningen av 

projekten. De kulturaktörer som var delaktiga under planeringen och genomförandet av 

evenemang bjöds in att medverka på presskonferenser och tillhandahöll oftast själva 

informationsmaterial som kommunen hjälpte till att sprida via flera kanaler.  

Även om det inte nämndes i dokumenten eller av någon av intervjupersonerna direkt tyder 

ändå intervjupersonernas beskrivning av dialog med mottagarna genom främst sociala medier 

på att man inom kommunikationsgruppen var lyhörd för åsikter från omgivningen och tog till 

sig dessa. Det som marknadsplanen beskrev utformningen av Umeå2014 som ett samarbete 

med kommunens invånare och att det var viktigt att projektdeltagare fick möjlighet att aktivt 

utforma innehållet under året visar också på en medvetenhet från kommunens sida om vikten 

av samarbete.   

Enligt Grunigs och Hunts definition kännetecknas den tvåvägs symmetriska 

kommunikationsmodellen av en dialog mellan sändare och mottagare medan den tvåvägs 

asymmetriska modellen innebär att sändaren formar sina aktiviteter baserat på 

undersökningar om mottagarnas attityder och åsikter för att sedan anpassa informationen 

därefter. Grunig och Hunt förespråkar den symmetriska tvåvägs-modellen för kommunikation 

mellan en organisation och dess mottagare, detta eftersom att det skapar en balans i 

kommunikationen om organisationen för en dialog med mottagarna och kan anpassa sin 

kommunikation i samförstånd med dem (Grunig och Hunt i Grunig, 1992: 291). Den starka 

anknytningen till begreppet medskapande bland annat genom att bjuda in samarbetspartners 

att medverka i utformningen av innehållet under Umeå2014, visar att det fanns en intention 

att i så stor utsträckning som möjligt arbeta efter en tvåvägs symmetrisk strategi och en vilja 

att göra Umeå2014 till Umeåbornas år. Utifrån att två intervjupersoner ansåg att deras arbete 

främst handlade om att informera snarare än kommunicera, samt att det i 
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medierekommendationen fanns strategier för spridning av information via annonsering i 

dagspress, tyder detta på att kommunen även använde envägskommunikation. Enligt 

Falkheimer och Heide (2007) är det helt naturligt att olika kommunikationsstrategier 

tillämpas i det verkliga arbetet, det knappast är rimligt att förvänta sig en helt och hållet 

symmetrisk kommunikation med mottagare i ett kommunikationsprojekt (Falkheimer och 

Heide, 2007: 29-33).  

Att kontoret för Umeå2014 under hela Umeå2014 var öppet för allmänheten kan tolkas som 

att det fanns en öppenhet bland medarbetarna och en vilja att ta till sig åsikter och hålla en 

öppen dialog med Umeåbor och besökare av staden. Detta stärker trovärdigheten i deras 

ledord medskapande att projektteamet bokstavligen talat höll dörren öppen för vem som helst 

att komma in och framföra sina åsikter. De använde sig också av digitala kanaler som Facebook 

och Twitter för direkt kommunikation med mottagarna, det kan därmed tolkas som att 

kommunens syfte var att så långt som möjligt använda sig av tvåvägskommunikation med dess 

mottagare men att det även av praktiska och organisatoriska skäl även förekom en mängd 

envägskommunikation.  

4.5 Medieval 

Medievalen som Umeå kommun fokuserade på under kulturhuvudstadsåret var framförallt 

tryckta och digitala medier. Som en intervjuperson poängterade så berodde medievalet delvis 

på vilken sorts evenemang eller aktivitet det gällde, vilken spridning som avsågs och vilka 

målgrupper som de önskades nå. I medierekommendationen var det dags- och veckopress som 

fått mest utrymme medan den digitala strategin enbart fokuserade på kanaler på webben och 

då särskilt sociala medier.  

