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Abstract: The purpose of this thesis is to examine Skogsstyrelsen’s event “Skogens Dag” 

as an information channel by looking at information use and information 
behaviour during the communication process of the event. This is done by 
examining the aims of Skogsstyrelsen’s information distribution during the 
event  in relation to its outcomes.  

 The evaluation is focused on long term effects on the target group and it is 
restricted to Skogens Dag in Borås 2005.   

  
 The question this thesis intends to answer is: How does the event Skogens Dag 

function as a tool for information distribution? 
  
 The theoretical background gives an account of the communication process as 

well as the relevant aspects of marketing, social marketing, campaigns and 
public relations, as these are communication attempts that can use an event as a 
medium. Then the characteristics of an event as a medium are described and 
also earlier information behaviour research.   

  
 The empirical material consists of a mail survey among visitors to Skogens Dag. 

Because of the nature of the sample the resulting analysis is qualitative. In 
relation to the theoretical background the survey shows the event as a complex 
information situation where the visitors’ information behaviour has a 
considerable impact on the outcome.    

  
 According to the analysis the event plays a rather small part in the social 

marketing and in creating an interest in the woods. This is also true about the 
intention to encourage visitors to spend more time in the woods. The event 
seems to play a more relevant part in Skogsstyrelsen’s PR-work.  
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1 Inledning  

Utgångspunkten för vår magisteruppsats var ett intresse för hur organisationer arbetar med 
och sprider information. Vi har tidigare gjort en mindre undersökning inom samma område 
och fann då en mängd tänkvärda aspekter ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv. Vi blev intresserade av hur informationsbeteende ser ut på individ- och 
organisationsnivå, t ex hur distribution och mottagning av information ser ut i förhållande till 
marknadsföring (främst social marknadsföring). Vidare insåg vi vikten av att utvärdera 
organisationers informationskanaler. Detta är nödvändigt för en effektivare användning av 
dem. När vi fick veta att Skogsstyrelsen i Västra Götaland ville ha en utvärdering av sitt 
evenemang Skogens Dag såg vi en möjlighet att fördjupa och utveckla vår kunskap i ämnet.  

Skogens Dag är ett arrangemang som hålls på ca 30 orter runt om i landet mellan augusti 
och oktober. Dagen har främst som syfte att sprida information om Skogsstyrelsens arbete och 
upplysa om skogen och dess möjligheter.  

Då vårt intresse ligger i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vinklas utvärderingen 
naturligt till att se på evenemanget som en informationskanal. Vi utgår från att information på 
evenemang sprids genom någon form av kommunikation och studerar därför evenemanget 
genom kommunikationsprocessen. Samtidigt blir informationsanvändning och informations-
beteende viktiga komponenter för att förstå hur ett evenemang fungerar, då vi ser på 
relationen mellan organisationens informationsarbete och individens informationsbeteende.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur väl ett specifikt evenemang fungerar som 
verktyg för informationsdistribution. Den undersöker resultatet 6 månader efter evenemanget 
och sätter på så vis långtidseffekter i fokus. Undersökningen utförs genom en utvärdering av 
Skogens Dag. Skogsstyrelsens syfte och mål med Skogens Dag jämförs med besökarnas 
erfarenheter och minnen. Resultatet hoppas vi ska kunna ligga till grund för framtida 
utformningar av evenemang och utvärderingar av dessa.  
 
Våra frågeställningar: 
Hur fungerar evenemanget Skogens Dag som verktyg för informationsdistribution i relation 
till dess tänkta funktion, mål och syfte?  
 
Vår huvudfråga kan delas in i följande underfrågor: 
 
• Vilken funktion kan evenemang ha i organisationers informationsarbete? 
 
• Vilken funktion har Skogsstyrelsen tänkt att Skogens Dag ska ha i deras 

informationsarbete?  
 
• Vilken är målgruppens erfarenhet av evenemanget vad gäller ny kunskap, bättre förståelse 

och beteendeförändringar? 

1.2 Perspektiv och avgränsningar  

Vår undersökning fokuserar på långvariga effekter av evenemangets informationsdistribution 
hos besökarna. Undersökningen vill visa på vad som gjort intryck hos besökarna och vad 
dessa minns. Skogens Dag vänder sig till barnfamiljer (vilket beskrivs utförligare under 2.5.1 
Skogens Dag) och det är denna målgrupp vi utgår ifrån i vår empiriska undersökning. 
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   Vi vände oss till besökare av Skogens Dag 2005 för att utröna dess effekter. I Västra 
Götaland arrangerades Skogens dag 2005 i fyra städer. Vi har valt att begränsa oss till att 
undersöka Skogens Dag i Borås. Delvis beror detta på att Skogsstyrelsen genom en 
utvärdering på plats samlat in adresser till ett antal besökare vilka vi kunde använda oss av för 
att hitta undersökningspopulationen (vilket vidare tas upp under avsnitt 3.1.4 Urval) och 
delvis för att vi anser att det är mer intressant och givande att fokusera våra resurser på en mer 
detaljerad undersökning av en plats än att lägga dessa på en övergripande studie av flera. Vi 
valde just Borås då det var Skogsstyrelsen här som gav oss uppslaget till undersökningen och 
därför kunde ge oss god handledning.  

1.3 Disposition 

Vi vill börja med att klargöra evenemangets roll i informationsarbetet. För att göra detta 
börjar vi med att se till organisationers generella informationsarbete för att sedan följa upp 
med hur Skogsstyrelsen arbetar och vad Skogens Dag är och hur den såg ut 2005. I 
genomgången av organisationers informationsarbete tar vi fasta på de kommunikations-
ansatser som vi med vår förförståelse anser kan ha relevans för undersökningen och som vi 
utgår ifrån när vi sedan ser på Skogens Dag. Vi redogör närmare för marknadsföring, social 
marknadsföring, kampanjer och PR. Dessa är också sådana ansatser som kan använda sig av 
evenemang som kanal, vilket vi ser närmare på under avsnitt 2.1. Vi vill också se lite närmare 
på mottagaren och hur effekter av kommunikation ser ut.  

Efter genomgång av Skogsstyrelsens informationsarbete och Skogens Dag tittar vi närmare 
på hur utvärderingar av kommunikationskampanjer och evenemang kan gå till och den kritik 
och problematik som rör ämnet. Därefter följer naturligt vår metoddiskussion. Sedan 
presenterar vi resultatet av vår empiriska forskning och analysen därav med avslutande 
slutsatser och förslag på möjlig fortsatt forskning. 
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2 Organisationens informationsarbete  

Andreasen och Kotler skriver i Strategic marketing for nonprofit organizations om vikten av 
att kommunicera för icke vinstdrivande organisationer. Deras marknadsföring, påverkan av 
beteende handlar till stor del om kommunikation. Det handlar om att informera om alternativ 
och intressera målgrupper, berätta om positiva konsekvenser av att välja deras alternativ, lyfta 
fram förebilder, motivera folk att agera vid rätt tidpunkt och plats, lära ut nödvändig kunskap, 
erbjuda belöning för att fortsätta agera på ett redan valt sätt o s v.1

De delar in en organisations informationsarbete i sex steg, där det första är att bestämma 
mål. Möjliga mål kan vara att medvetandegöra målgruppen om en produkt, tjänst eller socialt 
agerande, informera dem om ett erbjudande eller förändringar i det. Steg två är att skapa 
möjliga budskap, genom brainstorming eller efter fastställda ramar. Under steg tre gäller det 
att få bukt med den selektiva uppmärksamheten. Andreasen och Kotler skriver att 
undersökningar visar att vi utsätts för upp till 1400 budskap om dagen. Den mängden kräver 
att vi är selektiva med vår uppmärksamhet för att alls kunna fungera. Detta gör att vi endast 
uppfattar ett fåtal av alla dessa budskap. Vi väljer att uppmärksamma det som intresserar oss 
och glömmer resten. Så det gäller att fånga intresset hos målgruppen genom att noga välja stil, 
ton, ord, ordning och format på budskapet. Det fjärde steget går ut på att få bukt med 
förvrängningen av hur budskapet uppfattas. Erfarenheter, associationer, behov, förutfattade 
meningar o s v påverkar vad en individ uppfattar av ett budskap. Detta kan utnyttjas då 
kommunikatören, bara genom ett ord eller en symbol, kan framkalla vissa associationer. 
Symbolers betydelse varierar dock mellan olika kulturer. I steg fem väljer kommunikatören 
medium. Dessa delar Andreasen och Kotler in efter personligt/opersonligt och 
förkämpe(advocate)/oberoende. Med rätt företrädare är chansen god att budskapet ska tas 
emot som sanning. Det sista steget är att utvärdera och välja budskap. Andreasen och Kotler 
föreslår att ett budskap utvärderas utifrån tre faktorer. Budskapet måste göra 
produkten/tjänsten/beteendet intressant och eftertraktat. För att skilja organisationen från 
konkurrenter måste det också framföra något exklusivt och distinkt för just detta alternativ. 
Budskapet bör också vara bevisbart eller trovärdigt.2   
 
I Event Marketing skiljer Behrer och Larsson mellan kommunikationsansats och medier på så 
vis att kommunikationsansatsen är det sätt som en organisation arbetar med 
marknadskommunikation och mediet är den kanal som används. Förhållandet åskådliggör de 
med följande indelning: 

 
Kommunikationsansatser Medier 
Annonsering   TV, radio, print, Internet 
Sales promotion  Kuponger, tävlingar, butiksmaterial  
Personlig försäljning  Försäljning 
Direkt reklam  Brev, e-mail 
Event Marketing  Evenemang 
PR   Alla befintliga             
 
Samtidigt menar de att oftast använder sig organisationer av kampanjer i sin 
marknadskommunikation där ett flertal ansatser och medier kombineras.3

                                                 
1 Andreasen & Kotler. 2003. Strategic marketing for nonprofit organizations. s 408 
2 ibid  s 413 – 31 
3 Behrer & Larsson. 1998. Event Marketing. s 24ff 
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2.1 Informationsdistribution och kommunikationsprocessen 

Enligt Fiske beskriver Shannon och Weaver, i sin kommunikationsteori från 1949, 
kommunikation som en enkel linjär process som överför meddelanden. Deras fokus var 
främst tekniskt och de var därför intresserade av att studera hur kommunikationskanalerna 
kunde användas på ett effektivt sätt.4 Fiske beskriver följande komponenter i deras modell: 
 
     informationskälla      >   sändare    >    signal  >     brus   >  kanal    >    mottagare 
         (beslutar vilket                                              (meddelandets  
             meddelande                               fysiska form)      
         som skall sändas) 
 
Brus är allt som läggs till signalen mellan sändning och mottagning och som inte lagts till av 
källan. Shannon och Weaver belyser också tre nivåer av problem som kan förekomma vid 
kommunikation:  
• Nivå A - Tekniska problem - Hur exakt är kommunikationen? 
• Nivå B - Semantiska problem - Hur noggrant uttrycker kommunikationen det som önskas? 
• Nivå C - Effektivitetsproblem - Hur effektivt påverkar kommunikationen beteendet som 

önskas? 
 
Modellen utvecklades i första hand för att förstå och lösa tekniska problem på A-nivån och 
dessa är också enklast att förstå. Problem på nivå B är enkla att finna, men svårare att lösa. 
Det är inte säkert att ett meddelande förstås, hur tydligt det än formuleras. Shannon och 
Weaver ansåg att betydelsen av meddelandet redan fanns i meddelandet och en bättre kodning 
av meddelandet skulle förbättra förståelsen. De bortsåg här helt från att betydelsen av själva 
meddelandet ligger lika mycket i den omgivande kulturen som i det enskilda meddelandet. 
Deras beskrivning av effektivitetsproblemen på nivå C antyder att de ser kommunikation som 
manipulering eller propaganda, menar Fiske. De har inte heller på ett övertygande vis bemött 
kritiken av nivå C på ett sätt som motsäger att de har denna syn på kommunikation.5 Problem 
med kommunikation tas vidare upp i avsnitt 2.1.1 När budskapet inte går fram.   

I Public information campaigns and opinion research redogör också Römmele och Volter 
för Shannon och Weavers modell, då kallad “sändningsmodellen”, och konstaterar likt Fiske 
att det underliggande budskapet i modellen är att all kommunikation bygger på övertalning. 
De nämner också att rollerna mellan aktörerna i modellen är låsta, sändaren är aktiv och 
mottagaren passiv. Modellen har därför vidareutvecklats med en komponent kallad 
“återkoppling” (feedback) som beskriver hur mottagarens reaktion på meddelandet kan 
påverka sändarens fortsatta beteende. Römmele och Volter menar att det vid planering av 
kommunikation därför måste säkerställas att det görs plats för återkoppling efter sändning av 
ett budskap. Detta är en förutsättning för effektiv kommunikation. Enkäter anser de är en 
värdefull metod för att få återkoppling och med denna metod kan kampanjledare få kunskap 
om målgruppernas preferenser och kampanjens effekter. 
   Sändningsmodellen har kritiserats för sitt begränsade perspektiv på kommunikation från 
många håll och med ursprung i kritisk teori6 har en alternativ kommunikationsmodell 
utvecklats. Denna interaktionsmodell fokuserar på kommunikation som ett “utbyte av 
mening” istället för en enkelriktad “sändning av meddelanden”. Interaktionsmodellen bygger 
på ömsesidig påverkan och skarp åtskillnad mellan sändare och mottagare görs inte. Båda 
aktörerna bidrar med sina perspektiv till en delad förståelse med kunskap om och tolkningar 

                                                 
4 Fiske, John. 1997. Kommunikationsteorier - en introduktion s 18 
5 ibid 18ff 
6 Römmele och Voltmer hänvisar här till Habermas The Theory of Communicative Action 
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av världen. Med ett sådant förhållningssätt används kommunikation för att upprätthålla 
sociala relationer. 7

 
Blythe beskriver kommunikation som utbyte av tankar. Enligt honom måste kommunikation 
vara en medveten, symbolisk transaktion.8  

Blythe beskriver en förenklad modell av kommunikationsprocessen. Där sändaren kodar sitt 
budskap och skickar det till mottagaren som avkodar det samtidigt som brus (noise) och 
störningar (interference) hindrar sändningen. Brus står för distraktion som t ex lekande barn 
eller rubriker vilka kan förhindra att ett budskap når fram. Störningar är medvetna försök att 
distrahera. Han ger ett exempel med radiolyssnaren i sin bil som distraheras av att en annan 
bil sniker in framför – brus – eller av att intresset fångas av en reklamskylt – störning. Han 
visar också på att det är endast där som sändarens och mottagarens erfarenheter överlappar 
som framgångsrik kommunikation kan ta plats eftersom det endast är här som symbolerna 
som språket består av kan tolkas riktigt.9   

Vidare förklarar Blythe att kommunikation inte alltid får full effekt med en gång. Han 
beskriver utvecklingen som en stege med marknadsföring i bakhuvudet. Där går mottagaren 
från att inte känna till ett märke via medvetenhet, kunskap, gillande, preferens, övertygelse till 
köp av märket. Detta ger en bild av en linjär utveckling, men Blythe menar att så inte alltid är 
fallet då en individ kan gå direkt från att nyligen fått kännedom om märket till att gilla det och 
därefter inhandla det. Ändå anser han att marknadsförare kan utgå från modellen när hon/han 
planerar en kommunikationskampanj då olika metoder används beroende på var på stegen 
mottagarna befinner sig.10  
 
Andreasen och Kotler ser på kommunikation på ett liknande sätt, men ger också utrymme för 
mediet som budskapets sänds via i sin modell. De stoppar också in forskaren som den som 
undersöker vilken feedback en kommunikationsansats får.11

 

2.1.1 När budskapet inte når fram 

Missförstånd kan ha en rad olika orsaker. Blythe tar upp ett antal av dessa. Ett skäl kan vara 
att budskapet får allvarliga implikationer. Vid marknadskommunikation sänds budskapet 
oftast ut till den stora massan och därför måste hänsyn tas till vilka implikationer som det 
skapar generellt. Distraktioner och störningar kan leda till att budskapets mening förvrängs. 
En dålig erfarenhet påverkar synen på allt som associeras med den erfarenheten. 
Kommunikationen kan avbrytas av något utanför kommunikationens ram eller av att någon av 
parterna ger upp. Detta kan endast ske i en dialog, en tvåvägskommunikation. Förvirring kan 
uppstå då budskap från samma organisation tycks säga emot varandra. Ett viktigt skäl till 
varför integrerad kommunikation är så viktigt. Ibland händer det att mottagaren förstår 
budskapet men inte håller med och inte kan acceptera det. Det uppstår en meningsskiljaktighet 
om vad som är riktigt. Det finns också alltid en risk för missuppfattningar och dessa är svåra 
att upptäcka innan någon agerar utifrån dem. Det finns också en risk för att mottagaren från 
början har bestämt sig för att budskapet inte kommer att göra någon skillnad för henne/honom 
och sådana förutfattade meningar gör att mottagaren inte lyssnar på det.12   

                                                 
7 Römmele och Voltmer. 2002. i Public information campaigns and opinion research, s 16ff 
8 Blythe, Jim. 2000. Marketing communications, s 1 
9 ibid s 1f 
10 ibid s 3f 
11 Andreasen & Kotler. 2003. s 409ff 
12 Blythe 2000, s 18ff 
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Till stor del tar Andreasen och Kotler upp samma problem som Blythe. De utgår från 
kommunikationskedjan och menar att brus kan uppstå var som helst i den. Vid kodningen kan 
fel ordval förändra budskapet. Denna risk ökar ju fler individer som är inblandade i 
framförandet då dessa alltid bär med sig sina egna värderingar och erfarenheter vilket kommer 
färga hur de uppfattar och för vidare budskapet. Vid sändningen påverkar mediet budskapet så 
som tonläge och kroppsspråk t ex kan göra. Kändisar som verkar som företrädare för en 
organisations sak kan ge väcka intresse för ett budskap från en organisation. Samtidigt måste 
dessa väljas med försiktighet och utifrån målgruppens värderingar och preferenser. På samma 
sätt kan andra medier vara mindre passande, beroende på budskap och målgrupp. Under 
tolkningen kan mottagaren höra fel eller t o m distraheras så att denne missar viktiga delar av 
budskapet. Också mottagarens erfarenheter påverkar budskapets mening, detta vid tolkningen. 
Det händer också att budskapet tolkas genom andra så som doktorer som får förklara hur en 
medicin fungerar för sina patienter eller en reporter som tolkar ett politiskt budskap åt 
väljarna. Här finns stora risker för att budskapet förvrängs, om än omedvetet. Också under 
registreringen av feedback kan missförstånd uppstå då denna kedja består av samma delar 
som kommunikationen åt andra hållet. Förmågan att avläsa reaktioner hos målgruppen 
varierar mycket. På så sätt kan brus uppstå om undersökaren tolkar fel.13

Dessa möjligheter till missförstånd, menar Andreasen och Kotler, visar på att det är mycket 
troligt att det mottagna budskapet inte är det samma som det sända. Ju fler som är involverade 
i kommunikationsprocessen och ju mindre kontroll marknadsföraren har över dem desto 
större blir risken för förvrängning. Andreasen och Kotler drar följande slutsatser: En 
organisation bör aldrig tro att det mottagna budskapet är det som sänts. För att en 
kommunikationsstrategi ska förbättras bör organisationen ta reda vad som är troligt ska nå 
fram och vad som faktiskt når fram. Detta kräver att feedbacklänken fungerar som den ska 
och får de resurser som den kräver. Om budskapet kommer fram förvrängt måste orsaken 
identifieras.14

2.2 Kommunikationsansatser 

I detta kapitel tar vi fasta på ett antal kommunikationsansatser som kan använda sig av 
evenemang som informationskanal. Vi börjar med marknadsföring för att sedan gå in på den 
mer specifikt inriktade ansatsen social marknadsföring. Därifrån är steget inte långt till 
kampanjer och vi avslutar kapitlet med en genomgång av PR-modeller.   

2.2.1 Marknadsföring 

Om syftet med informationsdistributionen och marknadskommunikationen är att förändra ett 
beteende, menar Andreasen och Kotler att det är marknadsföring. Det kan föregås av ett 
behov av att ändra tankar och idéer men i slutändan är det förändringar i människors sätt att 
agera som är poängen. Om syftet i sig endast är att förändra tankesätt kan det kallas 
utbildning eller propaganda, men vad är meningen med att sprida ett budskap och förändra ett 
sätt att tänka om inte en förändring i sätt att agera är förväntad?15  

De skriver att marknadsföring kan användas i strävan efter många olika effekter. Det kan 
användas för att  
• förmå människor att köpa produkter och tjänster 
• förmå människor att sluta agera på visst sätt (t ex rökning eller använda droger) 
                                                 
13 Andreasen & Kotler 2003, s 410ff 
14 ibid s 412f 
15 ibid s 91 
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• förmå människor att börja agera på visst sätt (t ex träna eller ta sin medicin) 
• förmå människor att donera pengar och tid 
• förmå riksdagen att rösta igenom eftersträvade lagar eller finansiera specifika program 
• förmå representanter från media att rapportera utvalda händelser16 
 
En individs beteende styrs av ett komplext system av olika faktorer. För att förklara hur 
marknadsföringen kan påverka människors beteende utgår Andreasen och Kotler från fyra 
viktiga drivkrafter; ”the BCOS factors” d v s nytta (benefits), kostnader (costs), andra (others) 
och självuppfyllelse (self-efficacy). Nytta och kostnader är de som ofta hamnar i fokus i 
marknadsföringen. Andreasen och Kotler ser det beteende som är eftersträvat av en 
organisation som en relation mellan kostnader och nytta. Det går ut på att människor ska 
försaka något för att vinna något annat. Ofta rör sig kostnaderna om pengar eller tid, men det 
kan också gälla annat, t e x smärta (vid blodgivning) eller förlägenhet eller att skämmas (när 
någon testar sig för olika sjukdomar). Det gäller för marknadsförarna att göra vinsterna så 
stora att kostnaderna är överkomliga. Vårt beteende påverkas också av andra i vår omgivning. 
Vi anpassar oss efter vad dessa tycker och tänker och influeras av deras beteende. Ibland kan 
grupptrycket hjälpa en organisations syfte t ex då donatorer drar med sig fler. Ibland kan det 
stjälpa. Den fjärde faktorn kan vara den som står emot förändring fastän de andra faktorerna 
talar för. Trots att nyttan är större än kostnaden och andra i omgivningen uppmuntrar ett 
förändrat beteende händer inte detta om inte individen själv tror att hon/han kan göra det. Tag 
exemplet med rökaren som vet med sig att det är skadligt och kostar pengar och därför inser 
att nyttan av att sluta är större än kostnaden. Därtill är det skadligt för de passiva rökarna t ex 
barnen. Trots detta tar rökaren inte tag och ändrar sitt beteende p g a tidigare försök som 
misslyckats.17    
 
Andreasen och Kotler skriver att beteende i vilket den agerande är djupt engagerad förändras 
inte över en natt. Sådant beteende är t ex när en individ funderar över att göra något för första 
gången. Detta är en lång process, men den kan delas in i etapper och kampanjer och 
marknadskommunikation kan anpassas till och planeras efter i vilket steg målgruppen 
befinner sig. Utmaningen kan, istället för att ses som att direkt ändra någons beteende, ses 
som att få individen att ta steget till nästa etapp.18  

Det finns olika modeller över etapperna som krävs för att fatta ett komplext beslut. 
Andreasen och Kotler tar fasta på en modell med fyra etapper. Dessa kallar de det 
prekontemplativa tillståndet, det kontemplativa tillståndet, det förberedande och agerande 
tillståndet och det underhållande tillståndet.19

Det finns alltid individer i en målgrupp som inte ens funderar över beteendet organisationen 
vill påverka. Dessa befinner sig i det prekontemplativa tillståndet. Det kan bero på att de 
aldrig hört talas om att beteendet är eftertraktat, på att de beslutat att de är ointresserade eller 
på sociala påtryckningar som motsätter sig beteendet. För att påverka individer i detta tillstånd 
blir det viktigt för marknadsföraren att sprida kunskap, medvetandegöra och väcka intresse. 
Behov efter mer kunskap kan väckas av intern information som individen själv besitter eller 
av extern information från människorna runt omkring eller media. Artiklar och broschyrer kan 
få individen att fundera över något som är nytt för dem.20  

Det är under det kontemplativa tillståndet som mest marknadskommunikation sker. 
Målgruppen tänker på beteendet, väger fördelar och kostnader mot varandra, funderar på vad 

                                                 
16 Andreasen & Kotler 2003, s 91 
17 ibid s 92 
18 ibid s 97 
19 ibid s 97f 
20 ibid s 97f 
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andra tycker och beslutar om beteendet bör fullföljas. Andreasen och Kotler indelar detta 
tillstånd i två skeenden: tidig och sen kontemplation. I den tidiga ligger fokus på kostnader 
och fördelar och det blir viktigt för marknadsföraren att framhäva fördelarna. Under den sena 
vet målgruppen vilka fördelarna är och funderar mer över kostnaderna medan de aktivt 
funderar över beteendet. Marknadsförarens jobb blir då att försöka minska kostnaderna och 
göra det sociala trycket gällande.  

När individerna kommit in i det förberedande och agerande tillståndet är de mer eller 
mindre redo att agera. De har tänkt igenom beteendet och de behöver endast en sista knuff i 
rätt riktning. Att de ännu inte har tagit steget full ut kan också bero på att de ännu inte haft 
tillfälle att agera eller att något kvardröjande tvivel på sig själva hindrar dem. I detta tillsånd 
är det viktigt att stödja självuppfyllelsen och se till att tillfällena att agera är många. 

Ibland är en kampanj lyckad om individerna agerar vid ett tillfälle, men ofta krävs det att de 
ändrar sitt beteende permanent. I det underhållande tillståndet blir det en fråga om att se till att 
individen upprepar beteendet. Ett belöningssystem måste skapas, det måste finnas tillfälle och 
vara lätt att upprepa beteendet och se till att det sociala trycket kräver gott beteende.21

2.2.2 Social marknadsföring 

För att förklara social marknadsföring skiljer Andreasen och Kotler mellan generell 
marknadsföring och social marknadsföring. De menar att social marknadsföring är generell 
marknadsföring tillämpad på en specifik sorts problem. All marknadsföring går ut på att få till 
stånd utbyten och eftersom detta endast sker när individen agerar blir det slutgiltiga målet för 
marknadsföringen att påverka beteende. Social marknadsföring har ett mer specifikt mål. 
”Social marketing seeks to influence social behaviors not to benefit the marketer but to 
benefit the target audience and the general society.”22 Den har alltså som syfte att förbättra 
samhället och inte bara att gagna den egna organisationen. Med detta inte sagt att all social 
marknadsföring utan urskiljning har ett gott syfte. Vad som är bättre är subjektivt.23  

Att dra gränser för social marknadsföring är inte det enklaste. Mycket faller inom dess ram. 
Andreasen och Kotler skriver att vem som helst kan ägna sig åt detta, enskild individ likväl 
som global organisation och den utgörs av alla försök till att påverka mänskligt beteende där 
motivet är mer osjälviskt än själviskt. Social marknadsföring kan ses som ett försök till att 
manipulera och kontrollera människor och därför finns det de som inte tycker att det är 
passande att använda inom vissa områden. Andreasen och Kotler betonar hur svårt det faktiskt 
är att förändra någons beteende för att inte tala om att förändra en hel grupps beteende.24 ”The 
greater the target group’s investment in an existing value or behavioral pattern, the more 
resistant it is to change. Social behavior marketing works best where the type of change is one 
in which people do not have large vested interests.”25

 
Andreasen och Kotler bedömer svårighetsgraden för att förändra ett beteende efter tre 
dimensioner: utbytet kan kräva högt eller lågt engagemang, det kan vara en engångsföreteelse 
eller en permanent förändring i beteendet och det kan röra individer eller grupper. Det är 
svårare att förändra beteenden som kräver högt engagemang, kontinuitet och gruppbeslut. 
Förändrat beteende vid en engångsföreteelse kräver att målgruppen agerar på ett specifikt sätt 
grundat på en ny insikt eller förståelse. Även om målgruppen är positivt inställda till 
beteendet kan de hindras av faktorer som tid, avstånd, kostnader och lathet. Marknadsföringen 

                                                 
21 Andreasen & Kotler 2003, s 97ff 
22 ibid s 329 
23 ibid s 328f 
24 ibid s 329f 
25 ibid s 330 
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måste se till att det blir enkelt att agera och på så vis öka självuppfyllelsen. Ofta krävs det en 
ökad förståelse och kunskap om det alternativa beteendet och dess fördelar för att det ska 
kunna slå igenom.26

För att ändra ett beteende permanent (flytta aktörerna in i det underhållande tillståndet) 
måste individen eller gruppen lägga bort det gamla beteendet, lära sig det nya och införliva 
det i sitt naturliga beteende. För att skapa permanenta förändringar i beteenden med lågt 
engagemang används ofta masskommunikation. Det kan dock vara viktigt att ha god kunskap 
om målgruppen och att prova budskapet på en testgrupp. Annars kanske budskapet inte leder 
till det eftersträvade beteendet och kan t o m ha motsatt effekt, tag t ex en antidrogkampanj 
som väcker ett intresse för att prova droger hos unga som tidigare inte ens funderat på saken. 
Vid permanenta förändringar i beteenden med högt engagemang krävs ofta en förändring av 
uppfattningar och värderingar. Dessa är de svåraste beteenden att ändra på. Det är vanligt att 
individer faller ur det underhållande tillståndet, bl a för att belöningen inte är tillräcklig. Ofta 
blir det marknadsföringens uppgift att få individen att belöna sig själv.27 ”Public relations is 
the management function that evaluates the attitudes of important publics, identifies the 
policies and procedures of an individual or an organization with the public interest, and 
executes a program of action to earn understanding and acceptance from these publics.”28

 
Andreasen och Kotler ser skillnader mellan marknadsföring och PR inom tre olika områden. 
PR är främst ett verktyg för att kommunicera medan marknadsföring också innehåller andra 
delar av marknadsmixen. Medan PR främst syftar till att medvetandegöra och förändra 
attityder, syftar marknadsföringen ofta till att ändra specifika beteenden. PR definierar inte 
organisationens mål medan marknadsföringen är intimt förbunden med att definiera 
organisationens syfte, målgrupper och positionering.29  

2.2.3 Kampanjer 

Klingemann och Römmele skiljer i Public information campaigns and opinion research 
mellan två olika kampanjtyper - informationskampanjer och kommunikationskampanjer. I en 
informationskampanj är informationsflödet enkelriktat - budskapet går från sändare till 
mottagare. Kommunikationskampanjer är istället interaktiva och informationsflödet går fram 
och tillbaka mellan sändare och mottagare. Informationskampanjer startas ofta upp av 
politiska aktörer för att övertyga samhällsmedborgarna om demokratins spelregler eller för att 
informera om politiska beslut. Kommunikationskampanjer dras igång med längre 
tidsperspektiv och betonar dialog och interaktivt deltagande.30

Kommunikationskampanjer är en ansats som uppvisar klara likheter med social 
marknadsföring. Paisley skriver i Public Communication Campaigns att alla 
kommunikationskampanjer syftar till reform ”defined as action that makes society or the lives 
of individuals better”.31 Bättre definieras utifrån varje tids och samhälles värderingar. I samma 
bok tar Dozier, Grunig och Grunig upp Rices och Atkins definition på 
kommunikationskampanjer: ”purposive attempts to inform, persuade, or motivate behavior 
changes in a relatively well-defined and large audience, generally for noncommercial benefits 
to the individual and/or society, typically within a given time period, by means of organized 

                                                 
26 Andreasen & Kotler 2003, s 331f 
27 ibid s 332f 
28 Andreasen och Kotler citerar själva Public Relations News. s 471 
29 Andreasen & Kotler 2003, s 471 
30 Klingemann och Römmele 2002. i Public information campaigns and opinion research. s 2ff 
31 Paisley 2001. i Public Communication Campaigns. s 5 
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communication activities involving mass media and often complemented by interpersonal 
support”32.  

Paisley anser vidare att kommunikationskampanjer kan definieras utifrån två olika 
perspektiv: mål och metod. Ofta, menar han, fokuseras målet när syftet är kontroversiellt, t ex 
när kampanjen handlar om abort. Det andra perspektivet används när metoden är 
kontroversiell. Då vi ständigt bombarderas med budskap hjälper det med ovanliga metoder 
som drar ögonen till sig.33   

 
Kampanjer bygger idag ofta på en strategi med två inriktningar. För det första är kampanjer 
fokuserade mot media för att med rätt innehåll och vid rätt tidpunkt nå störst genomslagskraft 
i media. Samtidigt är kampanjer inriktade mot en viss publik - målet är att väcka 
uppmärksamhet, förtroende och aktivera en särskild målgrupp. Det blir dock allt svårare för 
organisationer att nå ut. Detta beror på att mediakanalerna är talrika och många olika frågor 
konkurrerar om utrymme i en ständigt växande ström av information. Att få tillräckligt med 
utrymme för att synas och uppmärksammas i detta klimat kräver noggrann 
kampanjplanering.34

Klingemann och Römmele anser att en kampanjs framgång eller misslyckande till stor del 
beror på användandet av vetenskapliga redskap vid planering, genomförande och utvärdering 
av en kampanj. De menar att politiska eliter idag kan dra fördel av de metoder som utvecklats 
inom samhällsvetenskaperna för att hitta effektiva sätt för politisk kommunikation och för att 
undersöka medborgarnas preferenser. För sådana undersökningar spelar enkäter en viktig 
roll.35

För att kommunicera ett budskap i en kampanj måste sändaren först fatta två grundläggande 
beslut. För det första, vilket ämne eller vilken fråga önskar kampanjmakaren lyfta fram och 
belysa? För det andra, vilka värderingar skall förknippas med ämnet/frågan? Ett val av 
ämne/fråga begränsar vad som kan synliggöras i kampanjen och val av tillhörande värderingar 
begränsar mängden alternativa perspektiv och tolkningar i den aktuella frågan.36

Om frågan är aktuellt i den allmänna samhällsdebatten eller ej har visat sig ha stor betydelse 
för hur ett kampanjbudskap uppmärksammas av individen. Det beror på om allmänheten 
anser att ämnet är viktigt och att kampanjmakarna har rätt att lägga sig i om en kampanj ska 
ha framgång. ”Public acceptance is the final test of entitelment.”37 Forskning visar att 
människor inte använder all information de lagrat i hjärnan när de fattar ett beslut, inte ens 
den mest relevanta informationen används. Vad som kommer till användning vid 
beslutsfattande är istället den information som finns närmast i tankarna. Genom ett klart 
urskiljbart budskap begränsas alternativen då individen skall välja vad som är relevant att 
fästa vikt vid.38  

Frågor kan bl a särskiljas i allmänna – d v s frågor som det inte råder någon större oenighet 
om (t ex “motion är nyttigt”). Positionsfrågor är av typen “för eller emot” (t ex för eller emot 
högre skatter). Insikt i en frågas egenskaper är viktig när en fråga skall presenteras för den 
tilltänkta målgruppen.39  

När ämnet för kampanjen är vald, placeras det i en kontext som passar det sätt som det är 
valt att ämnet skall belysas på. Denna inramning och hur ämnet presenteras får stor betydelse 

                                                 
32 Dozier, Grunig och Grunig. 2001.Public Communication Campaigns. s 231f 
33 Paisley 2001, s 5 
34 Klingemann och Römmele 2002, s 2ff 
35 Römmele och Voltmer 2002, s 11 
36 ibid s 11 
37 Paisley s 9 
38 Römmele och Voltmer 2002, s 12  
39 ibid s 14 
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för hur mottagare tar emot och tolkar budskapet i kampanjen.40 Kampanjer är vanligtvis mest 
besläktade med sändningsmodellen för kommunikation på grund av att kommunikationen här 
har ett syfte och erbjuder ringa möjligheter till informationsutbyte. Därmed inte sagt att 
interaktionsmodellen för kommunikation inte är tillämpbar vid planerandet av kampanjer. 
Speciellt när beslut som bedöms få långtgående effekter för ett samhälle kan en kampanj som 
inbjuder till aktivt deltagande leda till problemlösningar som bygger på ett bredare 
samförstånd mellan aktörerna. 41

2.2.4 PR  

Dozier, Grunig och Grunig ser ett nära samband mellan kommunikationskampanjer och 
Public Relations (PR). PR ser de som hanterandet av kommunikation mellan organisation och 
målgrupper med mål att skapa en ömsesidigt givande relation. De menar att både 
kommunikationskampanjer och PR riktar kampanjer till målgrupper för att påverka kunskap, 
attityder och beteenden och därför kan lära mycket av varandra.42   
 
Grunig definierar PR som “hantering av kommunikation mellan en organisation och 
omgivande målgrupper”.43 PR är ett brett begrepp som innefattar planering, genomförande 
och utvärdering av en organisations kommunikation med målgrupper, både internt som 
externt, som har betydelse för organisationens förmåga att nå sina mål. 

Grunig och Hunt var först med att identifiera fyra teoretiska modeller för hur organisationer 
kan hantera PR. De menar att PR översiktligt kan beskrivas efter kommunikationens riktning 
och syfte i fyra följande modeller: 
 
• Pressagent (enkelriktad asymmetri) 
• Offentlig information (enkelriktad asymmetri)  
• Dubbelriktad asymmetri 
• Dubbelriktad symmetri 44  
 
Historiskt sett var pressagenterna som var aktiva i mitten på 1800-talet i USA de första 
utövarna av PR. De var pressagenter för vilda western-stjärnor som Buffalo Bill och Calamity 
Jane. Kommunikationen var här enkelriktad - en monolog från organisation till målgrupp.45  

Den andra varianten av PR - offentlig information, såg dagens ljus i början på 1900-talet 
och var en motreaktion till sensationslystna journalister som skrev skandalreportage om olika 
organisationer, såväl privata som offentliga. Ledarna i dessa organisationer förstod att de 
behövde något mer än propaganda från pressagenter för att kunna försvara sig mot angrepp på 
dem i media. Lösningen blev att organisationerna anställde egna journalister som producerade 
pressmaterial om organisationernas förehavanden som sedan gavs ut till pressen. Vanligtvis 
innehöll detta material inget negativt om organisationen, men var likväl sanningsenlig 
information.46  

Under första världskriget började aktiva inom PR alltmer att basera sitt arbete på 
vetenskapliga rön från beteende- och samhällsvetenskap. Vetenskapens intåg på PR-fältet 
gjorde att mPR-ansvariga inte längre bara förde ut information - de började också söka 

                                                 
40 Römmele och Voltmer 2002, s 13 
41 ibid s 18 
42 Dozier, Grunig och Grunig 2001, s 231f 
43 Grunig, 1992 s 4 
44 ibid s 286ff 
45 ibid s 287 
46 ibid s 288 
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information från målgrupper. Grunig kallar detta arbetssätt dubbelriktat asymmetriskt. 
Forskning användes för att ta reda på vilka budskap som är bäst att använda för att effektivt 
motivera eller övertala målgrupper. Sådana PR-metoder kan därför sägas vara dubbelriktade. 
Modellen kallas för dubbelriktat asymmetrisk eftersom det i denna modell handlar om ett 
medvetet manipulativt förhållningssätt från organisationens sida. Asymmetrin uppstår då det 
egentligen bara handlar om informationsutbyte i en dialog i organisationens intresse. 
Organisationen förblir intakt och försöker påverka och förändra målgruppen.47  

Den dubbelriktade symmetriska modellen lämnar spår relativt tidigt i verk av framstående 
aktiva inom PR-fältet från 1900-talets första decennier. Grunig och Hunt tillägger dock att få 
yrkesaktiva verkar ha använt modellens ledord som t ex “berätta sanningen” i det dagliga 
arbetet. Modellen har istället varit grunden för utbildning och forskning.  I den dubbelriktade 
symmetriska modellen används forskning för att möjliggöra förståelse och kommunikation 
mellan målgrupper och organisationen - målet med PR är här förståelse istället för 
övertalning. Symmetri och balans råder mellan organisationen och dess målgrupper. De 
påverkar och anpassar sig ömsesidigt till varandra.48  

Grunig själv är tydlig på att det bör vara denna fjärde modell som ska ligga till grund för 
framstående PR-verksamheter. Med stöd i forskning visar denna modell att det är det mest 
etiska förhållningssättet till PR och etisk PR-verksamhet är mest effektiv för att nå 
organisationens mål.49  
 
När Hunt och Grunig sammanställde dessa fyra modeller poängterade de att de antog att alla 
fyra modellerna var i bruk inom PR i organisationer. Grunig genomförde därefter ett antal 
forskningsprojekt i syfte att se om modellerna faktiskt stämde överens med hur PR bedrevs i 
organisationer. Han fann att modellerna existerar och används i organisationer. Däremot 
används modellerna sällan var för sig. Istället används kombinationer av dem och 
modellernas grad av användning varierar också beroende på situation och syfte för 
organisationen.50

En organisation handlar på det sätt den gör eftersom personer i dess strategiska ledning valt 
detta sätt. I detta perspektiv ser Grunig tre faktorer som inverkar på hur en organisation väljer 
att genomföra PR: 

Organisationskulturen - Buffingtons forskning visar att organisationer med demokratisk 
kultur använder den dubbelriktade symmetriska modellen i kombination med den 
dubbelriktade asymmetriska modellen och pressagentmodellen. Organisationer med auktoritär 
kultur använder vanligen pressagentmodellen.  