Marknadsplanen sa inte mycket gällande medieval, det som nämns om medier är att webben 

var kommunens främsta kommunikationskanal, dels för att skapa tillgänglighet men också för 

att det är mycket kostnadseffektivt. Webben lyftes fram som den huvudsakliga kanalen för 

kommunikation med såväl medverkande kulturutövare som besökare och övriga mottagare:  

”Vi behöver skapa tävlingar och filmer som genererar upplevelser och skapar 

delaktighet via Facebook, Youtube och andra sociala medier; viral potential ska 

prioriteras.” 

Medierekommendationen genomsyrades av den gemensamma nämnaren att sprida 

information och kännedom om Umeå2014 genom annonsering i dagspress och veckotidningar 

samt genom events och aktiviteter på sociala medier. Medievalen var motiverade med primär 

målgrupp, förväntad spridning och uppskattad budget. Sist nämndes sådant som kommunen 
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då dokumentet togs fram inte hade råd med, vilket var nationell och lokal tv-reklam, 

rikstäckande utomhusaffischer och rikstäckande biokampanj.  

Den digitala strategin framhöll Facebook som den kanal där huvudparten av all 

kommunikation skedde, där skulle också de webbansvariga i kommunikationsgruppen vara 

aktiva och svara på alla inlägg. Tonen som eftersträvades var personlig och uppriktig. Twitter 

beskrevs som en mer ”exklusiv, vuxen och akademisk kanal” där kommunen ville arbeta 

långsiktigt med att aktivera diskussioner, länka vidare till andra hemsidor, kommentera inlägg 

och tagga specifika användare för att uppmuntra engagemang. Instagram var den ”mest 

inofficiella kanalen” där man uppmanade till att vara mycket personlig och fånga tillfällen med 

roliga bilder. Instagram skulle vara en emotionell och lekfull kanal, ingen praktisk information, 

det skulle framförallt fungera som ett intresseväckande forum för yngre personer mellan 18-

30 år. Sociala medier skulle också användas för tillbakablickar på det som hänt under året och 

visa bredden av aktiviteter i Umeå under 2014.  

Spridning av information var ett prioriterat område enligt två av intervjupersonerna. En 

person poängterade att fördelen med webben var att ”där finns i princip allt”. På hemsidan 

umea2014.se kunde all information publiceras medan det på sociala medier handlade mer om 

aktiverande aktiviteter, där hade kommunikationsgruppen en speciellt ansvarig. En 

intervjuperson svarade att valet av medier och kanaler berodde på karaktären på projektet eller 

evenemanget, hen menade att när det exempelvis handlade om invigning och avlutning av 

Umeå2014 skickades vykort ut till samtliga hushåll i Umeå kommun för att få så många 

besökare som möjligt, annonsering i lokal dagspress och Umeås två gratistidningar användes 

ofta för att locka många besökare till evenemang. För mer allmän distribution av information 

användes webben som främsta kanal och då främst Facebook, hemsidan och ett elektroniskt 

nyhetsbrev. Samma person förklarade också att medievalet handlade mycket om ekonomiska 

resurser och att det därför ofta var praktiskt att använda webbaserade kanaler. 

Resultatet av de analyserade dokumenten och intervjuerna visade på en mediemix som 

fokuserar på stor spridning och som är kostnadseffektiva. I den digitala strategin var det tydligt 

att tre kanaler som framförallt används för att nå ut till och skapa dialog med yngre 

målgrupper, Facebook, Twitter och Instagram. Som Larsson (2014) skriver så beror medievalet 

på många faktorer, som spridningsgrad och kostnadseffektivitet. För stor spridning av 

information är annonsering i dagspress en effektiv metod, men han poängterar att tryckt media 

tappar i betydelse när Internet blir en allt vanligare kanal för organisationers kommunikation 

utåt. Sociala medier på internet är idag viktiga kanaler för att nå enskilda intressegrupper, för 

att skapa dialog och få återkoppling på arbetet (Larsson, 2014: 221).  
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Inget dokument eller någon av intervjupersonerna nämnde något om användningen av 

etermedier som tv och radio, vilket tyder på att dessa medier inte har haft någon hög prioritet 

i kommunikationsarbetet eller använts i liten omfattning. Den enkla förklaringen till att 

etermedier i stor utsträckning valts bort är att det helt enkelt var för dyrt, som förklarades i 

medierekommendationen. Att kommunen valde att använda webben med hemsida, 

elektroniska nyhetsbrev och sociala medier som de huvudsakliga kommunikationskanalerna 

kan tolkas som att man har velat vara så kostnadseffektiva som möjligt men ändå nå ut till en 

bred målgrupp.  