Skillnader i organisationskultur beror bl a på hur den strategiska ledningen utövar sin makt. 
Ett öppet styrelseskick är i teorin bäst för de flesta organisationer, men ofta används istället ett 
mer slutet styrelseskick eftersom ledningen tror att de bäst kan behålla sin makt på detta sätt.51 
Detta förhållningssätt inkluderar assymetrisk kommunikation eftersom en öppen och 
symmetrisk kommunikation hotar ledningens makt. 

PR-funktionens potential - Grunig menar att PR-funktionen har som störst potential om den 
som leder PR-funktionen har chefsansvar och ingår i den strategiska ledningen. Forskning 
stödjer detta påstående och under dessa förhållanden förekommer också den dubbelriktade 
symmetriska PR-modellen mer än under andra förhållanden. 52
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Föreställningen om PR - Flera studier visar att hur organisationens strategiska ledning 
definierar och förstår PR påverkar dess föreställning om möjligheter med PR och dess 
genomförande. Här spelar den PR-ansvariges placering i organisationen och utbildning av den 
strategiska ledningen en avgörande roll. 53

 
I flera studier om vilka PR-modeller olika organisationer väljer att använda framkommer att 
den offentliga informationsmodellen är den som förekommer mest i statliga organisationer, 
tätt följd av pressagentmodellen. Av de dubbelriktade modellerna var den symmetriska den 
som statliga organisationer mest använde. 54

Grunig föreslår avslutningsvis att organisationer kan använda sig av Dervins begrepp 
“sense-making” för att utveckla symmetrisk information. Begreppet “information” likställs 
ofta av organisationer som sådan information de anser att en specifik målgrupp behöver, 
menar Dervin.  PR-ansvariga kan med ett meningsskapande förhållningssätt i undersökningar 
fråga målgruppen vilken information de anser sig behöva. Denna metod garanterar att den 
symmetriska kommunikationen är dubbelriktad. 55

2.3 Evenemanget som medium 

Behrer och Larsson ser evenemang som ett massmedium då det förmedlar ett budskap till 
många individer samtidigt. I en lista radar de upp begränsningar och möjligheter med 
evenemang som form.  
• Det är bundet i tid och rum 
• Det kan vara uppsökande (flyttas till dit målgruppen befinner sig) och inbjudande 

(målgruppen kommer till evenemanget). 
• Det kan precisera sin målgrupp och vara allmänt tillgängligt. 
• Det kan ha långsiktiga mål (imageskapande) eller kortsiktiga (öka försäljning). 
 
Dessa många möjligheter menar de har lett till att evenemang används med stora skillnader i 
målsättningar och utformning.56  

Behrer och Larsson menar att i ett evenemang kan flera olika ansatser integreras och om 
evenemanget utgör en plattform för att koordinera organisationens budskap i flera medier kan 
ett ökat intresse för evenemanget leda till ett ökat intresse för organisationen och dess 
produkter/tjänster. En annan fördel med ett evenemang är att det skapar en plats för 
kommunikationen mellan organisationen och dess målgrupp.57 De ser Event Marketing som 
ett ”gemensamt forum för PR, information och marknadsföring”.58  

Blythe diskuterar främst utställningar och mässor, men vi menar att även evenemang kan 
spela en liknande roll i marknadskommunikationen. Blythe skriver att utställningar och 
mässor i stort ses som effektiva sätt för en organisation att få kontakt med en stor mängd 
människor ansikte mot ansikte. Han anser att det är främst två områden inom 
marknadskommunikation som kommer till användning under ett evenemang: försök till att 
öka försäljningen och försök till ett mer allmänt främjande av organisationen. Blythe menar 
att ett evenemang kan spel stor roll i PR-sammanhang. Besökare är inte alltid intresserade av 
att köpa något men i o m att de är där visar det på ett intresse som bör tas till vara, uppmuntras 
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och förstärkas. Därför bör fokus ligga på att distribuera information, svara på frågor och 
säkerställa att organisationens budskap hörs.59  

En bra planering av ett evenemang tar tid och resurser, vilket inte alla organisationer är 
beredda att ge. Liksom i all marknadskommunikation är det vikigt att bestämma vilket målet 
är när ett evenemang planeras. Blythe skriver att dessa mål bör vara realistiska med tanke på 
målgrupper, uppnåbara i förhållande till organisationens resurser och kvantifierbara med 
planerad utvärdering. Han medger dock att det kan vara svårt att sätta upp formella mål när 
det gäller saker som att interagera med besökare och förstärka organisationens PR. Då många 
av besökarna är där just för att samla information är det bra om den egna montern fångar 
besökarnas intresse och tilltalar dem. Om målet är att öka kunskapen om organisationen bör 
organisationens namn synas tydligt och där bör finnas lockande material för besökarna att 
plocka med sig t ex i form av broschyrer. Dessa kan också delas ut i andra delar av 
evenemanget för att bjuda in besökare till den egna stationen.60  

2.3.1 Kommunikationsprocessen i evenemang 

Behrer och Larsson behandlar i sin bok främst Event Marketing där mediet för EM är 
evenemanget och vi finner att det de skriver om kommunikationsprocessen är giltigt för 
mediet snarare än kommunikationsansatsen.  

Under ett evenemang kan en organisation få direktkontakt med deltagande ur målgruppen 
och detta är den stora fördelen med denna form. Behrer och Larsson visar på hur avsändare 
och mottagare av budskapet befinner sig båda på ett sätt i själva mediet och sträckan 
budskapet behöver färdas kortas ner. Allt detta gör att risken för brus minskar.61   

Behrer och Larsson nämner mötet, budskapet och upplevelsen som tre nyckelbegrepp för 
evenemanget och lägger vikt vid möjligheten till integration och interaktion. Det är också 
kanske det enda mediet som har möjlighet att påverka alla mottagarens sinnen. Med 
evenemang som medium skapas möjligheten att integrera kommunikationen inom 
evenemanget. Alla sorters kommunikationsansatser kan användas för att göra organisationen 
så synlig som möjligt. Dessutom kan inbjudningar till deltagarna garantera att rätt målgrupper 
nås. Evenemanget är alltså ett tillfälle till att kommunicera med flera intressenter samtidigt: 
medarbetare, kunder, affärspartners, leverantörer, myndighetspersoner osv. Den integrerade 
kommunikationen blir en viktig del av evenemanget och påverkar utformningen genom 
budskapets formulering, valet av kommunikationsansatser och sammansättningen av 
besökare.62

2.3.2  Budskap i evenemang 

Behrer och Larsson ger följande definition på Event Marketing: ”Event Marketing är en 
ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget skapat eller ett sponsrat evenemang. I 
Event Marketing (EM) är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett 
möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.”63

 
De menar vidare att EM kan användas för att stärka en organisations image och kallar det då 
för relationsskapande EM. Även om evenemangen kan ha olika utformning har de som mål 
att förstärka relationen mellan organisation och målgrupp. För relationsmarknadsföring står 
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relationer, interaktioner och nätverk i fokus. Evenemanget utformas med detta i åtanke och 
bjuder in deltagarna till interaktion för att intressera och locka dem.64 De skriver att ett av de 
områden där relationsskapande EM verkar användas mest frekvent är marknadsföring och 
informering gentemot opinionsbildare såsom beslutsfattare och media. Detta visar på den 
starka kopplingen mellan EM och PR- och informationsarbetet. Det finns dock en viss 
oenighet mellan de olika uppfattningarna om vad som är marknadsföring och information. 
Informatörer ser hela organisationen som en helhet medan marknadsförare informerar om 
produkter och tjänster. Behrer och Larsson talar för en integrerad kommunikation där de båda 
sidorna kan lära sig av varandra om användningen av evenemang och EM.65

 
Enligt Behrer och Larsson utnyttjas evenemang ofta till PR-satsningar. Syftet är att förbättra 
relationen till sina intressenter medan marknadsföringen kommer i andra hand. De skiljer 
mellan två sorters PR-verksamheter: de som har som mål att skapa utrymme i massmedia och 
de som vill kommunicera evenemangets budskap.66

Genomslagskraften i ett evenemang ligger i den sociala samvaro som kan skapas. Den 
integrerade kommunikationen och interaktionen lägger grunden för vissa effekter som kan 
ligga till grund för de mål en organisation sätter upp för ett evenemang. Behrer och Larsson 
kallar dessa för forumeffekter som i sin tur ligger till grund för interaktionseffekterna.67

Behrer och Larsson jämför evenemanget med ett biobesök. Där finns t ex en delad förväntan 
om upplevelsen och bruset är minimalt. Vad som skulle kunna vara brus i vissa situationer, 
visslingar, burop och andra spontana reaktioner, kan här istället förstärka upplevelsen. 
Händelsen associeras med positiva erfarenheter vilka överförs till reklamer och deras 
produkter. Genom den gemensamma upplevelsen skapas en värdegemenskap vilket har 
möjlighet att ge budskapet mer tyngd också över tid.68

 
Forumeffekter Målgruppen är fokuserad och mottaglig för budskapet 
• Social suggestion kan förstärka budskapet 
• En tillfällig eller förstärkt värdegemenskap mellan deltagarna och mellan deltagarna och 

företaget, vilket kan förstärka budskapet och dess betydelse för målgruppen över tiden 
• Förväntningar, vilket ökar deltagarnas mottaglighet 
• Möjlighet till mer precist urval och deltagande målgrupp än vad gäller traditionella medier 
• Möjlighet till riktad masskommunikation 
Dessa forumeffekter möjliggör alltså interaktionseffekterna som uppstår när individer träffas 
och interagerar inom forumet.69

 
 

Interaktionseffekter  
• Möjligheter till att bygga och underhålla relationer med företagets intressenter 
• Möjligheter till direkt kommunikation med målgruppen och att få feedback på företagets 

erbjudande och ställning på marknaden 
• Personifiering av företaget eller dess varumärke samt identifikation med målgruppen; 

lojalitetsskapande. 70 
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Dessa båda sorters effekter medverkar till att koncentrera processen som skapar allmänhetens 
bild av organisationen. Den skapas av ett socialt utbyte där individen relaterar till 
organisationen både individuellt och i grupp, var och en med egna erfarenheter och 
uppfattningar. Genom evenemanget har organisationen möjlighet att skapa ett kontrollerat 
socialt möte, begränsat i tid och rum, en koncentration av den sociala process som skapar 
bilden.71

2.4 Informationsbeteende  

Enligt Blythe är det viktigt att budskapet passar in i mottagarens redan etablerade verklighet 
för att det ska tas emot, förstås och accepteras. Det kan alltså vara viktigare att utforma 
budskapet på rätt sätt än att lägga resurser på att sprida det till allmänheten. Han återger 
McGuires modell för bearbetning av information som består av fem steg där det fjärde 
handlar just om acceptans. Det första är att mottagaren måste exponeras för budskapet. Det 
räcker inte med att se det eller höra det utan mottagaren måste uppleva det på något sätt. Detta 
leder till andra steget som är att mottagaren måste bli medveten om budskapet och ägna 
resurser åt att tolka det. Nästa steg är att förstå budskapet, att tolka det så som sändaren ville 
att det skulle tolkas. Det fjärde steget blir att acceptera budskapet, vilket görs om det passar in 
bland existerande kunskap och övertygelser. Det sista och femte steget är att budskapet blir en 
del av individens erfarenhet och sparas i minnet.72  

Attityder är ett resultat av att behov omformuleras som motivation till att bearbeta 
information och av att konsekvent exponeras för stimuli. Bearbetningen av informationen 
leder till kognitiv och känslomässig respons vilket kan leda till konation (vilja att handla). 
Blythe tar fasta på tre sätt att ändra på attityder: skapa en ny iögonfallande tro, ändra styrkan 
på en redan existerande, ändra på värderingen av en existerande tro. Han menar att när de tre 
elementen som attityder består av (kognitiv respons, känslorespons och konation) är i balans 
är attityden svår att ändra. Genom ny stimulus kan obalans skapas. Ny information kan 
påverka den kognitiva responsen och en positiv eller negativ upplevelse den känslomässiga. 
När obalansen blir tillräckligt stor måste individen vidta återgärder. De tre metoderna som 
kommer i fråga är att avfärda den nya informationen eller erfarenheten, acceptera endast de 
delar som passar in i den redan existerande tron eller att passa in den nya informationen eller 
erfarenheten i attityden och förändra den.73   

Ett exempel kan vara hur svårt det är att förena kunskapen om kopplingen mellan solning 
och hudcancer med övertygelsen om att en solbränna får en att se snygg ut. I Indianapolis i 
USA gjordes en utvärdering av ett försök att informera om hudcancer. Undersökningen gick 
ut på att uppskatta kunskapen och beteendet innan och sedan se om ett informellt möte mellan 
dermatologer och allmänheten ledde till en bättre förståelse och ett ökat förebyggande 
beteende. För att få ett så varierat urval som möjligt vad gällde åldrar och kön gjordes 
undersökningen under en basebollmatch. En enkät delades ut av dermatologer i en 
utbildningsmonter, för att fastställa den dåvarande kunskapen och beteendet och sedan 
svarade de på frågor och delade ut informativt material. Tre månader senare skickades en 
uppföljningsenkät ut för att ta reda på förändringar i kunskapsnivå och beteende.74  

Det visade sig att trots att människor kände till kopplingen mellan solande och hudcancer 
tyckte de flesta att en solbränna gjorde att man såg hälsosam och snygg ut. Det visade sig 
svårt att få folk att använda sig av den kunskap de besatt när det gällde hudcancer. För att få 
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stor genomslagskraft måste ett budskap “persuade people that the risk of skin cancer is 
personally relevant, must be tailored according to the audience, and should involve explicit 
prevention strategies.”75 Slutsatsen författarna till artikeln drar, är att ”informal education at 
public events has the potential to influence behaviour”.76

2.4.1 Sätt att tillägna sig information 

Tom Wilson har identifierat fyra sätt på vilket individer tillägnar sig information: 
Passiv uppmärksamhet - detta sätt använder människor när de tittar på tv, lyssnar på radio 

eller kanske förstrött tittar ut genom bussfönstret. Även om man då vanligtvis inte söker efter 
information aktivt, kan ny intressant information plötsligt upptäckas. Bettman använder ett 
begrepp kallat “bli konfronterad” som beskriver samma sak. Han skiljer dock på två olika 
varianter. Första varianten kallas “inlärning med lågt engagemang”, d v s “sann” passiv 
uppmärksamhet och den andra “uppmärksamhet p g a avbrott” som infinner sig när en 
individs uppmärksamhet skiftar när en pågående aktivitet avbryts. 

Passiv sökning - här åsyftas situationer där individen söker eller på något annat sätt handlar 
och därmed finner information som råkar vara relevant. 

Aktiv sökning - individen söker aktivt efter information. 
Pågående sökning - används för att t ex uppdatera individens existerande kunskaper när 

“aktiv sökning” redan lagt grund för individens grundläggande idéer, värderingar och 
uppfattningar. Begreppet används även inom konsumentforskning. Då beskriver det sökande 
efter information oberoende av konsumentens inköpsbehov eller planerade inköp. 
Konsumentens pågående sökning motiveras istället av viljan att söka kunskap inför framtida 
inköp och för själva nöjet att lära sig mera om något hon/han är intresserad av. 77

Det görs många undersökningar om informationsanvändning. Det är viktigt att veta hur ens 
användare söker för att kunna anpassa informationen, dess form och dess kanal till dem. 
Mycket handlar om digital informationssökning. I ”Re-appraising information seeking 
behaviour in a digital environment” redogör Nicholas, Huntington, Williams och Dobrowski 
för olika indelningar av informationssökare. En indelning görs efter hur ofta användaren 
söker, hur många källor som används, till vilket djup källorna används och användandet av 
finesser, vilket gav en indelning mellan återanvändare (repeat users) och engångsanvändare 
(non-repeat users) med diverse undergrupper. En annan undersökning gjorde en 
generalisering av internetanvändaren efter kön, ålder, utbildning, var denne bor, yrke och 
antal personer i hushållet. Själva presenterar de nya sätt att karakterisera sökbeteenden. De 
visar på ett sätt att söka som beror på de stora valmöjligheter som står den digitala användaren 
till buds. Användaren tenderar att studsa mellan ett antal olika internetsidorna vad de än söker 
efter utan att undersöka dem gå på djupet och oftast utan att återvända till en tidigare besökt 
sida. De söker information horisontellt och det beror på sidans ”digital visibility” om de 
besöker en sida. Resultatet av att undersöka användarnas beteende skulle kunna hjälpa 
leverantörerna av information som ofta tycks arbeta efter en föråldrad syn på hur 
slutanvändaren beter sig.78

 
Vilka informationskällor och kanaler väljer människor att använda? Konsumentstudier och 
forskning kring hälsokommunikation visar att människor uppfattar källors användbarhet olika 
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beroende på vilken information de söker. Johnson och Meischke fann i en studie att läkare var 
den informationskälla människor helst vände sig till rörande alla former av hälsorelaterad 
information. Samtidigt visar Marcus och Tuchfields forskning att patienter även använder 
andra källor för att stilla sitt behov av att få mer information. Connell och Crawford har funnit 
följande rangordning (från mest använd till minst använd) bland vilka informationskällor om 
hälsa som används:  

 
• Tryckt media   
• TV   
• Informella nätverk (t ex vänner) 
• Radio 
• Organisationer 
 
Johnson och Meischke har funnit liknande resultat i en undersökning om vilka kanaler 
kvinnor som söker information om cancer använder - media 81%, läkare 38%, familj och 
vänner 37% och organisationer 37%.  För auktoritativ information har de dock noterat att 
rangordningen bland de använda källorna är en annan. Organisationer är då det som främst 
används följt av familj och media. Wilson menar att skillnaden i denna användning av källor 
kan förklaras med resultat hämtade från Steins forskning. Han fann att människor ofta 
använder mer än en källa om de är missnöjda med den information de fått från någon källa. 
Upplever de att de inte fått tillräcklig information från t ex en organisation, kan familjen eller 
media kanske erbjuda information som anses relevant i situationen. Vidare har Toggerson 
noterat att individers sökande efter information ökar när de har många informationskällor 
tillgängliga. 79

En hel del studier har gjorts över hur information går fram och hur den mottas. Olika 
metoder används för att sprida information med olika resultat. I What causes sustainable 
changes in hygiene behaviour? A cross-sectional study from Kerala, India beskrivs en 
utvärdering av vilka resultat informering om hygien har fått. Undersökningen utgick från tio 
områden där främjandet av ett hygieniskt tänkande genomförts 2 – 9 år tidigare i samband 
med att latriner grävdes.80   

Data samlades in genom en öppen fråga till varje hushåll om vanan att vätta händerna: 
”Thinking about good health, when are the most important times to wash hands for health 
reasons? (Do not prompt, let people speak freely.)”81 Därtill utfördes observationer av miljön 
och latrinen i 345 utvalda hushåll, respondenten fick demonstrera sin handtvätt och samtliga i 
hushållet fick tala om hur och när de tvättade händerna.82  

Genom en serie korta frågor utvärderades exponeringen för olika aspekter av kampanjen. 
Respondenterna frågades om de var männen eller kvinnorna i hushållet som deltagit i 
kampanjen och ombads nämna minst tre aktiviteter, så som hälsoutbildning, en video eller 
bildspel, gatuteater och tävlingar. De utfrågades om kvinnorna hjälpt till att ordna någon av 
dessa aktiviteter och hur många hembesök de fått från ”community workers”. De viktigaste 
informanterna i varje område intervjuades också om projektet.83  

Resultatet visade en stor skillnad mellan män och kvinnor när det gällde deltagandet i 
kampanjen. I 74,1 % av hushållen kom kvinnorna ihåg att de deltagit i kampanjen, medan 
endast 18,5 % av hushållen med män sa att männen hade deltagit. De fann en stark koppling 
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mellan att komma ihåg hälsoutbildning och deltagandet i kampanjen bland kvinnorna men 
den saknades bland männen. De flesta (88,4 %) kom ihåg kvinnornas deltagande i kampanjen 
medan färre (27,5 %) kom ihåg bildspelet. Mindre än 10 % kom ihåg teatern och 
tävlingarna.84