Den digitala profil som Umeå kommun önskade förmedla till sina mottagare samt valet att 

satsa på framför allt digital kommunikation under Umeå2014 ligger helt i linje med de fördelar 

som Leigert (2013) framhåller har bidragit till den ökande betydelsen för framför allt sociala 

medier. Det går snabbt att lägga ut information och göra ändringar, det finns god möjlighet till 

dialog och feedback från mottagarna, ett högt engagemang från organisationen kan också bidra 

till en ökad känsla hos publiken att komma närmare organisationen (Leigert, 2013: 40-43). 

4.6 Utvärdering 

Genomgående fanns inte mycket gällande uppföljning och utvärdering i dokumenten. I 

marknadsplanen fanns inga förslag till utvärdering av kommunikationsarbetet, vilket kan 

tyckas konstigt med tanke på att det var det främsta styrdokumentet för hela 

kommunikationsarbetet. Medierekommendationen gav förslag till tidpunkter för mätningar 

av kommunikationsinsatser för att undersöka effekterna av strategierna och hur 

informationen som förmedlats uppfattats av mottagarna. 

Samtliga intervjupersoner menade att sociala medier var den viktigaste plattformen för 

kontinuerlig feedback från allmänheten. Andra kanaler för återkoppling var insändare i tryckt 

press, marknadsundersökningar och fysiska samtal. Gällande utvärdering av delprojekt och 

enskilda aktiviteter hade hela projektgruppen för Umeå2014 kontinuerliga möten för 

uppföljning och utvärdering av pågående arbete. En intervjuperson förklarade det på följande 

sätt: ”Det fungerar som utvecklingssamtal i skolan. Det här är målet - detta gjordes för att 

försöka uppnå det – har vi lyckats?” En annan intervjuperson beskrev kommunikationsarbetet 

som ”organiskt” och syftade då på vikten av att vara öppen för hur varje delprojekt utvecklas 

och löpande göra uppdateringar av projektplanen.  

Av intervjuerna framkom det att hela projektgruppen för Umeå2014 hade kontinuerliga möten 

under året för att informera varandra om det pågående arbetet, avslutade och kommande 

projekt och planeringen av dessa. Mötena var av informell karaktär med syftet att utvärdera 

effekterna av projektgruppens arbete, d.v.s. hur pågående aktiviteter tagits emot och påbörja 
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nästa steg i planeringen. I de analyserade dokumenten fanns kortfattade förslag på tidpunkter 

och metoder för utvärdering, exempelvis genom webbenkäter. Cutlip, Center och Broom 

(2000) menar att utvärdering görs för att ta reda på vad som gjorts och varför det blev som det 

blev, det visar på om det tidigare arbetet gett önskat resultat och om planeringen av vidare 

arbete på något sätt bör omformuleras (Cutlip, Center och Broom, 2000: 433).  

Utvärderingsarbetet i kommunikationsgruppen, och hela projektgruppen, var utifrån vad 

intervjupersonerna beskrev inte strukturerat utifrån någon särskild rutin mer än veckomöten. 

En intervjuperson hänvisade till den för området ansvariga personen för utvärdering men 

svarade att hen inte själv var insatt i rutinerna. Att en medarbetare inte är insatt i 

utvärderingsarbetet behöver inte påverka hela arbetsgruppen men enligt Cutlip, Center och 

Broom (2000: 434) bör samtliga medarbetare vara delaktiga i processen. Dock framgick så lite 

information om detta i de dokument som analyserats att det är svårt att bilda sig en uppfattning 

om vilka metoder för utvärdering som faktiskt användes.  
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5. Slutdiskussion 