 
I sin generella modell från 1996 över informationsbeteende identifierar Wilson bl a 
“intervenerande variabler”. Dessa variabler är olika barriärer som påverkar individens 
beteende och möjligheter att nå ny information.85 De kan bestå av egenskaper hos källan - är 
den t ex tillgänglig och trovärdig? Individens psykologiska egenskaper spelar också en roll 
här - är individen nyfiken eller rädd för att ta risker? Utbildning och ålder är exempel på 
demografiska faktorer som återfinns bland variablerna. Individens sociala roll och variabler i 
omvärlden påverkar också individens informationsbeteende.86 Några år senare, i sin  översikt 
av olika modeller för informationsanvändning från 1999 i Journal of Documentation,  påpekar 
Wilson att variablerna också kan underlätta användandet av information: “the use of the term 
'intervening variables' serves to suggest that their impact may be supportive of information 
use as well as preventive”.87

Julien och Michels fokuserar i sin studie individens informationsbeteende i det dagliga livet. 
“That advanced capitalist societies have moved into a global information society is generally 
taken for granted. How people actually interact with information, however, has yet to be fully 
elucidated.”88 De letade efter mönster i beteendet och sökte identifiera variabler som kunde 
kopplas till olika aspekter av informationssökandet. De undersöker inte bara vad som orsakar 
informationsbehov utan vill också veta var individen befinner sig i sin kontext då behovet 
uppstår och hur detta påverkar beteendet. Undersökningen är ”intra-individuell” och gör inga 
jämförelser mellan olika individer utan ser endast till skillnader inom en individs 
informationsbeteende. De menar att tidigare har de flesta undersökningar om kontextens 
påverkan av informationsbeteendet rört sig om arbetsrelaterade situationer eller akademiska 
sådana. Om kontextens påverkan helt ska kunna klarläggas krävs mer detaljerad forskning i 
hur specifika delar av kontexten kan påverka beteendet. De menar att deras empiriska material 
kan hjälpa att bygga på tidigare modeller av informationsbeteende, främst genom att klarlägga 
specifika aspekter av situationer som kan påverka informationsbeteendet i vardagens kontext. 
De viktigaste aspekterna som framkom i deras studie var: ”nature of the activity, time, 
motivation, location, and purpose for which information is required”.89

2.4.2 Skapande av mening 

Brenda Dervin konstaterar att kommunikationsvetenskapen och biblioteks- och 
informationsvetenskapen alltför länge utgått ifrån att information enbart handlar om sändning 
av information - information as transmission - från en aktör till en annan. Hon menar att ett 
mer fruktbart synsätt istället kan vara att betrakta information och överföring av den som en 
dialog mellan aktörer - information as communication.90 Hon eftersträvar således därför ett 
mer brett perspektiv på kommunikation/informationsspridning än vad t ex Shannon och 
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Weavers kommunikationsmodell kan ge. Dervin lägger med sin sense-makingteori fram ett 
sätt att studera kommunikation kommunikativt.91

Grunden för sin sense-makingteori lade Dervin 1972 när hon gjorde en uppdelning av olika 
sorters information. Hon skiljde på tre sorter: 

 
• Objektiv, extern information - denna beskriver verkligheten (om än aldrig helt) 
• Subjektiv, intern information - denna är individens kognitiva karta, en bild av 

verkligheten. 
• Meningsskapande information (Sense-making) - innefattar beteenden och skeenden som 

låter individen röra sig mellan extern och intern information för att förstå världen och 
agera utifrån denna förståelse.92 

 
Devins sense-makingteori har sina rötter i ett konstruktivistiskt synsätt på verkligheten. Hon 
menar att information är något som skapas och ständigt omprövas och modifieras subjektivt 
hos människor. Konstruktionen av förståelse och av användbar information är bundet till varje 
enskild situation en eller flera personer agerar i. Sense-makingteorin har därför sitt 
huvudsakliga fokus på en människa i ständig rörelse i tid och rum i olika kontexter. 
Verkligheten, som den uppfattas av individen, finns därför enligt teorin inte “utanför” utan 
istället “inuti” individen. Omvärlden runt omkring är inte stabil och oföränderlig och kan inte 
heller beskrivas objektivt. Det finns inga fasta standarder för hur omvärlden skall tolkas och 
förstås och inte heller någon på förhand given standard för hur människan skall agera. Dessa 
standarder, strategier och förhållningssätt är istället något som skapas kontinuerligt genom 
livet i olika kontexter. Vad individen förstår och får ut av sin interaktion med omvärlden är 
vad sense-makingteorin försöker studera. Detta med uppmärksamheten riktad mer mot den 
praktiska hanteringen av problem och information i olika situationer än den enskilda 
personen.93  

Dervins sense making-teori särskiljer inte begreppet “information” och individens 
informationsanvändning från någon annan mänsklig aktivitet och perspektivet blir därför lätt 
“allomfattande” och applicerbart på all mänsklig verksamhet. Teorin beskriver livet som en 
resa där individen ofta ställs inför faktumet att det finns problem med existerande eller helt 
enkelt inte tillräckligt med information i en särskild situation. Men genom att individen 
interaktivt handskas med uppkomna problem och göromål så skapas ny användbar 
information. Denna ständigt pågående process av varande och lärande får som resultat att 
människor lyckas göra världen begriplig för sig själva men också samtidigt tillgodogöra sig bl 
a nya åsikter, insikter och effektiva metoder för framtida handlingar.94

Sense making-teorin kan delas in i ett antal komponenter som beskriver individens färd i tid 
och rum mot ny information: 

Situation - beskriver var informationsbehovet uppstår. Den aktuella situationen handlar då 
inte bara om nuläget utan också om människors tidigare livshistoria av förvärvade 
erfarenheter. Den ständiga växelverkan mellan historia, nutid och färden mot framtiden är av 
särskilt intresse. 

Lucka  - Luckan är den brist som människor upplever i en situation då tidigare erfarenheter 
och kunskaper inte är tillräckliga för att kunna hantera situationen. Luckan består av frågor, 
förvirring, gåtor och ångest. Detta “hål” i människors samlade kunskap överbyggs med en... 

                                                 
91 Dervin, Brenda 2001. “What we know about information seeking and use and how research discourse 
community makes a difference in our knowing” .s 60 
92 Case, Donald O. 2002, s 43 
93 Dalrymple, Prudence W. 2001.”A quarter century of user-centered study: The impact of Zweizig and Dervin 
on LIS research” s 160 samt Dervin, Brenda 1999. “On studying information seeking methodologically”  s 731 
94 Case, Donald O. 2002, s 147 
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Bro - Bron mot ny information består bl a av idéer, tankar, känslor, värderingar, attityder, 
minnen och berättelser. Dessa bildar en hjälp för individen att nå ny information som kan 
överbygga det upptäckta “hålet”.  

Resultat - Resultatet av färden mot ny kunskap kan bli såväl att en lösning på problemet nås 
eller att nya hinder och problem upptäcks. Resultatet leder oavsett till konsekvenser och 
effekter och individen går vidare mot nya situationer då hela processen repeteras om igen. 
Hela “sense-making”-processen med dess skapande (och icke-skapande) av ny information 
fortgår ständigt och görs vanemässigt, oplanerat eller flexibelt - helt beroende på vilka 
förutsättningar en enskild situation erbjuder.95   
   Inom biblioteks- och informationsvetenskapen är Dervins sense-making teori att betrakta 
som användarorienterad. Användarorienterade teorier har varit mycket populära de senaste 
åren inom ämnet. Enligt Dalrymple kritiseras det användarorienterade förhållningssättet. 
Användarorienterade teorier och studier är inte alltid är till fördel för användarna. Genom att 
bara studera användarna glöms lätt omvärldens påverkan och effekter bort. Därför efterfrågas 
en pluralistisk utveckling, där en mångfald av teoretiska ramverk kan existera som alternativ 
till en alltför enahanda inriktning på informationsanvändarna. Dalrymple nämner sedan en 
egen önskan om en objektiv forskningsmetod för användarcentrerade studier.96

2.4.3 Effekter 

McQuail skriver i sin forskningsöversikt McQuail’s mass communication theory att “effects 
are detemined at least as much by the reciever as by the sender”.97

Det är svårt att urskilja kommunikationseffekter på grund av den rika flora av faktorer som 
påverkar människor i deras vardag. Under 1900-talet har synen på hur kommunikation 
påverkar människor växlat. I början av seklet ansågs effekterna vara omfattande och t ex 
bedömdes medias makt vara stor. Detta synsätt kom senare att ifrågasättas, men några 
decennier därefter aktualiserades det på nytt och sågs nyanserat åter som giltligt. De senaste 
decennierna har socialkonstruktivistiska teorier fått ett allt större genomslag. Perspektivet är 
numera sådant att huruvida effekter uppstår eller ej, beror på både sändare och mottagare, på 
vad som sker under kommunikationsprocessens gång och under vilka omständigheter 
människor kommunicerar. Kommunikation, dess mening och dess effekter ses således som 
något som skapas och konstrueras i interaktion mellan de aktörer som deltar i 
kommunikationsprocessen i en viss kontext. 98  
  Enligt McQuail anser Perse att förenklade effektteorier bör undvikas, eftersom effekter är 
olika inom skilda forskningsfält. Hon har gjort en översikt som identifierar skillnader mellan 
olika typer av effekter:  
 
• Direkta effekter  
 - kortsiktiga  
 - fokus på förändring 
 
• Villkorliga effekter  
 - kort- eller långsiktiga  
 - varierar individuellt beroende på social kontext och psykologiska faktorer  
 - kognitiva, känslo- och beteendemässiga 

                                                 
95 Dervin 1999, s 731, Dervin 2001, s 60 samt Dervin, Brenda (2004), Libraries reaching out with health 
information to vulnerable populations: Guidance from research on information seeking and use, s 20    
96 Dalrymple, Prudence W. 2001, s 161 och Dervin, Brenda 1999 s 739 
97 McQuail, Denis 2005. McQuail’s mass communication theory, s 456 
98 ibid s 456-462 
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 - kan leda till såväl förändring som förstärkning  
 
• Kumulativa effekter  
 - är successiva effekter på lång sikt 
 - kognitiva eller känslomässiga 
 - sällan beteendemässiga 
 - är ofta bestående till sin karaktär 
 
• Kognitivt transaktionella effekter  
 - direkta och kortsiktiga 
 - är knutna till speciella tankestrukturer hos individen 
 - kognitiva eller känslomässiga 
 - beteendemässiga effekter är möjliga 99

 
Genom att identifiera villkor som påverkar kommunikationens effekter så ges ett annat 
perspektiv på hur dess ursprung och betydelse. Dessa villkor kan t ex vara källa, 
meddelandets innehåll, kanal, mottagare och meddelandets destination. McQuail menar att det 
generellt sett är större chans att avsedd effekt uppnås när det gäller ämnesområden som är 
långt ifrån mottagarens egna intressen. Forskning har däremot haft svårt att påvisa betydelsen 
av hur ett meddelande sänds, men ett textat eller talat meddelande verkar ha bättre effekt än 
bilder vad gäller t ex förståelse eller ihågkomst. Vidare inverkar motivation, intresse och 
förkunskaper på effekter vid kommunikation. 

McQuail skriver vidare om förekomsten av olika effekter som kan ordnas hierarkiskt och 
beskriver Hovlands redogörelse för en process som leder från kognitiv inlärning till 
känslomässig respons vidare till konativ effekt (beteende eller handling). McQuail citerar 
även Ray som dock menar att denna handlingsföljd bara inträffar under “normala” 
förhållanden när individen är djupt engagerad i något. Vid lågt engagemang hävdar han att 
känslomässiga reaktioner kan komma sist för att först då anpassas efter det handlande 
individen valt. Enligt McQuail framhåller Chaffe och Roser att stort engagemang är ett 
nödvändigt villkor för bestående effekter.100

Att de villkor som råder i ett specifikt kommunikationstillfälle även har betydelse för 
kommunikationens effekter kan också ifrågasättas. Enskilda mottagare kommer att fritt välja 
vilket stimuli de vill låta sig påverkas av och kommer att tolka och reagera på det efter eget 
val.101 Intryck från kommunikation är bara några intryck bland många andra i en persons 
upplevelsevärld.102  

Förhållandet mellan sändare och mottagare påverkar också vilken effekt kommunikation får. 
Sändarens förmåga att påverka vid kommunikation kan ses som ett utövande av makt. Denna 
makt är beroende utav vilka tillgångar sändaren har. Följande möjliga tillgångar hos sändaren 
kan vara: 
• Belöning - denna tillgång är beroende av att det finns något slags belöning för mottagaren 

av ett meddelande. Om mottagaren upplever att meddelandet är underhållande eller t ex är 
användbar information så blir detta en tillgång för sändaren. 

• Tvång - blir en tillgång för sändaren om det finns risk för negativa följder för mottagaren 
om den inte reagerar/handlar inför meddelandet såsom sändaren avsett. 

                                                 
99 McQuail, Denis 2005,  s 462-463 
100 ibid,  s471ff 
101 ibid, s 472 
102 ibid s 473 
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• Referent makt - finns om det är attraktivt för mottagaren att blir förknippad med sändaren. 
Det är en makttillgång för sändaren om mottagaren identifierar sig med sändaren och låter 
sig påverkas av känslomässiga skäl.  

• Legitim makt - denna form av makt föreligger om sändaren kan förvänta sig att bli åtlydd 
p g a sin auktoritet i samhället. Vanligt förekommande när t ex meddelanden 
kommuniceras från politiska källor eller institutionella ledare i samhället.   

• Expertmakt - föreligger när sändaren av mottagaren anses ha större kunskap inom ett 
område än vad mottagaren har och är mycket vanligt i nyhetsmedier och i 
reklamkampanjer.103 

                                                 
103 McQuail, Denis (2005), s 473 

26      
 



3 Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen är en statlig myndighet knuten till Näringsdepartementet med ansvar för 
frågor som rör den svenska skogen. Den har sitt huvudkontor i Jönköping och verksamheten i 
hela landet är uppdelad på fem regioner. Varje region består av ett antal mindre distrikt av 
vilka det finns 44 stycken i hela Sverige. 1325 anställda arbetar på Skogsstyrelsen på totalt 
120 arbetsställen i landet. 104 Via riksdag och regering arbetar Skogsstyrelsen på uppdrag av 
alla medborgare i landet. Lokal förankring blir då viktigt eftersom Skogsstyrelsen måste 
känna till de förhållanden och behov som finns i skogarna och hos olika målgrupper runt om i 
Sverige.105  

I januari 2006 slogs Sveriges 11 skogsvårdsstyrelser ihop till en myndighet och bytte namn 
till Skogsstyrelsen. I uppsatsen använder vi oss av Skogsstyrelsen rakt igenom även om det 
gamla namnet användes på enkäten. 
   
Skogsvårdslagen § 1 säger att: "Skogen är en nationell tillgång som ska skötas så att den 
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid 
skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen."106

Skogsstyrelsens verksamhet styrs ytterst av de beslut som riksdagen fattar kring den svenska 
skogspolitiken. I skogsvårdslagen formuleras grunden för skogspolitikens inriktning. 
Riksdagen har i skogsvårdslagen från 1993 jämställt produktions- och miljöintressen. I 
praktiken har därför skogspolitiken utformats med både ett miljömål och ett produktionsmål. 
Produktionsmålet: "Skogen och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att 
den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning skall ge handlingsfrihet i 
fråga om användningen av vad skogen producerar." 107 Miljömålet: "Skogsmarkens naturgivna 
produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen 
skall säkras. Skogen skall brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen 
ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade 
arter och naturtyper skall skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala 
värden skall värnas." 108

Skogsstyrelsens arbete omfattar alla aspekter på skogen - produktion, naturmiljö, 
kulturmiljö, rennäring och skogens sociala värden är alla delar av verksamheten. De arbetar bl 
a med uppdrag, rådgivning, utbildning, lagtillsyn, information och inventeringar.109 
Uppdragen står för den största delen av verksamheten (51%) och de är främst inriktade på 
skogspolitiska områden. Även uppdrag mot mer samhällsinriktade områden som t ex uppdrag 
åt arbetsmarknadsmyndigheter (t ex s k “gröna jobb”) förekommer i ökad grad. Näst störst del 
av verksamheten (16%) står rådgivning, utbildning och information för. Skogsstyrelsen 
använder sig av flera kommunikationskanaler för att öka skogskunskaperna hos såväl 
skogsägare som allmänhet.110

Skogsstyrelsens vision - “Skog till nytta för alla” speglar myndighetens breda verksamhet.111 
Alla skogens värden skall tas till vara och att värna skogens sociala värden blir allt viktigare. 
”Aldrig tidigare har så många människor bott i städer och större tätorter och aldrig förut har 
ohälsan varit större.” Just den tätortsnära skogen ägnar Skogsstyrelsen därför särskilt intresse.  

                                                 
104 Skogstyrelsen 2006. Skogsstyrelsen årsredovisning 2005, sid 39 
105 Skogstyrelsen 2005. PowerPoint-presentation av Skogsstyrelsen, sid 11 
106 SFS 1993:553, Skogvårdslagen, § 1 
107 Skogstyrelsen 2005, s 6 
108 ibid, s 7 
109 ibid, s 12 
110 Skogstyrelsen 2006, s 5 
111 Skogstyrelsen 2005, s 10 
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300 000 av Sveriges 28 miljoner hektar skog räknas som tätortsnära skog och den anses ha 
särskilt stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Skogstyrelsen menar att dessa skogar 
främst skall skötas för det rörliga friluftslivet och har därför som mål att under de närmsta 
åren teckna samarbetsdokument med de kommuner som har mer än 20 000 invånare. Dessa 
dokument skall innehålla riktlinjer och planer för hur kommuninvånare skall få attraktiva 
skogsområden som lockar till rekreation och friluftsliv.112

Under 2005 genomfördes en kund- och intressentanalys. Skogsstyrelsen vände sig här till 
skogsägare, olika organisationer och allmänheten. Undersökningen visar att skogen är viktig - 
åtta av tio svenskar uppger att tillgång till skog är viktig för deras livskvalitet och tre av fyra 
säger att de vistas i skogen minst en gång i veckan. Vidare visar undersökningen att de 
populära aktiviteterna är att motionera och promenera i tätortsnära skog och 
friluftsområden.113

Evenmanget Skogens Dag är en del i Skogsstyrelsens informationsverksamhet riktad mot 
allmänheten, här främst barnfamiljer. En utvärdering av Skogens Dag 2005 görs för att 
undersöka hur evenemanget uppfattas av deltagarna och för att se vilket intryck det gör i syfte 
att utveckla och förbättra det inför framtida arrangemang. 

3.1 Skogsstyrelsens Informationsarbete 

Då de är en myndighet arbetar de på uppdrag av Sveriges medborgare och anser sig ha en 
mängd målgrupper i olika delar av landet. Det är viktigt för dem att finnas där skogen och 
människorna finns och hålla dessa informerade. I det regleringsbrev som regeringen årligen 
utfärdar står det bl a att ett av Skogstyrelsens mål ska vara ”ökade kunskaper hos skogsägare 
och allmänhet för att nå skogspolitikens mål”.114 Detta är informationsverksamhetens mål och 
Skogsstyrelsen ser rådgivning och information som en av sina viktigaste arbetsuppgifter. De 
strävar efter att genom ”ökad tydlighet och synlighet” driva produktions- och miljöfrågor och 
ta till vara på skogens sociala värden.115

Skogsägarna har t ex stora möjligheter att själva bestämma över sitt arbete inom de ramar 
som sätts. Denna frihet kräver att information och kunskap förmedlas till ägarna, speciellt vad 
gäller miljöfrågor.116  

Skogsstyrelsen arbetar med att sprida information och kunskap på flera olika sätt. Genom 
utbildningar och kurser ger de skogsägare råd. Dessa kommunicerar de även med via telefon, 
brev, Internet och SkogsEko (en tidning som ges ut gratis till alla skogsägare, men som även 
har tusentals prenumeranter).117  

Information av mer generell karaktär och av intresse för andra målgrupper distribuerar de 
genom andra kanaler. Genom ett eget förlag ger de ut böcker, broschyrer m m. På deras 
hemsida ges tillgång till en hel del information. Det finns även idéer om att vidareutveckla 
användningen av nätet. Allmänheten nås vidare genom media och pressmeddelanden och 
Skogsstyrelsen samarbetar med Skogen i skolan118 och deltar också i olika mässor, främst 
sådana som har med skogen att göra men de ställer även ut under biblioteksmässor och 
skolmässor.119  

                                                 
112 ibid s 15 
113 Skogstyrelsen 2006, sid 8 
114 Regeringsbeslut: Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Skogsstyrelsen inom utgiftsområde 23 Jord- 
och skogsbruk, fiske med anslutande näringar (rskr.2005/06:107). 
115 Skogstyrelsen 2005, s 11 
116 ibid s 9 
117 ibid s 24 
118 Ett nationellt samarbete mellan skolan och svenska skogliga intressenter se vidare 
www.skogeniskolan.se/om/index.cfm
119 Powerpoint-presentation av Skogsstyrelsen 
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3.1.1 Skogens Dag 

Skogsstyrelsen har inte någon enhetlig definition på Skogens Dag.120 Dagen riktar sig mot 
allmänheten med fokus på barnfamiljer som lockas dit med roliga aktiviteter. Första gången 
dagen arrangerades var 2000 under Grönare Skog kampanjen och några orter har sedan dess 
varje år arrangerat evenemanget. 2005 hölls det i 30 orter med sammanlagt ca 75 000 
besökare. Dagen genomförs i ett samarbete med många andra företag och organisationen och 
Skogsstyrelsen ser det som ett ”bra tillfälle” att sprida information om skogen och dess värden 
och möjligheter.121 Genom att på vissa platser samordna Skogens Dag med lokala 
arrangemang lockas en större och bredare publik. Skogens Dag arrangerad i Borås Djurpark, 
på Skansen och i samband med ”Bondens och skogens dagar” i Backamo var de som fick 
störst antal besökare 2003 (8500, 12000 respektive 14000). Skogstyrelsen ser dock en viss 
nackdel med detta då Skogsstyrelsen och skogsfrågorna riskerar att försvinna i mängden.122  

Syftet definieras som: ”att nå ut med information om skog och skogsbruk till allmänheten 
och i synnerhet barnen”. Det handlar om att öka intresset och kunskaperna om skogen och alla 
dess värden då de anser att detta är viktigt för allmänheten i en demokrati där riksdag och 
regering beslutar om skogspolitiken.123  

Budskapet under dagen kan variera i stor grad. Allmänt rekommenderas att det ska finnas 
roliga aktiviteter för barn och detta strävar samtliga arrangörer efter. Varje plats väljer själva 
vilka aktiviteter som ska ingå. Vissa år finns förslag på gemensamma teman, men dessa är 
bara förslag. Under 2005 firades Skogsstyrelsens 100-årsjubileum.124 När arrangörerna fick 
lämna förslag på teman angavs av flera viljan att fokusera på skogens sociala värden ibland i 
relation till produktion och miljöhänsyn. Där fanns också förslag på att lägga fokus på 
skogsindustrin, det tätortsnära skogsbruket, bli frisk i skogen då och nu, mångbruk, 
landskapsutveckling, resurser i glesbyggd och barnen.125 Detta visar på Skogsstyrelsens syn 
på vad Skogens Dag är.  

Även om temat kan variera från plats till plats finns det gemensamt material att tillgå. 
Förslag lämnas på hur montern kan se ut och gemensamma parasoller, vimplar, rollups och 
give-away prylar kan tas fram.126 Även gemensamma broschyrer, tidningar och affischer 
förekommer.127  

Evenemanget har på många ställen blivit en tradition och Skogsstyrelsen upplever att 
allmänheten uppskattar det. Då evenemanget genomförs i samarbete med andra organisationer 
blir evenemanget stort och lockande och det gör det möjligt att föra samman allmänheten och 
diverse skogliga aktörer och sprida information om skogen på många olika sätt.128  
 
Skogens Dag i Borås  

 
Evenemanget i Borås är ett av de mest välbesökta under Skogens Dag. Genom utskick till 
skolor bjöds ett antal familjer med barn i åldern 6 -12 in och fick därmed också fritt inträde 
till Borås Djurpark. Via press gör de reklam för sig och familjer kan ta kontakt med dem för 
att få gratis inträde. Vanliga besökare till djurparken kan också komma in men minst 90 % av 

                                                 
120 Ekberg, Katarina. Skogens Dag – uppföljningsrapport, November 2003, internt dokument, s 3  
121 Skogstyrelsen 2005 
122 Ekberg 2003, s 7 
123 E-post från Ekberg, Katarina. Skogsstyrelsen Jönköping 060303  
124 ibid 
125 Ekberg 2003, s 15 
126 E-post från Ekberg, Katarina. Skogsstyrelsen Jönköping 060303 
127 Ekberg 2003 s 17ff 
128 E-post från Ekberg, Katarina. Skogsstyrelsen Jönköping 060303 
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de som besöker djurparken på Skogens Dag har fått gratis inträde av Skogsstyrelsen.129 2005 
räknade Skogsstyrelsen med att de hade 6000 besökare. Skogens Dag består i Borås av en 
slinga med olika aktiviteter i en del av djurparken. De utställare som var inbjudna var Borås 
stad, Friluftsfrämjandet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Naturskyddsföreningen och Södra 
Skogsägarna. Skogsstyrelsen ordnade en tipspromenad med fågelholkar som vinst. De bjöd på 
kolbullar, visade hur knuttimring gick till och delade ut ballonger. De hade även ett bokstånd 
och de hade också satt upp affischer med information om skogen. Där fanns maskiner att 
beskåda så som timmerbil, skördare och minisågverk. De firade 100-årsjubileumet men ville i 
första hand endast skapa en positiv dag för barnen och i förlängning för hela familjen för att 
ge en positiv bild av skogsbruket.130  

                                                 
129 E-post från Karlsson, Johan. Skogsstyrelsen Borås 060426 
130 samtal med Karlsson, Johan på Skogsstyrelsen 060305 
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4 Metod 

I detta kapitel börjar vi med att redogöra för praktik och kritik när det gäller att utvärdera 
evenemang och kampanjer. Vidare diskuterar vi metodval och hur vi själva vill lägga upp 
arbetet. Vi avslutar med att beskriva vår enkäts uppbyggnad, reliabilitet och validitet och 
urval och svarsfrekvens.  

4.1 Att utvärdera evenemang och kampanjer  

I detta avsnitt vill vi redogöra för vad som sägs om att göra utvärderingar av evenemang. 
Eftersom vi ser evenemanget som ett sätt att sprida information och kommunicera, tittar vi 
både på utvärdering av EM och på informationskampanjer. Det finns förhållandevis lite 
skrivet om att utvärdera evenemang men desto mer om kampanjutvärdering, men då vi anser 
att ett evenemang kan ses som en sorts kampanj eller en del av en kampanj anser vi att detta 
kan ge relevanta inblickar i problematiken. Vi fortsätter här att studera Behrer och Larsson, 
men tittar också på Tillämpad kommunikationsvetenskap av Larsåke Larsson, Rices och 
Atkins Public Communication Campaigns och Public Communication Campaign Evaluation: 
An Environmental Scan of Challenges, Criticisms, Practice, and Opportunities skriven av 
Julia Coffman - director of evaluation och konsult till Harvard Family Research Project.131  

4.1.1 Kritik och utmaningar 

Julia Coffman gör en sammanställning av kritik och utmaningar i förhållande till 
kommunikationskampanjer. Hon menar att dessa har karakteriserats som oanvändbara och 
otillfredsställande. Skälen till detta menar hon kan bero på: 

Horisontell och vertikal komplexitet. Ofta syftar en kommunikationskampanj till att påverka 
många olika områden och nivåer samtidigt. Den horisontella komplexiteten kan vara t ex 
fysiska, sociala, ekonomiska och politiska områden medan den vertikala kan gälla nivåer så 
som kognitivt, individuellt beteende och samhälle.  

Oförutsägbar natur. Hur noga en kampanj än är planerad finns det oftast någon aspekt som 
förblir oförutsägbar och omöjlig att förbereda sig inför. Mätinstrumenten som finns är inte 
perfekta och alla som tar del av kampanjen kan uppfatta den på sitt sätt vilket gör det svårt att 
förstå vad i kampanjen som fungerat och för vem. 

Kontext och förvillande påverkan. Meningen med kommunikationskampanjer är att de ska 
påverka en komplex sammansättning av faktorer vilket gör det svårt att isolera vad som 
påverkats av kampanjen och vad som påverkats av annat.  

Tillgång till kontrollgrupper. Ofta är det meningen att kampanjer ska nå en hel grupp av 
människor och då kan det vara svårt att få tag i en passande kontrollgrupp att jämföra med för 
att kunna säga om eventuella förändringar beror på kampanjen och inte skulle ha skett ändå.  

Brist på kunskap om resultat. Det finns lite kunskap om vilka resultat som kan förväntas av 
kommunikationskampanjer och när dessa resultat kan förväntas. Det finns också ett behov av 
större insikt i hur olika typer av resultat kan betyda olika saker och hur dessa resultat passar 
ihop genom teori. Dessutom kan det vara svårt att mäta attityder och beteenden och även om 
psykologer länge har arbetat på hur beteendeförändringar ska kunna mätas används inte detta 
vid utvärderingar av kampanjer. Vissa utvärderingar kan hävda att kampanjerna var lyckade 
trots att de använt ett inadekvat sätt att värdera förändringarna. 

                                                 
131 Harvard Family Research Project hjälper filantroper, policymakare och utövare att utveckla strategier för att 
främja framgång inom utbildning och samhälle och välbefinnande för barn, familjer och deras områden. 
(http://www.gse.harvard.edu/hfrp/about/history.html)  

31      
 



Brist på nödvändiga instrument. Instrumenten som finns är bristfälliga. Metoder för att 
värdera kommunikationsteknologi saknas och likaså förståelse för vilka metoder som bäst 
passar för att undersöka resultaten (även dessa dåligt förstådda). 132

Behrer och Larsson skriver i Event Marketing att effekten av marknadskommunikation alltid 
är svår att mäta. De jämför event marketing med annonsering och menar att för att utvärdera 
annonsering studeras räckvidd (andel av målgruppen som ser annonsen), frekvens (antalet 
som påverkas av annonsen) och impact (”kommunikativa kraften i kontakten”133). Vid ett 
evenemang, menar de då, kan antal besökare och PR-värdet studeras, fast det egentligen är 
impact som är det intressanta. Detta kan vara extra svårt då ett evenemang består av så många 
variabler. Det finns dessutom lite erfarenhet av utvärdering av evenemang. EM har inga 
”dokumenterade kvantitativa mätmetoder och nyckeltal”134 och de kvalitativa perspektiven är 
alltid svåra att beräkna.135

I Public Communication Campaigns identifierar Valente tre större hinder för en rigorös 
utvärdering. Den första är kostnaden i pengar. Valente skriver att utvärderingen bör ses som 
en del av hela kampanjen och då den kan hjälpa till att bygga upp kampanjen så att den kan 
realisera sina mål bör den få ta en del av resurserna, närmare bestämt 10–15 %. Det andra 
hindret är att en utvärdering tar tid. Det sista hindret han tar upp är att en utvärdering kan 
avleda från själva realiserandet av kampanjen, men utvärderingen bör ses och fungera som en 
integrerad del i kampanjen och komplettera den.136

Valente lägger vikt vid att säkerställa och menar att detta kan göras genom noggrant val av 
metod. Han skriver att det första steget är att ta reda på vilka som tagit del av kampanjens 
budskap därefter kan forskaren bestämma vilken sorts stickprovsgrupp som är möjligt att 
använda sig av. Forskaren kan använda sig av samma respondenter vid ett flertal tillfällen 
under processen eller så kan hon/han ställa frågor till olika respondenter vid olika tillfällen. 
Hantering av data och vilka statistiska beräkningar som är möjliga varierar stort beroende på 
ens undersökningsgrupper. Valente skriver att genom att använda sig av olika kontrollgrupper 
kan validiteten säkerställas. Han gör en lista på sex olika utformningar på utvärderingar. Den 
första utförs endast efter kampanjen och har ingen kontrollgrupp. Denna, menar Valente, är 
den svagaste metoden då den bara tar i åtanke sakernas tillstånd i efterhand och försäkrar sig 
på intet sått om validitet. Den andra utformningen ser ut så att respondenter utfrågas innan 
och efter kampanjen för att på så sätt ge en baslinje att jämföra med. På detta sätt reduceras 
hotet mot validiteten något. Det tredje sättet är att ha en kontrollgrupp A som endast i 
efterhand utfrågas medan det fjärde sättet har en kontrollgrupp B som utfrågas innan och efter 
kampanjens realiserande. Detta hjälper att identifiera de förändringar hos respondenterna som 
skulle ha skett även utan kampanjen. Den femte utformningen lägger till en kontrollgrupp. 
Kontrollgrupp B tar inte del av kampanjen och utfrågas innan och efter, liksom i utformning 
nummer fyra, medan kontrollgrupp C tar del av evenemanget och utfrågas efter. Detta kan ge 
en indikation till hur utfrågningen innan kan ha påverkat respondenterna. Den sjätte formen, 
menar Valente undanröjer alla tvivel på validiteten. Denna form lägger till ännu en 
kontrollgrupp. Förutom B och C finns även kontrollgrupp A som inte tar del av kampanjen 
och endast i efterhand utfrågas. Ett problem med att ha så många kontrollgrupper är att 
forskaren måste ha tillgång till många testpersoner.137    

 

                                                 
132 Coffman, Julia, 2002. Public Communication Campaign Evaluation: An Environmental Scan of Challenges, 
Criticisms, Practice, and Opportunities  
133 Behrer & Larsson 1998, s 172 
134 ibid s 173 
135 ibid s 172f 
136 Valente 2001. Public Communication Campaigns. s 107 
137 ibid s 112ff 
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Enligt Behrer och Larsson är ett skäl till att användandet av EM inte ökar just att det finns en 
misstro till möjligheterna att utvärdera effekten. De menar att orsaken till att den kan vara 
svår att utvärdera är att den används utan syfte och utan integration med organisationens 
kommunikationsplan. Utan mål att jämföra med är det svårt att utvärdera. Det kan vara 
kommunikativa mål och eller försäljningsmässiga, mål för integreringen av evenemanget i 
organisationens kommunikation och för interaktionseffekterna. Med evenemangspecifika mål 
kan också utvecklingen mätas över tid om evenemanget är återkommande. Utvecklingen av 
antalet besökare och samarbetspartners och mängden publicitet kan t ex bedömas. Sådana mål 
kan fungera som ett verktyg för att utvärdera till vilken grad evenemanget använts i 
kommunikationen, medan saker som attitydförändringar och kundlojalitet är svåra att härleda 
till specifika kommunikationsinsatser.138  

4.1.2 Utformning  

Coffman skriver vidare att utvärderingar kan utföras från början till slut eller från slutet till 
början och hon följer en bred indelning av utvärderingar i fyra kategorier som är allmänt 
använda och accepterade. Den första typen är utvecklande utvärdering (formative evaluation). 
Den enda av de fyra som görs från början till slutet. Den hjälper till att utveckla och forma 
kampanjen. Genom att undersöka medvetenhet genom enkäter och hur budskap och material 
fungerar genom intervjuer och fokusgrupper hjälper den till att definiera omfattningen, 
identifierar möjliga strategier, hjälper till att definiera målgruppen och vilket budskap som 
kan fungera bäst och definierar hinder och möjligheter. Detta kanske är den vanligaste, mest 
utvecklade och mest användbara metoden. De flesta kampanjer bygger på någon sorts 
strategisk bakgrunds undersökning. Risken finns dock att för mycket av resurserna läggs på 
att skapa kampanjen och att inte tillräckligt finns kvar för att genomföra den effektivt. 

Utvärdering av processen (process evaluation) värderar hur väl kampanjen genomfördes. 
Det handlar om att studera hur materialet spridits, hur stort utrymme i media kampanjen fått 
och hur många människor som nåtts. Denna metod kan vara viktig, men utvärderar inte 
effekterna och ser inte på orsaker och verkan.  

Utvärdering av resultat (outcome evaluation) är en resurskrävande metod som ser till 
förändringar i attityd, beteende och policy hos målgruppen före, efter och under kampanjen.  

Utvärdering av effekt är också mycket resurskrävande och undersöker om kampanjen 
påverkade resultaten och kräver ofta en kontrollgrupp.139  

I Tillämpad kommunikationsvetenskap hävdar Larsson att analys av informationsarbete på 
projektnivå bör vara en fortlöpande process som gör nedslag på olika delmoment i projektet. 
Han nämner fem sådana punkter: föranalys, granskning av planerings- och produktfaserna, 
uppföljning av distribution och mottagande, utvärdering och efteranalys. Utvärderingen går ut 
på att undersöka effekten av en informationsinsats medan efteranalysen står för en 
genomgång av hela analyskedjan. I utvärderingen kan ligga olika saker så som effektanalys, 
orsaksanalys, måluppfyllelseanalys och insatsanalys.140

Vid en analys menar Larsson att undersökaren först bör utreda vissa grundläggande frågor, 
då svaren påverkar hur analysen bör läggas upp och utföras och på så sätt påverka svaret. 
Varför utförs analysen? Vad ska den undersöka? För vem utförs den? Vilka begränsningar 
finns? Vem ska utföra den? Hur ska den utföras? Det är viktigt att gå igenom sådana frågor 
för att vara säker på att rätt sak mäts. Det är svårt att hitta det rätta verktyget för att bestämma 

                                                 
138 Behrer & Larsson 1998, s 235f 
139 Coffman 2002.  
140 Larsson, Larsåke 2001. Tillämpad kommunikationsvetenskap s 207f 
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vad som är resultatrik information. Ofta bedöms det som syns och kan räknas fast det viktiga 
egentligen är att projektet hade den tänkta verkan på den avsedda målgruppen.141  

Larsson ställer vidare upp olika inriktningar utvärderingen kan använda sig av, men han 
menar också att de inte utesluter varandra utan kan med fördel blandas i analysen. En bra 
analys bör vara teknisk och framhålla effekterna av kampanjen. Denna typ är vanligast och 
utförs med enkätundersökningar i ett urval av målgruppen. Det är dock svårt att få grepp om 
verkligheten endast genom en sådan undersökning. Den kan också vara målinriktad och 
jämföra definierade mål med det som gjorts. Larsson varnar om att detta kan vara svårt då det 
är ovanligt med klart uppsatta mål. Vidare kan analysen vara beslutsinriktad och titta på 
organiseringen av projektet och beslutsprocessen. Problemet här är att det är svårt att 
precisera tillfället för ett beslutsfattande då det ofta sker informellt och under hand. Den fjärde 
inriktningen Larsson tar fasta på är användarinriktingen och syftar på dem som ska använda 
analysen så som beslutsfattare och liknande. Metod och format och beslutsfattarnas del i 
kampanjen fokuseras. Utvärderingen kan också vara responsiv och inriktas då på det faktum 
att utvärderingen ser olika ut beroende på vad och vem som studeras. Ofta sker detta genom 
observationer av målgrupp och personal på plats, vilket kan ge en djup och nyanserad inblick 
men har svårt att ge ett entydigt beslutsunderlag.142

Valente ser på utvärdering som en spännande utmaning där det finns stora möjligheter för 
utveckling och förändring. Han lägger stor vikt vid att precisera den teoretiska basen för en 
utvärdering och också han framhåller betydelsen av att utvärderingen finns med under hela 
kampanjens process. Han skriver att utvärderingen är ett sätt att undersöka och förstå 
kampanjens förverkligande, utformning och användbarhet, om den hade effekt, nådde sina 
mål och med vilken effektivitet den gjorde detta. Utvärderingar ger bl a kunskap om hur 
budskap når och påverkar målgruppen, vilket i sin tur ger stöd åt framtida kampanjer. Han 
anser att det finns tre större frågor att utgå från vid en utvärdering: bör undersökningen 
använda sig av en kvantitativ eller en kvalitativ metod, kan icke-experimentella143 
utformningar av utvärderingen undvika bias under utvärderingsprocessen och vilka är för- och 
nackdelarna med interna vs externa utredare? Valente skriver att både kvantitativa och 
kvalitativa metoder går bra att använda och att de kan komplettera varandra. Det viktiga är att 
metoden passar till frågan utredaren har. Han anser vidare att med teoretisk och metodisk 
specifikation kan kvasi-experimentella utformningar användas och att externa utredare ofta 
anses mer trovärdiga men är mindre insatta i frågor om kampanjen som kan påverka dess 
effektivitet.144    

Utvärdering av en kommunikationskampanj är essentiell då den ökar möjligheten för 
kampanjen att lyckas genom att tvinga skaparna att precisera mål och det är först då som 
kampanjen kan byggas upp och verktyg för utvärderingen skapas. Utvärderingen hjälper 
också till med att förklara hur och varför en kampanj fungerat. Vidare ger utvärderingen 
kunskap inför planeringen av framtida kampanjer.145  

I likhet med Larsson menar Valente att utvärderingen bör ses som en del i kampanjen och 
medan Lasson delar in processen i fem delar ser Valente tre led. Det första är de formativa 
ledet där kampanjens omfattning utreds och där möjliga budskap och kanaler utvärderas. 
Nästa led är processundersökning där det undersöks om budskapet framfördes som det var 

                                                 
141 ibid s 208f 
142 Larsson 2001,  s 210f 
143 Coffman skriver att experimentella utvärderingar använder sig av slumpmässigt ihopsatta kontrollgrupper 
medan kvasi-experimentella kräver kontrollgrupper, men inte slumpmässiga sådana.  
144 Valente 2001,s 105f 
145 ibid s 106f 
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tänkt. Det sista ledet är en sammanfattande undersökning (summative research) som ser på 
kampanjens effekt och på vilka slutsatser som kan dras av studien.146  

 
Behrer och Larsson skriver att kommunikativa mål kan undersökas genom 
attitydundersökningar och intervjuer. I praktiken utvärderas EM ofta utifrån 
evenemangspecifika mått, men de anser att EM snarast bör utvärderas utifrån till vilken grad 
evenemanget används som ”hävstång” i marknadskommunikationen.147

De återger också ett antal mål som kan stå som utgångspunkter utvärdering av effekten: 
• Generera produktprövning och ökad försäljning 
• Erhålla stöd från distributionsledet, exponering, kampanjreduktioner i pris 
• Nå målgruppen 
• Skapa varumärkesimage och uppmärksamhet 
• Skapa publicitet 
• Utgöra incitament för säljarkåren, skapa entusiasm 
• Skapa relationer med aktörer i distributionsledet 
• Vara kostnadseffektiv 
• Förbättra relationen till de anställda 
• Öka kundlojalitet 
De menar att det är ett problem att det inte finns fungerande verktyg för att mäta relationer, 
men också att det med påhittighet och tankearbete går att formulera frågor så att en intervju 
skulle kunna bli givande.148

Avslutningsvis, vad gäller utvärdering av EM, skriver Behrer och Larsson att kortsiktiga 
effekter bör mätas strax efter evenemanget medan mätning av de långsiktiga bör vara 
kontinuerlig och ses som ett resultat av den integrerade kommunikationen snarare än ett 
evenemang. Reklam på bio utvärderas enligt Day-after-recall-metoden både för att inte reta 
publiken med frågor under biobesöket men också ”för att det tydligare framgår vilka 
reklamfilmer som lämnat något intryck som besökaren minns”. 149  

4.1.3 Utveckling 

Coffman skriver att det finns en allmän samstämmighet om förbättringar av metoder för att 
utvärdera kommunikationskampanjer, men det diskuteras åt vilket håll utvecklingen bör gå. 
Antingen kan utvecklingen fokusera på mer rigorösa utvärderingar, som ser på orsak och 
effekt, eller så kan utvärderingarna bli mer praktiska och processorienterade så att de snabbt 
kan ge feedback till kampanjen.    