I denna avslutande del presenteras slutsatser samt en diskussion om resultatet av 

undersökningen i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Kulturhuvudstadsåret Umeå2014 var ett stort projekt för Umeå kommun som krävde en 

noggrann och detaljerad planering för genomförande av delprojekt och aktiviteter under ett 

helt år. Resultatet och analysen av textanalyserna såväl som intervjuerna tyder på att 

kommunen arbetade strategiskt med sin kommunikation under Umeå2014. Med 

marknadsplanen som på en översiktlig nivå angav tonen och budskapet för hela 

kulturhuvudstadsåret fungerade detta som grunden för utformningen av allt 

kommunikationsarbete. Tillsammans med medierekommendationen och den digitala 

strategin som konkret formulerade mål och strategier bildar dokumenten tillsammans en 

strategisk planering på flera nivåer. Intervjupersonerna inom kommunikationsgruppen tog del 

av formella kommunikationsdokument och dess riktlinjer implementerades i olika 

utsträckning i det dagliga arbetet.  

Intervjupersonerna hade gemensamt att de alla kunde svara någorlunda utförligt på generella 

frågor men hade svårare att ge exempel på med detaljspecifika områden. Intrycket blir att 

kommunikationsgruppens arbete var aningen ostrukturerat och att medarbetarna lätt 

blandade ihop olika projekt med varandra. Det som tycktes hålla samman arbetet i hela 

projektgruppen var deras veckomöten, ett eller flera, där samtliga medarbetare i 

projektgruppen gav statusrapport för deras respektive arbetsområden.  

Efter de textanalyser som gjorts blev bedömningen att kommunen hade marknadsplanen som 

det dokument som angav riktlinjer och fungerade som den översiktliga 

kommunikationsplanen för hela kommunikationsarbetet, men att det var flera dokument som 

tillsammans bildade en kommunikationsplattform. Samtliga tre dokument som analyserats 

hänvisade till ytterligare dokument för information som inte föll inom ramen för den aktuella 

texten. Marknadsplanen innehöll de delar som bör finnas med i en kommunikationsplan enligt 

de teorier som presenterats. Textanalysen visade på väl genomarbetade strategier gällande 

mål, målgrupper, mediestrategier och medieval. Intervjupersonerna hade överlag en god 

generell kännedom gällande formella dokument, då särskilt marknadsplanen vilken var deras 

huvudsakliga styrdokument.  

Det som inte framkom i studien är om och hur kommunen arbetade med någon form av 

omvärldsanalys och föranalyser inför enskilda projekt. Utifrån resultatet gällande övriga delar 

av kommunikationsarbetet drar författaren ändå slutsatsen att sådana analyser fanns med i 
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planeringen, att genomföra ett så stort projekt som ett kulturhuvudstadsår bör kräva en god 

kännedom om yttre förhållanden och organisationens (kommunens) förutsättningar att 

genomföra något så omfattande. 

Generellt sett var det svårt att bilda sig en uppfattning om hur visioner, nedbrutna i mål och 

strategier, skulle sättas i konkret handling. Medierekommendationen och den digitala 

strategin återkopplade flera gånger till begreppen medskapande, passion och nyfikenhet, men 

utöver detta kan det sägas vara en tolkningsfråga hur de tre analyserade dokumenten har 

påverkat den praktiska planeringen och genomförandet.  

Kommunen hade genomarbetade strategier med en övergripande strategi gällande 

medskapande vilken genomsyrade utformningen av allt arbete under Umeå2014. Syftet med 

strategierna var att sprida kännedom och uppmuntra till deltagande och samarbete. Även om 

marknadsplanen många gånger svävade ut med nästintill filosofiska formuleringar fanns där 

ett tydligt budskap som visade på en väl genomarbetad struktur i det kommunikativa arbetet.  