Hon tar fasta på Suttons två paradigm150, det kausala paradigmet och paradigmet för social 
förändring (the social change paradigm). I det första ser utvärderingen till kampanjens resultat 
och orsakssamband mellan dessa och ansatsen. I det andra undersöks resultaten för att förfina 
tekniken för kampanjers utformning och ansats till att skapa förändring. ”The causal paradigm 
determines what works; the social change paradigm ensures that something does work.”151    
Genom det kausala perspektivet ses ett behov av utvärderingar med fokus på resultat och 
effekt, då det förekommer kampanjer som klassas som succéer utan tillräckliga bevis. Det är 
lätt hänt att det som går att mäta mäts och resten glöms bort. Det som räknas är utrymme i 
                                                 
146 ibid s 107ff 
147 Behrer & Larsson 1998, s 237 
148 ibid s 238 
149 ibid s 239 
150 för ytterligare information se Balch, G., & Sutton, S. M. (1997). ”Keep me posted: A plea for practical 
evaluation”. i M. E. Goldberg, M. Fishbein & S. E. Middlestadt (Eds.), Social marketing: Theoretical and 
practical perspectives (s. 61-74). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 
151 Coffman 2002. 
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media, antalet debattartiklar, annonser och broschyrer som gjorts och antalet människor som 
kommit i kontakt med kampanjen. Detta är dock ett inadekvat sätt att bedöma effekter. Om 
utvärderingen ska undersöka de kausala effekterna krävs mer än en utvärdering av processen, 
som undersöker ansatsen men inte effekt.  

Paradigmet för social förändring menar att utvärderingar i första hand bör ge information 
och kunskap som genast ger kampanjen feedback. Detta sätt att se saken framhåller att det är 
mer praktiskt och tar i beräkning vad som faktiskt fungerar i just det aktuella fallet medan 
resultatet av kausal utvärdering kommer för sent för att kunna hjälpa till i kampanjarbetet. 
Coffman skriver att det kausala paradigmet kritiseras för ”using irrelevant academic 
questions, unrealistic communication objectives, and a non-action orientation.”152

Coffman understryker att det inte finns något “rätt” paradigm utan bara olika. De flesta, 
säger hon, håller sig någonstans mittemellan och flera anser att detta är beslut som tas i 
relation till varje enskild kampanj.153    
 

4.2 Utvärdering av Skogens Dag  

Larssons grundläggande frågor är intressanta att utgå ifrån. Till stor del svarar vi på hans 
frågor under uppsatsens gång. Varför den görs, för vem, vad som undersöks, vilka 
begränsningar och hur den utförs diskuteras och ligger till grund för arbetet som 
magisteruppsats. Hur påverkas utvärderingen av dess utförare? T ex utför vi utvärderingen 
som en del i vår magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vilket bl a påverkar 
vårt fokus så att vi ser på evenemanget som en informationskanal. Våra erfarenheter och 
förförståelse påverkar naturligtvis också t ex hur vi väljer att ta oss an problemet och utforma 
utvärderingen. Bl a var vi positivt inställda till att använda oss av enkät då vi inte tidigare haft 
tillfälle att utforska metodens möjligheter och begränsningar.  
 
Första steget för att utföra vår utvärdering var att för oss själva definiera evenemanget och 
precisera dess mål och syften. Är det marknadsföring, social marknadsföring, 
informationskampanj eller PR? Behrer och Larsson talar om evenemangsspecifika mål och 
vikten av att integrera evenemanget i kommunikationsplanen. Vi anar bristfälligt formulerade 
mål hos Skogsstyrelsen vilket gör evenemanget svårt att utvärdera.  

För att kunna göra utvärderingen och fokusera den försökte vi precisera vad Skogsstyrelsen 
faktiskt ville ha ut av Skogens Dag. Det uttalade syftet med informationsarbetet är främst att 
informera och sprida kunskap vilket snarast gör evenemanget till en informationskampanj, 
men sådana saker som att de arbetar för ett hållbart samhälle och för att locka fler människor 
ut i naturen (se Kort presentation av Skogsstyrelsen) och kommenterar att skogen som 
rekreationsplats kan förbättra folkets hälsa, tyder på att de strävar efter att ändra folks 
beteende t ex till att använda skogen mer. Därför anser vi att också social marknadsföring är 
relevant att ta fasta på. Vad är det egentligen för mening med att informera om inte ett särskilt 
beteende önskas? Dessutom upplever Skogsstyrelsen att allmänheten uppskattar Skogens Dag 
och arrangerar den för att det är tradition och Skogsstyrelsen uttalar ett intresse av att se om 
besökarna insett att Skogsstyrelsen står som arrangör för evenemanget, vilket kan se som en 
önskan om att evenemanget ska förbättra myndighetens PR. Hela evenemanget går också ut 
på att föra fram skogens potential vilket vi ser som marknadsföring. Av de förslag på mål som 
Behrer och Larsson tar upp känner vi igen tre bland Skogsstyrelsen: nå målgruppen, skapa 
image och uppmärksamhet och skapa publicitet. Skogens Dag har ett brett syfte vilket kan 
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göra det svårt att utvärdera. För att ha något att fokusera på definierade vi fyra punkter om 
målet med Skogens Dag utifrån Skogsstyrelsens material om evenemanget. Vi ser att: 
• de vill engagera sina arbetsgivare, d v s det svenska folket, i skogspolitiken. 
• de vill sprida information om sig själva och göra sig synliga. 
• de vill klargöra skogens potential, dess vikt för och roll i samhället både utifrån skogsbruk 

och produktion och utifrån skogens sociala värde som en plats för uppbyggande av fysisk 
och psykisk hälsa. Till båda dessa knyts också miljöhänsyn och –vård.  

• de vill sprida mer detaljerad information om hur skogsbruk går till och hur skogen kan 
utnyttjas för förbättring av hälsa och samhälle.  

 
Den första punkten år svår att utvärdera och vi tror inte heller att ett besök på Skogens Dag 
engagerar barnfamiljer i skogspolitiken. Även om barn inte engageras i politik kan ett intresse 
väckas och utvecklas och gradvis byggas upp till ett engagemang i skogspolitik, men detta 
kan svårligen härledas till ett isolerat tillfälle som Skogens Dag. Däremot kan vi höra oss för 
om besökarnas skogsvanor, hur ofta de är i skogen och vad de har som vana att göra, för att 
ge oss en utgångspunkt.  

Punkt två kan vi undersöka genom att fråga om besökarna minns Skogsstyrelsen som 
utställare och vad de minns om dem. Problemet är att vi, genom att säga att vi utför 
utvärderingen på uppdrag av Skogsstyrelsen, påminner besökarna om just deras namn.  

Punkt tre kan vi granska genom att ställa frågor om besökarnas förhållande till skogen och 
om det har förändrats p g a information under Skogens Dag.  

Punkt fyra tror vi inte är viktigast i sig utan snarast dess indirekta effekt på punkt tre. Det 
viktiga är inte om besökarna idag kommer ihåg vilket trädslag som används till vad utan 
snarare om de insett att träd kan användas till både till det ena och det andra. Vi finner det 
meningslöst att ställa raka fakta frågor om vad besökarna lärt sig och fokuserar hellre på om 
de minns t ex minisågverket.  
 
Vi genomför vår utvärdering i efterhand utan att ha någon tidigare data att jämföra med. När 
vi föreslogs utföra utvärderingen hade evenemanget redan gått av stapeln. Möjligen skulle vi 
ha kunnat använda oss av en kontrollgrupp bland barnfamiljer som inte besökt Skogens Dag, 
men vi har valt att koncentrera våra resurser på att undersöka målgruppens minnen och 
erfarenheter.  Det blir kanske snarast vad Coffman kallar en utvärdering av processen. Day-
after-recall-metoden blir half-year-after-metoden och vi ser på besökarnas erfarenheter och 
minnen efter ett halvår.  

4.3 En enkät om Skogens Dag 

Medan vi specificerade de punkter vi kunde utreda funderade vi också över vilken metod vi 
ville använda oss av. Vi undersöker evenemangets effekter och tänker göra detta genom att se 
till besökarna av evenemanget och deras hågkomst av detsamma. Vi tror att det kan vara mer 
givande att fråga ut så många som möjligt som var med under dagen genom en enkät, även 
om frågorna kan bli ytliga, än att intervjua ett fåtal med mer djuplodande frågor. Vi ser också 
utvärderingen som en beslutsgrund för att utveckla Skogens Dag åt det håll som är önskvärt. 
Vi tänker oss också att denna undersökning kan ligga till grund för framtida undersökningar 
och att enkäten kan utvecklas av de resultat den får denna gång. I vår undersökning söker vi 
snarare bredd än djup och vi tror att en enkät kommer att ge oss det bästa resultatet. Intervjuer 
kan ge en djupare bild men smalare då den metoden är tidskrävande och därför kraftigt 
begränsar antalet respondenter. Detta påverkar naturligtvis resultatet men då vi letar efter den 
generella bilden av Skogens Dag gör det inget att resultatet är ytligt. Vi har tittat på en del 
litteratur om enkäter och som vi har förstått det är fördelarna med en enkät att den är effektiv, 
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billig, tillåter anonymitet, och undviker att den som intervjuar påverkar respondenten. 
Nackdelarna kan vara låg svarsfrekvens, att den begränsar antalet möjliga frågor att ställa och 
att vi inte vet vem som faktiskt svarar på frågorna. 

 
I Real World Research skriver Robson, i kapitlet om enkäter, att en enkät är ett relativt enkelt 
och rättframt sätt att studera attityder, värderingar, övertygelser och motiv. Metoden kan 
anpassas till att insamla generaliserbar information från nästan vilken typ av population som 
helst och det är det enklaste om inte det enda sättet att samla in information från en stor grupp 
människors tidigare erfarenheter. Datan är i stort sett standardiserad vilket förenklar 
hanteringen och analysen av den. Robson menar att en enkät kan vara mycket effektiv och 
resultera i en stor mängd data på kort tid till en låg kostnad. Enkäten tillåter också 
anonymitet.154   

Robson tar upp flera nackdelar med enkäter. Han menar att den insamlade datan påverkas av 
respondentens minne, kunskap, erfarenhet, motivation, personlighet o s v. Det finns även en 
risk för att svaren blir vinklade då respondenten försöker svara på frågorna på ett sätt som 
ställer dem i bättre dager. Dessutom ger enkäter ofta en låg svarsfrekvens och eftersom 
forskaren inte vet något om dem som inte svarar, vet hon/han inte om det som insamlats är 
representativt. Saker som tvetydigheter i eller missförstånd av frågorna kommer inte alltid 
fram och inte heller om respondenten tar enkäten på allvar eller inte.155  

4.3.1 Frågorna 

Enkät gör sig bäst med standardiserade frågor när forskaren kan lita på att frågorna betyder 
samma sak för alla respondenter. Det är viktigt att veta vilken information som är 
intressant.156 Vi använder oss av olika sorters frågor i vår enkät. Trost skriver att fakta- eller 
sakfrågor efterlyser svar på hur saker och ting är och inte vad respondenten tycker om det som 
undersöks. Samtidigt kan frågan ställas om det egentligen finns fakta kring något 
överhuvudtaget - är inte allt, även “fakta”, influerat av den enskilde respondentens 
uppfattning av verkligheten? Trots denna invändning används ofta fakta- och sakfrågor. 
Oavsett skall respondentens bedömning av sakförhållandena vara det som registreras i 
undersökningen.157 Exempel på sakfrågor är: “Hur ofta har ni som familj varit i skogen i 
genomsnitt det senaste året?” 

Vi är intresserade av att veta vad folk kommer ihåg av sin upplevelse men även av deras 
inställning till Skogsstyrelsen, skogen och dess möjligheter. Detta gör att frågornas karaktär 
blir blandade. Vi är inte ute efter att precisera hur det faktiskt är utan hur folk tror att det är, 
därför är subjektiva svar inget problem utan det vi är ute efter. (Se Appendix II för enkäten.) 

Attityd- eller åsiktsfrågor är frågor som frågar om respondentens inställning till något. 
Denna typ av frågor ställs ofta så att respondenten med hjälp av ett antal alternativ får ta 
ställning till ett påstående eller genom att respondenten kan svara “ja” eller “nej” på en fråga. 
Alltför omfattande användning av sådana frågeställningar är dock uttröttande för 
respondenten varnar Trost. Frågesammanställningarna ser lätt stora och svårgenomträngliga 
ut och risken finns då att svaren blir ogenomtänkta och själva frågan glöms bort i ett hastigt 
svarsförlopp.158 Frågan: ”Saknade ni information om något ämne under Skogens Dag?” är ett 
exempel på en åsiktsfråga. 
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Vissa frågor kan vara känsliga frågor. Trost menar att frågor om t ex ålder eller personliga 
känslor kan uppfattas som påflugna och bör behandlas med särskild eftertanke.159  

Trost inleder avsnittet om retrospektiva frågor med att fastslå att denna typ av frågor bör 
undvikas vid standardiserade datainsamlingar. Skälet till detta är att en sådan undersökning 
inte har kvalificerade intervjuare som genom kvalitativa intervjuer följer respondenternas 
tankegångar. Med en ytlig enkät blir risken stor att forskaren får uppgifter som inte är så 
trovärdiga som de förefaller att vara. Retrospektiva frågor ger inte svar på hur något var utan 
på hur respondenten ser på det idag.160 Eftersom vårt fokus ligger på hur respondenterna ser 
på det idag och kommer ihåg idag och inte hur det faktiskt var är frågorna i stor utsträckning 
inte retrospektiva. Vi fokuserar på de långtgående effekterna av besöket på skogens dag.  

Frågan “Uppfattade ni någon arrangör för dagen?” är problematisk då respondenten med 
stor sannolikhet svarar ”Skogsstyrelsen” då deras namn nämns i missivbrevet. (Missivbrevet 
diskuteras utförligt i avsnitt 4.3.4 Missivbrev.) Detta bevisar ju på intet sätt att de uppfattade 
arrangören under dagen och kommer ihåg det sedan dess. Vi har undvikit denna fråga även 
om vi är intresserade av svaret. Istället har vi ställt frågor om vilka medverkande 
organisationer som respondenterna minns och även vilka av dessa som de minns bäst. 
Fortfarande hjälper missivbrevet respondenten att minnas Skogsstyrelsen, men vi frågar också 
om varför de var minnesvärda.  

Det går också att skilja på öppna och icke öppna frågor. Öppna, eller ostrukturerade, frågor 
har inte fasta svarsalternativ, de tillfrågade får själva formulera sina svar i fri text. Slutna eller 
strukturerade frågor har således fasta svarsalternativ. Användandet av öppna frågor kan i en 
enkätundersökning vara problematiskt. Öppna frågor kan besvaras på ett sätt som blir 
svårtolkat av undersökaren - oläslig handstil, långa svarsformuleringar, alltför korta svar eller 
helt enkelt inget svar alls är möjliga följder vid öppna frågor. Det föreligger också risk för 
internt bortfall eftersom vissa respondenter väljer att inte svara alls på öppna frågor av olika 
orsaker. Ovana att formulera sig i text, ovilja att skriva ett långt svar om nåt som inte 
intresserar en och osäkerhet över den egna stavningen är exempel på orsaker som kan ligga 
bakom ett sådant beteende. Däremot kan en enkätundersökning avslutas med en öppen fråga 
för att ge respondenten en chans att tillägga något och ge plats för synpunkter som kanske inte 
berörts med hjälp av de föregående frågorna.161 Till stor del har vi använt oss av slutna frågor. 
Detta påverkar dock svaren på så sätt att svarsalternativen pekar åt vilket håll vi har tänkt oss 
svaren och styr respondentens tankar åt samma håll, även om vi alltid har med 
svarsalternativet ”Annat……….” där respondenten själv kan fylla i det vi inte har tänkt på. 
Där vi funnit ett intresse för längre svar och respondentens egna tankar har vi försökt börja 
med en sluten fråga för att sedan följa upp det svaret med en öppen.  

För att involvera barnen i familjen formulerade vi också en specifik fråga till dem, som gick 
ut på att de skulle rita vad de mindes bäst från dagen.  

 
Som synes finns det en mängd regler och förslag på vad en undersökare bör tänka på vid 
konstruerandet av en enkät. Dessa gäller hur frågorna bör formuleras vad gäller ordval och 
konstruktion, vilken ordning frågorna bör ställas, layouten på hela enkäten o s v. Trost gav en 
hel del hjälp med detta och också Robson kunde ge en del råd. Vid skapandet av vår enkät 
utgick vi från den metodlitteratur vi läst och började med att försöka precisera vad vi ville ha 
ut av den och med vårt syfte och vår frågeställning framför oss brainstormade vi fram en 
mängd frågor. I samarbete med vår handledare och vår kontakt på Skogsstyrelsen minskade vi 
ner dessa till de mest givande samtidigt som vi försökte formulera dem som slutna frågor och 
dessutom så att de var enkla att förstå och besvara. Ännu en hjälp var etappseminariet då 
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enkätens utformning diskuterades. För att göra en pilotundersökning gjorde vi 
telefonintervjuer där vi ställde frågorna som de stod i enkäten för att se vilken typ av svar vi 
fick på våra frågor och om de förstods så som vi hade tänkt oss. 

4.3.2 Pilotundersökningen 

För att testa frågorna på vårt utkast till enkäten genomförde vi en pilotundersökning. Vi valde 
ut tolv besvarade utvärderingsblanketter från Skogens Dag i Borås 2005. Urvalet gjordes 
utifrån hur blanketten besvarats. För att vilja medverka under pilotundersökningen antog vi att 
ett intresse för skogsfrågor skulle kunna vara en bra utgångspunkt för diskussionen kring våra 
enkätfrågor. De tolv utvärderingsblanketterna vi valt ut hade alla utförliga svar och framstod 
som engagerat ifyllda. Med detta urval som grund genomfördes fyra telefonintervjuer.  