Utifrån författarens tolkning av intervjupersonernas beskrivningar av sina arbetsuppgifter och 

arbetsmetoder arbetade kommunen med både envägskommunikation och 

tvåvägskommunikation. Medarbetarna i kommunikationsgruppen arbetade med distribution 

av information, kontakter med projektägare och kulturaktörer samt med dialog med mottagare 

och deltagare. Tvåvägskommunikation kan sägas ha varit dominerande på sociala medier 

genom en kontinuerlig dialog medan en-vägskommunikation främst har skett genom 

spridning av information i tryckta medier. Kommunen satsade mycket på att sprida kännedom 

om Umeå2014 och valde därför att annonsera i dagspress, främst lokalt och regionalt. Mycket 

av den information som distribuerades och dialog med mottagare av informationen skedde via 

digitala plattformar och sociala medier, då dessa gav stor spridning och var mycket 

kostnadseffektiva. Kommunens val av medier förklaras därmed delvis av begränsade 

ekonomiska resurser, en del kanaler var för dyra att använda och valdes därför bort.  
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5.2 Förslag till vidare forskning 

Sammanfattningsvis har undersökningen motsvarat förhoppningarna om att kunna besvara 

syfte och frågeställningar. Metoderna visade sig vara mycket lämpliga och intervjupersonerna 

var mer än tillmötesgående. Det som återstår nu är det sista året i kommunens långa 

projektplan för kulturhuvudstadsåret, vilket är att utvärdera Umeå2014 och jobba vidare med 

dess långsiktiga effekter på kulturen i Umeå. Utifrån ett sådant perspektiv som undersöker 

påverkan på exempelvis publik, opinion eller kulturkonsumtion vore det en intressant 

fortsättning på vidare forskning inom området Umeå som ”Cultural Capital of Europe”. Hur 

har året påverkat kommuninvånarnas attityd till kultur? Kommunens vision om att Umeå 2014 

framförallt skulle inspirera till medskapande kan också vara en intressant ingång. Här kan man 

undersöka från perspektivet av kulturutövare som deltog under året och hur de uppfattade sitt 

samarbete med kommunen.  
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Bilaga 1 

Intervju 

Hej, jag heter Kristina Vesterberg och läser programmet för medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Jag skriver nu min c-uppsats som syftar till 

att undersöka om Umeå kommun arbetar strategiskt med sin kommunikation under 

kulturhuvudstadsåret. Jag har kontaktat dig eftersom att du arbetar inom projektgruppen för 

Umeå 2014 och därmed har kunskap och erfarenhet av det dagliga arbetet. Jag är mycket 

tacksam för din medverkan.  

Frågorna berör planering och praktisk tillämpning av strategiskt kommunikationsarbete från 

föranalys till utvärdering. Svaren på frågorna kommer enbart att användas i studiesyfte och 

uppsatsen kommer att publiceras i Umeå universitets vetenskapliga databas DiVA.  

Om du önskar vara anonym med din yrkestitel behöver du inte fylla i den, jag har efterfrågat 

detta för att ge extra tyngd till studiens validitet. Senaste svarsdag för intervjun är 5/12, vid 

frågor eller funderingar maila mig gärna. Skicka dina svar till kristina.vesterberg@gmail.com 

Tack så mycket för din medverkan!  

 

Utbildningsbakgrund: 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Vilka är dina närmaste medarbetare i projektgruppen?  

Har ni en kommunikationsplan? Om ja, beskriv gärna vad den innehåller. 

Hur formuleras mål under ett så omfattande projekt som Umeå2014? 

Kan du ge exempel på konkreta målformuleringar för olika nivåer eller liknande? 

Skulle du säga att du arbetar främst med information eller kommunikation? (i betydelsen om 

ditt arbete främst handlar om att föra ut information eller ett interagerande med mottagarna) 

Ert ledord för Umeå2014 är ”medskapande”, kan du beskriva er definition av begreppet och 

hur det tillämpas i utformningen av era kommunikationsinsatser under året? 

Under ett helt år med många projekt, finns det någon uppdelning för olika sorters projekt? 

Om ja, kan du beskriva den uppdelningen? 
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Hur resonerar ni kring medieval i enskilda kommunikationsinsatser? Kan du beskriva viktiga 

faktorer som påverkar valet av medier? 

Finns det någon i projektgruppen som ansvarar för kommunikationen i sociala medier som 

exempelvis twitter och facebook?  

Vilka är era viktigaste kanaler för interaktion och feedback från era målgrupper? 

Utvärderar ni måluppfyllelse för olika projekt? Om ja, beskriv hur det kan gå till. 

Är det något övrigt du vill tillägga? 

 

 