Intervjuerna gav oss värdefulla insikter, inte minst i hur själva evenemanget Skogens Dag 
upplevts av besökarna. Stundtals under arbetet med denna uppsats har vi upplevt att ett eget 
besök på Skogens Dag 2005 i Borås hade varit önskvärt. Vi har inte haft några egna 
förstahands erfarenheter av evenemanget och bristen på en övergripande bild av det har 
bidragit till en stundtals diffus bild av vissa aktiviteter. Telefonintervjuerna gav oss därför 
utöver synpunkter på våra enkätfrågor, ytterligare information om vad som fanns att uppleva 
på Skogens Dag. Några av respondenterna beskrev sina upplevelser mycket utförligt och det 
visade sig att de utvalda respondenterna kom ihåg relativt mycket av dagen, vilket gav en 
positiv bild av utvärderingens möjligheter. 

Efter genomförda intervjuer gjordes justeringar av våra enkätfrågor och vi kunde även lägga 
till fler upplysningar om evenemanget till vårt avsnitt om Skogens Dag 2005 i Borås.  

4.3.3 Validitet och reliabilitet 

Robson menar att ofta finns inga bevis på reliabilitet och validitet, undantaget är t ex vid en 
undersökning inför ett val då resultatet från undersökningen och valet sedan kan jämföras, och 
forskaren får falla tillbaka på hur undersökningen utfördes. Validitet och reliabilitet menar 
han ofta beror på teknisk skicklighet hos dem som utformar enkäten. Frågorna måste vara 
klara och enkla för annars är det ett slöseri med tid. Robson kallar detta för ett problem med 
den interna validiteten.162 Även Trost tar upp detta och menar att just hur en fråga formuleras 
efter vad den skall undersöka/mäta är viktigt för validiteten.163

Svårigheter med att engagera respondenterna ser Robson som ett mer komplicerat problem, 
även om detta också kan ha med teknik att göra då en snygg layout eller tidpunkten för 
enkäten kan påverka respondenten.164 En typ av externa validitetsproblem uppstår om urvalet 
är felaktigt eftersom undersökaren då inte kan generalisera resultaten. En annan typ av sådana 
problem uppstår vid försök att generalisera vad folk gör utifrån vad de säger i enkäten. ”The 
lack of relation between attitude and behaviour is notorious”.165  

Reliabilitet anser Robson inte är lika komplext. Genom att ställa samma standardiserade 
frågor, vars formuleringar noggrant gjorts efter en pilotenkät, till alla respondenter är det 
möjligt att få hög grad av reliabilitet på svaren.166 Reliabilitet kräver ett statiskt förhållande 
vilket är svårt när det gäller människor då dessa är föränderliga. Vi undersöker vad folk 
kommer ihåg idag och har för inställningar och attityder, men i morgon kan dessa ha 
förändrats och en undersökning då, med samma frågor, skulle kunna ge ett annat resultat. 
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Trost tar upp detta problem i Enkätboken och menar att ”[m]ed ett symboliskt 
interaktionistiskt synsätt utgår man snarare ifrån att vi hela tiden deltar i processer. Och då 
kan vi snarare förvänta oss skilda resultat vid skilda tidpunkter”167. Trost delar in begreppet 
reliabilitet i fyra komponenter: kongruens, precision, objektivitet och konstans.  

Med kongruens menas att enkätundersökningar ställer ett antal likartade frågor kring en 
företeelse för att kunna få med flera nyanser. Precision handlar om hur undersökaren samlar 
in svar och därför är det bl a viktigt att en enkät är lättbegriplig och kan besvaras så att svaren 
blir användbara. Objektivitet kan sägas förekomma i en undersökning om svaren som 
insamlas uppfattas och tolkas på samma vis av olika undersökare. Konstans är i detta 
sammanhang att det som undersöks i kvantitativa undersökningar som belyser långsiktiga 
förändringar inte kortsiktigt förändras från en dag till en annan. 168

Vi har ingen tidigare erfarenhet av att skapa enkäter så vår tekniska kunskap är begränsad, 
men som vi redan nämnt växte enkäten fram under en längre tid med hjälp från olika håll: 
litteratur, handledare, uppdragsgivare och kursare. Vi testade även frågorna genom 
telefonintervjuer för att se att frågorna förstods, och förstods på samma sätt. Vi menar därför 
att enkäten är ändamålsenlig och validiteten är god. Vi har begränsat enkätens omfång för att 
respondenterna inte ska tröttna.  

Våra frågor handlar alla om Skogens Dag på något sätt, men ändå är de ganska varierade 
och då enkätens omfång är begränsat kan vi inte påstå att kongruensen är särskilt god. 
Däremot är våra frågor standardiserade och har noggrant formulerats efter 
pilotundersökningen och kan därför sägas ha god precision. Objektiviteten är god då vi endast 
är två som sammanställer svaren och analyserar dem. Detta förenklas av det faktum att 
flertalet av frågorna är strukturerade med svarsalternativ. Konstansen är värd att diskutera. 
Genom själva enkäten kan vi ju väcka minnen som förändrar respondenternas svar och även 
andra upplevelser kan påverka vad de minns och hur de minns sin erfarenhet. Detta går inte 
att undvika. Visserligen rör det sig kanske inte om kortsiktiga förändringar ändå utan snarare 
förändras minnet under en längre tid. Enligt Robsons förklaring har vi god reliabilitet då 
frågorna är standardiserade och väl genomtänkta.  
 
Belöningar i samband med enkätutskick kan vara problematiska anser Trost. De medför extra 
kostnader och svarskvaliteten kan bli tveksam om vissa kanske bara svarar för att få 
belöningen. För att kunna skicka belöningar kan de inkomna svaren inte behandlas helt 
anonymt och har en gåva utlovats är forskaren utlämnad till att lita på att postgången också 
fungerar för att belöningen skall komma fram.169   

En belöning kan påverka reliabiliteten, men allt för få svar påverkar validiteten. Vi befarade 
att intresset för vår undersökning kunde vara svalt bland respondenterna, både för att 
evenemanget hölls för så pass länge sedan och för att de inte direkt är involverade i 
arrangemanget. Därför ansåg vi, i samråd med uppdragsgivare och handledare, att en belöning 
kunde öka motivationen bland respondenterna. Även om svarskvaliteten till viss del kan bli 
lidande så ansåg vi att fördelarna skulle överväga nackdelarna. Vi tror att individer kan fylla i 
enkäten med genomtänkta svar även om det egentliga syftet endast är att få belöningen. De 
ifyllda enkäterna skiljs från det numrerade svarskuvertet vid ankomst och svaren kan inte 
kopplas till den enskilda personen. 
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4.3.4 Missivbrev 

Tillsammans med enkätens frågeformulär bör ett missivbrev (se Appendix I) som beskriver 
undersökningens syfte och innehåll skickas ut. Detta brev är det första som respondenten 
möter när kuvertet öppnats och ett första gott intryck är mycket viktigt. Den inledande texten 
skall vara informativ, men samtidigt inte för lång och besvärlig att läsa då hela utskicket lätt 
hamnar i papperskorgen. Missivbrevet bör ge information om undersökningen, hur många 
som deltar i den, hur urvalet gått till, varför den görs och vad resultatet är tänkt att användas 
till. Vidare skall forskaren uppge hur frågan om anonymitet kommer att behandlas, hur 
påminnelseutskick hanteras och hur hon/han kommer att behandla de svar som 
förhoppningsvis kommer in. Missivbrevet avslutas med information om vart respondenten 
kan vända sig om mer information önskas.170  

Vår enkät skickades ut med ett introducerande brev som talade om vilka vi är och syftet 
med enkäten. Mottagarna fick också veta hur vi fått deras adress, hur många som fått 
enkätutskicket och att enkäten kunde ses som en uppföljning till utvärderingsblanketten som 
delades ut under Skogens Dag 2005. Vidare redogjorde vi för vår användning av löpnummer 
på utskicken som var nödvändiga för att respondenterna skulle kunna få del av de belöningar 
som Skogsstyrelsen utlovat. Vi beskrev hur vi tänkte behandla inkomna svar anonymt och 
enbart använda adressuppgifterna för belöningarna. En teckningsuppgift till familjens barn 
avslutade brevet tillsammans med information om var mottagarna kunde vända sig om något 
var oklart (se bilaga 1). 

 En påminnelse skickades ut två veckor efter att originalet gått ut och tackkort skickades till 
alla som svarat. 

4.3.5 Urval, svarsfrekvens och bortfall 

Under Skogens Dag gjordes en utvärdering om hur dagen upplevts m h a enkäter som det var 
frivilligt att fylla i och bland dem som svarade utlottades timrade bänkar som byggts på plats. 
I samband med att besökarna lämnade in enkäten lämnade de också sin adress för att delta i en 
utlottning. Det är dessa adresser vi använder oss av.  

Att Skogstyrelsen har valt att låta dessa adresser bilda underlag för en mer omfattande 
utvärdering ger upphov till en forskningsetisk diskussion. Forskare ska ta moraliska hänsyn 
till sina medmänniskor och det samhälle de verkar i, menar Bo Petersson i sin bok Forskning 
och etiska koder. Här åsyftas de etiska normer som förekommer i vardagslivet. När det gäller 
juridiska normer finns det inga särskilda lagparagrafer som handlar enskilt om forskning 
(genforskning är ett undantag) utan de handlingar och verksamheter de vanliga lagtexterna 
beskriver gäller även forskning.171 Särskilt är t ex Personuppgiftslagen (PuL)172, 
Sekretesslagen och Tryckfrihetsförordningen av betydelse för forskningen.173  

Det kan hävdas, enligt en pliktetisk hållning, att användningen av adresserna till en ny 
undersökning kräver informerat samtycke från deltagarna. “Samtycke” definieras enligt PuL 
som: “Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den 
registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör 
honom eller henne.“.174 Adresserna är att betrakta som personuppgifter eftersom det är 
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171Peterson, Bo (1992) Forskning och etiska koder - en introduktion till forskningsetik, s 43ff  
172 Peterson nämner i sin text från 1992 Datalagen (från 1973). Datalagen ersattes 1998 med Personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204) Datainspektionen informerar om Personuppgiftslagen här: 
http://www.datainspektionen.se/lagar/pul.shtml 
173 Peterson, Bo (1992), s 43 
174 SFS 1998:204, Personsuppgiftslagen, § 3 
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uppgifter som kan “knytas till en (fysisk) person som är i livet”.175 Personuppgiftslagen kräver 
antingen samtycke eller att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för en speciell 
situation. Dessa situationer räknas upp i lagen och en är när “det är nödvändigt att behandla 
personuppgifter för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras”.176 Forskning 
betraktas normalt som en sådan uppgift och därför får personuppgifter användas om det är 
nödvändigt för att kunna utföra forskningen. För så kallade “känsliga” personuppgifter gäller 
dock ytterligare restriktioner (se nedan). 

Enligt ett pliktetiskt förhållningssätt krävs informerat samtycke från deltagarna speciellt för 
att skydda känsliga personuppgifter och värna om deltagarnas personliga integritet. Känsliga 
personuppgifter är med få undantag förbjudna att behandla. “Känsliga personuppgifter” är 
sådana “som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, medlemskap i fackförening samt sådana personuppgifter som rör hälsa eller 
sexualliv.” 177 Vi bedömer att adressuppgifterna vi använder oss av till vårt enkätutskick inte 
är av denna art.  

Enligt en konsekvensetisk hållning avgörs om en handling är rätt eller orätt genom att dess 
konsekvenser uppskattas. En tolkning av begreppet “personlig integritet” är enligt 
datainspektionen “rätten att få vara i fred”.178 Möjligen kan det uppfattas som störande att få 
en enkät skickad till sig som man inte vill svara på, men i övrigt menar vi att vår användning 
av adresserna inte får några negativa konsekvenser för deltagarna. Av redogörelsen ovan 
framkommer att vår användning av adressuppgifterna för forskningsändamål är tillåten enligt 
Personuppgiftslagen. Vi menar också att behovet av ett “informerat samtycke” från 
deltagarnas sida först kan bli aktuellt när vår enkät har skickats ut till dem och de med 
utgångspunkt från informationen i vårt missivbrev fattar beslut om deltagande i vår 
undersökning.179  
 
Skogens Dag är öppen för allmänheten men vänder sig främst till barnfamiljer. Vi kan inte 
med säkerhet säga att alla adresser är till barnfamiljer men de allra flesta bör vara det. Antalet 
uppnår 273 stycken och vi skickade ut enkäten till alla dessa, med undantag för de fyra som 
deltog i pilotundersökningen, för att få ett så stort urval som möjligt. 

Skogsstyrelsen räknade med att 6000 besökare hade varit med under dagen, men eftersom vi 
inte vet hur många individer varje familj vi skriver till består av och hur många av dessa som 
påverkar svaren i enkäten går det inte att räkna ut hur stor del av populationen som vi kommer 
i kontakt med. Vi vet inte heller hur utvärderingsblanketterna delades ut och om det finns 
något som särskiljer de som valde att svara på den från de andra besökarna. 

När vi började uppsatsarbetet visste vi inte hur adresserna till respondenterna samlats in och 
vi funderade på möjligheten att skapa en enkät som kunde analyseras kvalitativt. För att 
kunna generalisera sina slutsatser och fastställa säkerheten i dessa krävs ett representativt 
urval. För att få ett, i statistisk mening, representativt urval ska varje ”undersökt enhet …[ha] 
en känd sannolikhet att komma med i urvalet”180. En sådan har vi inte. Trost skriver dock om 
bekvämlighetsurval där man tager vad man haver. Problemet är att urvalet ofta då inte blir 
representativt. Detta gör att en kvantitativ analys blir omöjlig medan en kvalitativ ändå kan 
vara intressant och givande.181 Vidare påverkade de frågor vi ville ställa möjligheten att välja 
analysmetod. Svaren på de öppna frågorna kräver någon sorts textanalys.  

                                                 
175 SFS 1998:204, Personsuppgiftslagen, § 3 
176  Datainspektionen (2005) Personuppgifter i forskningen — vilka regler gäller?, s 4 
177 SFS 1998:204, Personsuppgiftslagen, § 13 
178 Datainspektionen (2006) – ordförklaringar - uppslagsord: “personlig integritet”  
179 till hela detta avsnitt har även råd från Jan Nolin & Jonas Larsson använts (via e-post) 
180 Eggeby & Söderberg 1999. Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och humanister s 43 
181 Trost 1994 s 30f 
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I kapitel 4 går vi igenom resultatet av enkäten. Vad gäller svaren på de slutna frågorna tittar 
vi på vilka svar som är återkommande och vilka som skiljer sig markant från de andra. Svaren 
på de slutna frågorna ställer vi upp i tabeller och tittar på likheter och skillnader mellan olika 
grupper av svar. För bearbetning av svaren användes Microsoft Excel.  
 
Som vi redan nämnt är ett av problemen med enkät en låg svarsfrekvens. Vi blev glatt 
överraskade när svarsfrekvensen nådde 60 %. Det är svårt att dra några slutsatser om dem 
som valt att inte svara, då det finns alla möjliga orsaker till att respondenter väljer att låta bli. 
Efter påminnelsen fick vi ytterligare 50 svar. 3 utskick kom tillbaka oöppnade p g a att 
adressen på något sätt var fel. Vi antar att de som besöker Skogens Dag och svarar på enkäten 
till stor del är intresserade av skogen redan. Många svarar nog också för att kunna delta i 
utlottningen.   

Vad gäller det inre bortfallet har flera respondenter, som väntat, valt att svara på de slutna 
frågorna men hoppat över de öppna. 36 av de 166 som svarat har skickat med teckningar.   
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5 Resultat  

Totalt fick vi tillbaks 166 enkäter och 36 teckningar. Här nedan följer en redovisning av 
dessa. Vi delar in redovisningen efter hur enkäten var upplagd. Vi börjar med respondenterna 
själva, följt av vad de minns av själva dagen. Sedan går vi igenom intryck och påverkan och 
avslutar med en skriftlig genomgång och sammanfattning av teckningarna.  

5.1 Respondenterna 

De första frågorna rörde respondenternas skogsvanor och –intressen, för att ha en 
utgångspunkt att relatera till vid diskussion kring deras informationsbeteende. De flesta av 
våra respondenter hör till gruppen som vistas i skogen 2 – 3 gånger i månaden och sedan 
kommer gruppen som är i skogen ingen – 1 gång i månaden. Intressena skiljer sig något åt 
mellan de som sällan är i skogen och de som ofta är där. Bland dem som ofta är i skogen är 
fler aktiviteter oftare representerade (se tabell 1).  

Tabell 1 
Skogsvanor bland respondenterna 
 

 Ingen - 1 gång 
i månaden 

2 - 3 ggr i 
månaden 

1 gång i 
veckan 

Flera gånger i 
veckan 

Totalt 

Motionerar  24 32 13 25 93 
Plockar svamp/bär 26 35 18 30 109 
Jakt/fiske 8 20 7 20 55 
Studerar djur och natur 12 25 8 17 61 
Kopplar av 35 47 16 29 127 
Arbetar 5 11 5 10 31 
Rastar hunden 5 10 4 23 42 
Annat 5 9 3 11 27 
Antal som svarat på 
frågan  

 
49 

 
57 

 
24 

 
35 

 
163 

  
De tre som kryssat i två svar på hur ofta de är i skogen har vi placerat in i det lägre alternativet 
de valt. Två respondenter har inte svarat alls på frågan, men räknas i tabellen till ”Ingen – 1 
gång i månaden”. Det är allra vanligast att respondenterna kryssar för alternativet att de är i 
skogen för att koppla av. Därefter följer svamp- och/eller bärplockning följd av motion som 
de vanligaste aktiviteterna. I diagram 1 visas fördelningen mellan alla alternativen. 

En vanligt förekommande aktivitet som nämns under ”Annat” är förtäring av något slag. Sju 
stycken nämner sådana saker som ”fika”, ”picknick” och ”grillar korv”. Åtta stycken skriver 
också att de ”leker”, ”är ute med barnbarnen”, ”lär barn om skogen och dess djur” och/eller 
”sover ibland”. Andra aktiviteter som respondenterna tar upp under ”Annat” är tre stycken 
som rider och två stycken som promenerar. De ser tydligen inte detta som motion och inte 
heller som avkoppling. Inte heller de två som skriver ”njuter” ser det som avkoppling. En 
respondent kör motorcykel. Två stycken ”kör stockar” och ”gallrar och tar in ved” utan att 
fylla i att de arbetar i skogen. Därtill finns två som anger att de bor i skogen/på landet.  
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Skogsvanor bland respondenterna
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  Diagram 1      
  Skogsvanor bland det totala antalet respondenter                         
 

5.2 Vad familjen minns 

I enkäten delade vi på frågan om vilka organisationer familjen kom ihåg och vilka aktiviteter. 
Detta ger en del förvirrande svar där respondenterna ibland minns vad vi skulle klassificera 
som aktivitet under frågan om organisation och tvärt om. Här redovisar vi dock svaren som vi 
tolkar dem, så det svar som tar upp matlagning som en av de organisationer familjen kommer 
ihåg tar vi ändå upp bland aktiviteterna.  
 
Vad gäller organisationer svarade fem att de inte kommer ihåg någon av organisationerna och 
två respondenter svarade inte alls på frågan. 69 stycken ger en orsak till varför de kommer 
ihåg vissa organisationer bättre än andra. Den organisation som de flesta minns är 
Skogsstyrelsen (se tabell 2). Två stycken skriver uttryckligen att detta beror på att 
Skogsstyrelsen är arrangör av Skogens Dag. Två andra ger som orsak att Skogsstyrelsen ”har 
störst del i Skogens Dag” och ”stod för inträdet”. Totalt ger 19 respondenter en orsak till att 
de kommer ihåg Skogsstyrelsen. Fem av dessa anger orsaken att barnen fick en granplanta, 
men egentligen var det Svenska skogsplantor som hade granplantering och skickade med 
barnen en granplanta hem. 2 av respondenterna som menar sig komma ihåg Borås Stad bättre 
än andra ger som orsak att de bjöd på kolbullar. De kommer alltså ihåg kolbullarna men 
uppfattade inte att det var Skogsstyrelsen som bjöd på dem.  

27 respondenter ger en orsak till att de kommer ihåg Södra Skogsägarna. De vanligaste 
angivna orsakerna är att Södra lät barnen plantera en gran och få med sig en planta hem 
(vilket alltså var felaktigt) och hade en tävling som gick ut på att stapla skivor av itusågade 
stockar. 
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Tabell 2 
Vilka organisationer respondenterna minns och varför 
  

 Antal som minns 
organisationen 

Exempel på orsaker till att organisationen 
koms ihåg  

Skogsvårdsstyrelsen 123 arrangör 
stod för inträdet 
planscher & bra litteratur 
tipspromenaden & fågelholk som vinst 
ballonger 
kolbullar 

Svenska 
Naturskyddsföreningen 

102 mest aktuell för oss 
personligt samtal  
min favoritlärare var deras representant 
naturen är ett arv till våra barn 

Friluftsfrämjandet 96 Skogsmulle, barnen fick en liten bok om 
Skogsmulle    
själva aktiva              
Intresserade representanter som förde 
bra dialog med oss och barnen 

Södra Skogsägarna 83 staplade träbitar  
skogsmaskiner, skördaren, fick sitta i 
maskinerna 
bra information   
är själv skogsägare 
(plantera och få gran) 

Svenska Jägareförbundet 77 fick se på skelett, horn och pälsar 
tidningar   
medlem informerade om djuren i skogen,  
diskussion 
eget intresse, är jägare 

Borås Stad 47  
Annan  11 VIDA – jobbar där 
Antal som svarade på 
frågan 

 
159 

 

 
Den näst bäst ihågkomna organisationen är Svenska Naturskyddsföreningen. Där är orsakerna 
som nämns främst ett personligt intresse för organisationen och dess syfte. En respondent ger 
som orsak att favoritläraren deltog som representant för Naturskyddsföreningen. Intressanta 
samtal mellan respondent och representant för organisationen nämns som orsak till varför 
Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Svenska Jägareförbundet koms ihåg. För 
friluftsfrämjandet är annars Skogsmulle och att barnen fick en bok om Skogsmulle den 
vanligast förekommande orsaken till att deras station finns kvar i minnet. Besökare till 
Jägareförbundets station fick titta på skelett, horn och pälsar, vilket gör att de fastnat i minnet 
hos 5 respondenter. Organisationer som nämns under ”Andra” är: VIDA182, vilken är den enda 
av de ”andra” som fått en orsak (se tabell 2), Naturbruksgymnasiet i Svenljunga, Scouterna 
samt Borås Djurpark. 

En del orsaker nämns utan att organisationen preciseras, så som: ”Bra ’montrar’” och ”Bra 
sätt att informera”. Någon skriver: ”barnen fick göra och ’känna på saker’ som gör att vi och 
de minns”. 
   
Alla respondenterna svarade på frågan om vilka aktiviteter de minns. De två aktiviteterna som 
toppar listan på vad besökare kommer ihåg är tipspromenaden och skogsplanteringen(se tabell 
3). 43 respondenter ger en anledning till att de kommer ihåg tipspromenaden bättre än andra 
                                                 
182 Sågverkskoncern med verksamhet i Småland och Västergötland 
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aktiviteter. Tipspromenaden följer hela slingan genom Skogens Dag, engagerar folk aktivt 
och ett antal fick med sig fågelholkar hem som vinst. Andra kommer ihåg den p g a de svåra 
frågorna. 37 respondenter ger en anledning till att de kommer ihåg skogsplantering bättre än 
andra aktiviteter. Det var något som också engagerade barnen aktivt och så fick de dessutom 
med sig en granplanta hem. 

Som nummer tre på listan över vilka aktiviteter respondenterna kommer ihåg bäst ligger 
kolbullarna. 28 enkäter ger en orsak, vilken oftast är att det var en trevlig paus i promenaden 
och gott, även om en respondent skriver att barnen inte alls tyckte om det.   
Under annat nämns oftast tävlingen med att stapla skivor av itusågade stockar, men även en 
insektsutställning, där besökare fick kika på småkryp i lupp, och att känna på pälsar och 
skelett väckte också intresse. 

Tabell 3 
Vilka aktiviteter/stationer respondenterna minns och varför 
 

 Antal som minns 
aktiviteten 

Orsaker till att aktiviteten koms ihåg 
 

Tipspromenaden 157 fågelholksvinst, vi var ett fel från att vinna en fågelholk  
bra och lärorika frågor ovanligt svår 
tar tid, roligt  
aktivt deltagande  
det var kul och man fick gå i naturen   
följer hela promenaden,  

Skogsplanteringen 137 fick ta med gran hem  
kul och enkelt sätt att plantera  
barnen kunde delta  

Kolbullar 116 roligt/gott att smaka 
barnen tyckte inte om det alls,  
trevlig avkoppling 

Sågverket  91 syntes tydligt, 
 har själv funderat på att köpa ett, 
 personligt intresse i gissa träslag, 
 intressant väsnades, 
 intresserade av just det 

Skördaren  55 älskar maskiner 
roligt 

Boktält 51  
Affischer 41  
Knuttimringen 38 roligt 
Annat  20  

5.3 Intryck och påverkan 

Vad gäller temat för Skogens Dag anser de flesta respondenterna att det dagen lade vikt vid 
var ”Skogen och miljön”. Sedan följer ”Skogsbruk” tätt följt av ”Skogens möjligheter för 
hälsa och livskvalitet” (se diagram 2 och tabell 4). Dagens enda uttalade tema 
”Skogsstyrelsens 100-års jubileum” hamnade på femte plats. De fem som kom med egna 
förslag hade en mer generell bild av dagen: ”tillfälle att fundera på samt vistas i skogen”, ”kul 
för barnen”, ”en trevlig dag”. Sex respondenter lämnade frågan obesvarad. 
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Respondenternas intryck av vad Skogens Dag handlade om
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 Diagram 2 
 Respondenternas intryck av vad Skogens Dag handlade om 
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 Ämnen som respondenterna saknade information om  
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Tabell 4 Tabell 5  
Respondenternas intryck av vad Skogens Dag Ämnen som respondenterna saknade 
handlade om information om 
 

Skogen och miljön 123
Skogsbruk 87 
Skogens möjligheter för hälsa och 
livskvalitet 

80 

Tätortsnära skog 15 
Skogsvårdsstyrelsens 100-års jubileum 14 

Skogspolitik 13 
Inget speciellt 11 
Annat  5 
Svarade inte på frågan 6 

Saknade ingen information 65 
Ätbart i skogen 59 
Allemansrätten 31 
Sport/motion/avkoppling 26 
Friluftsliv 21 
Djurliv 18 
Stormen Gudrun 15 
Miljö 9 
Skogspolitik 4 
Skogsstyrelsen 1 
Skogsbruk 1 
Annat 10 
Svarade inte på frågan 11 

 
 
 
 
Nästan 40 % av respondenterna var nöjda med dagen vad gäller informationen, men de allra 
flesta kunde tänka sig mer information om både det ena och det andra. Av de förslag vi gav i 
enkäten framstår ”Ätbart i skogen” klart som det ämne som de flesta skulle vara intresserade 
av att få veta mer om. En bit efter kommer ”Allemansrätten” och ”Sport/motion/avkoppling”. 
Förslagen på annat det saknades information om är väldigt blandat. Tre stycken hade med 
skogsmiljön att göra: ”Vad får ekonomiska intressen för betydelse vad gäller växt- och 
djurliv, speciellt för udda arter?”, ”Kretsloppet i skogen” och ”Skogen och 
klimatförändringar”. Två respondenter nämner ”trähantverk” och ”vad man använder olika 
träslag till.” Vidare finns ett intresse för all-terrain-vehiclesoch fyrhjulingar, lättlagat i skogen 
och småskaligt jordbruk. 
 
Nästa fråga i enkäten gällde huruvida respondenterna ansåg sig påverkade eller ej av Skogens 
Dag i sin syn på skogen. Tabell 6 visar hur fördelningen mellan svaren på denna fråga ser ut i 
förhållande till hur ofta respondenterna vistas i skogen. 42 % av dem som vistas i skogen flera 
gånger i veckan anser sig påverkade, medan 57 % av dem som sällan (Ingen – 1 gång i 
månaden) rör sig i skogen anser sig påverkade. Av dem som har svarat på frågan är den totala 
fördelningen 44 % påverkade och 56 % icke påverkade.  

Tabell 6 
Påverkan fördelad mellan hur ofta respondenterna vistas i skogen. 
 

 Ingen - 1 gång 
i månaden 

2 - 3 ggr i 
månaden 

1 gång i 
veckan 

Flera gånger i 
veckan 

Totalt 

Anser sig ha påverkats 20 26 12 14 72 
Anser sig inte ha påverkats 28 30 12 20 90 
Svarade inte på frågan 1 2 - 1 4 
Totalt  49 58 24 35 166 

 
Alla som lämnat en orsak till att de inte anser sig påverkade är att de redan menar sig ha goda 
kunskaper av olika anledningar. De bor, arbetar eller rör sig ofta i skogen.  
De som menar sig ha blivit påverkade ger orsaker inom främst tre områden som går in i 
varandra: att ta sig tid, kunskap och barnen. De menar att i dagens stressiga samhälle kan 
skogen vara en miljö att koppla av i och ett intresse för att promenera i skogen verkar ha 
väckts; ”hälsa, avstressande, nyavverkat träd luktar gott”, ”vår uppskattning för vad skogen 
har att erbjuda förstärks”, ”vi tittar lite extra nu”. De flesta ger som orsak att de har lärt sig 
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något nytt. Ofta är det generellt som ökad kunskap eller vidgad förståelse, men en del har 
preciserat sin ökade kunskap till t ex ”information om var man kan fiska och övernatta”, ”vi 
lärde oss mer om skogspolitik” eller ”man kan äta bark”. Barnen har också fått lära sig nya 
saker. ”Barnen får se hur det går till i verkligheten och var t o m delaktiga i att plantera skog.” 
”Barn får se träd bli plankor.” Det finns även ett uttalat väckt intresse för att ta med barnen 
oftare till skogen. De har lärt sig nya lekar och har visats att ”barn kan lära vuxna om vad som 
finns på deras nivå i skogen”.  

Också bland svaren på enkätens sista fråga om övriga kommentarer finns en del svar som 
kan passa att ta upp här. Fem respondenter ser Skogens Dag som ett tillfälle att lära både barn 
och vuxna nya saker. Exempel på vad som sägs är: ”mycket bra mässa roligt för alla 
generationer speciellt bra att barnen sätts i fokus - lärande genom lek”, ”Skogens Dag är ett 
läromedel till våra barn som kan lära sig värna om natur och djur” och ”hoppas SD lever 
vidare så vi kan få information om vår närmiljö”. Det är också en respondent som 
kommenterar svårigheten med att vara uppmärksam på allt som händer och informeras om 
under Skogens Dag när man, som förälder, måste hålla barnen under uppsikt.  
   
Vidare tittar vi på hur förhållandet ser ut mellan de som anser sig ha blivit påverkade och de 
som har inspirerats till att prova något nytt. Detta redogör vi för i tabell 7. Två stycken har 
varken svarat på om de inspirerades eller ej eller om de tror sig blivit påverkade. Två andra 
har svarat nej på att de skulle ha inspirerats till att prova något nytt men har inte svarat på om 
de anser sig påverkade. Tre stycken har inte svarat på om de provat något nytt varav en inte 
anser sig påverkad medan de resterande två svarar ja på den frågan. P g a detta faller sju svar 
bort i tabell 7.  

Tabell 7 
Förhållandet mellan att ha blivit påverkad och ha blivit inspirerad till att prova något nytt 
   

 Anser sig ha påverkats Anser sig ej ha påverkats Totalt 
Inspirerades att prova något nytt   19   9 28 
Inspirerades ej att prova något nytt  52   79 131 
Totalt  71   88  159 

 
De allra flesta anser sig varken ha inspirerats till att prova något nytt eller ha påverkats av 
Skogens Dag. Av dem som inspirerades att prova något nytt har 27 talat om vad. De flesta 
nämner någon av aktiviteterna under dagen. Sju stycken nämner skogsplantering som något 
nytt de provade och tre nämner staplingen av träbitar. Dessa har inte fortsatt med aktiviteten 
hemma, däremot finns det de som plockade upp ett nytt intresse. Någon satte plantor och 
någon annan sådde frön och läste naturböcker vilket de har fortsatt med. Några inspirerades 
av kolbullarna och lagar mat ute i skogen och någon annan har fortsatt titta på småkryp i lupp. 
Några har fortsatt promenera och koppla av i skogen.  

Tabell 8 
Förhållandet mellan att ha blivit påverkad och att få information från andra håll än Skogens Dag.  
 

 Anser sig ha påverkats Anser sig ej ha påverkats Totalt 
Tar del av inf. från annat håll 36 51 87 
Tar ej del av inf. från annat håll 36 38 74 
Totalt  72 89 161 

 
Tabell 8 visar på relationen mellan att anse sig påverkad eller inte och att ta del av 
information från andra håll än Skogens Dag. Tabellen har ett bortfall på fem enkäter varav 
fyra inte har svarat på frågan om de påverkats och två av dessa har inte heller fyllt i om de får 
information om skogen från annat håll. En respondent har inte fyllt i om de får information 
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från annat håll. Detta ger totalt 161 svar som strukturerats i tabellen. Många anger sin livsstil 
som en orsak till att de får information från annat håll utan att precisera varifrån. 19 
respondenter skriver att de är uppväxta på landet/i skogen, själva äger skog eller har släkt som 
gör det eller får information genom sitt arbete.  De andra källorna som anges kan grovt delas 
in i fyra grupper: utbildning, organisationer och föreningar, massmedia och andra evenemang. 
14 stycken nämner skolan/utbildning och sex läser själva in sig i ämnet och går till 
biblioteket. Bland organisationerna är det främst andra utställare från Skogens Dag som 
nämns. Södra Skogsägarna, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Jägareförbundet 
anges vardera två gånger. Vidare nämns Domänverket, orienteringsklubb, scouterna och 
Hushållningssällskapet. Massmedia representeras av TV och tidningar – främst 
branschtidningar. Tidskriften ”Land” namnges av sex respondenter. Andra evenemang som 
bidrar med information om djur, natur och skog är Revesjös skogsdagar, Naturens Dag och 
Elmia Wood183. Även Nordens Ark nämns som en informationskälla.  
 
I tabell 9 relaterar vi resultatet av tabell 7 till intresset för att komma tillbaka till Skogens Dag 
år 2006. Samma sju enkäter som bortfaller i tabell 7 bortfaller också här. 

Tabell 9 
Förhållandet mellan inspiration/påverkan och önskan till återbesök 
 

 Inspirerades/ 
Påverkades 

Inspirerades 
ej/Påverkades 

Inspirerades 
/Påverkades ej 

Inspirerades 
ej/ 
Påverkades ej 

Totalt 

Vill komma nästa år  19 52 9 74 154 
Är ointresserade av att 
komma nästa år eller vet ej 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
5 

Totalt  19 52 9 79 159 
 
En stor andel anser sig inte ha lärt sig något nytt eller ha provat på något nytt, däremot är de 
allra flesta intresserade av ett återbesök. Nästan alla som kommenterat varför de skulle vilja 
besöka nästa Skogens Dag menar att dagen antingen är ”trevlig”, ”rolig”, och/eller 
”intressant” och därför kommer de gärna åter. Det är trevligt med en utflykt i naturen för hela 
familjen; ”En utflyktsdag med familjen och man får lära sig mycket.” ”Det är roligt att titta på 
olika saker.” Det är intressant, lärorikt och informativt. ”Förankrar skog och mark hos barnen 
på ett soligt och enkelt sätt i djurparken” Bland de övriga kommentarerna som lämnades i 
slutet av enkäten står bl a att: ”Vi är alltid mycket i skogen så någon ny aktivitet vet jag inte 
om vi lärde oss, men mycket trevligt var det.”En annan respondent skriver: ”Vår familj lever 
mitt i skogen. Vi ser Skogens Dag nästan som en hyllning till vårt sätt att leva – ’en 
nationaldag’. Bra när så många sinnen som möjligt stimuleras – man kommer ihåg bättre då.” 
De som inte är intresserade eller inte riktigt vet om de vill komma tillbaka menar att barnen i 
familjen börjar bli för gamla.  

5.4 Teckningarna 

Totalt fick vi in 36 teckningar. Stilarna varierade mycket och då en del var signerade kan vi 
gissa att åldrarna bland konstnärerna varierade mellan 3 -13 år. En del har också medföljande 
förklaringar. Motiven varierar dock inte lika mycket. Tre stycken avbildar skog. På åtta av 
teckningarna kan skogsplantering urskiljas (se bild 1 för ex) och sju stycken hänvisar till 
tipspromenaden antingen med familjen frågande framför en fråga (se bild 3 för ex), en 
tipskupong, eller en fågelholk. Överhuvudtaget är familjen ett vanligt motiv, den finns med på 

                                                 
183 Världens största skogsmässa, se vidare på  www.elmia.se 
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åtta av teckningarna. Både om det rör sig om tipspromenaden, skogsplanteringen eller 
stapling av träbitar. På sex av teckningarna finns djur. Mestadels exotiska djur som leopard, 
noshörning, tiger, zebra, giraff och kamel, vilket troligen syftar på djurparken. Där finns 
också en fjäril, något som kan vara ett lejon och en igelkott med följande förklaring: ”Att jag 
tänker på en igelkott beror på att jag i jägarnas monter fick frågan vad det var för sorts skinn 
och jag svarade igelkott när det var rådjur. Jag blev utskrattad.” Vidare är maskiner ett 
populärt motiv; timmerbil och skördare (se bild 2 för ex). 26 av teckningarna är färgglada och 
sammanlagt ger de en positiv bild av Skogens Dag.  

Analysen av teckningarna överensstämmer i stort med enkätsvaren. Tipspromenaden och 
skogsplanteringen var även där de mest framträdande aktiviteterna. Att familjen är 
framträdande visar på evenemangets roll som familjeaktivitet och att detta uppskattats även av 
barnen.  
 
 
 

 
 
Bild 1 Granplantering med familjen 
 
 
 
 
 

 

     
 
Bild 2 Skogsmaskin 

  
 
Bild 3 Familjen på tipspromenad 
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6 Diskussion och analys 

En utgångspunkt i vår analys är att vi ser på evenemanget som informationskanal utifrån 
kommunikationsmodellerna och använder oss av de begrepp som framkommit i kapitel 2. Hur 
informationskanalen fungerar beror på många olika saker: vem som sprider informationen och 
hur informationen ser ut, vem som söker/använder informationen och i vilken kontext och vad 
som kan störa informationsflödet. 

Uppsatsen visar bl a på en komplexitet då en sändare-mottagare-modell, som 
marknadsföring mycket bygger på, ställs mot teorierna om individens informationsbeteende 
styrt av individens egen kontext. För att alls kunna föra en diskussion finner vi en medelväg i 
Blythes modell där kontexten spelar in så till vida att sändarens och mottagarens 
erfarenhetsfält måste överlappa för att kommunikation ska kunna ske. De måste ha en 
gemensam kontext. Detta tar vi fasta på och begreppen i Blythes modell används för att 
strukturera analysen. Som sändare identifierar vi Skogsstyrelsen och mottagarna blir då 
besökarna på Skogens Dag. I relation till mottagarna diskuterar vi också 
informationsbeteendet under evenemanget. Vi ser på kodning och tolkning utifrån 
evenemangets möjligheter och begränsningar. Budskapen härstammar i de punkter vi 
identifierat som Skogsstyrelsens syfte med evenemanget. Vi diskuterar och relaterar resultatet 
av enkäten till Skogsstyrelsens mål och till evenemanget som informationskanal och ser på 
brus, störningar och feedback som kan ha påverkat resultatet av evenemanget. 

6.1 Skogsstyrelsen som sändare 

Evenemanget kan ses som en redan etablerad kommunikationsansats. Det är möjligt att 
Skogsstyrelsen, första året de arrangerade Skogens Dag, gick igenom de sex stegen i 
informationsarbetet som Andreasen och Kotler delar in det i. Efter det förefaller arbetet mer 
eller mindre ha gått per automatik. Mål och budskap kan ses som löst formulerade och även 
om temat varieras från år till år är det frivilligt att använda sig av det. Detta kan påverka 
risken för förvrängning på så sätt att ett löst formulerat budskap skulle kunna öka risken för 
förvrängning p g a sin oprecisa natur. I det här fallet tror vi dock att risken för förvrängning 
minskar då de allra flesta tolkningar är riktiga så länge budskapet tolkas positivt. Att sända ett 
löst formulerat, mångtydigt, men positivt budskap fungerar kanske också bäst då målgruppen 
är skiftande.  
 
Överhuvudtaget är det ytterst komplicerat att sända ut ett budskap så att det uppfattas på ett 
bestämt sätt. Under Skogens Dag blir mediet i sig en del av budskapet – en trevlig dag i och 
om skogen. Precis som Behrer och Larsson ser vi att evenemanget är ett utmärkt medium för 
diverse kommunikationsansatser och genom tradition finns nu Skogens Dag som ett etablerat 
forum där tydligare mål och budskap skulle kunna föras fram om behov uppstår. Forskning vi 
tagit upp visar att olika källor betyder olika mycket beroende på vad användaren söker för typ 
av information. Vid Skogens Dag finns möjligheten att vända sig direkt till organisationen 
och tala med deras representanter, något som borde vara positivt när individen värderar 
källan. 

McQuail skriver om tillgångar sändaren kan ha för att utöva makt över kommunikationen. 
De vi kan känna igen i Skogens Dag är expertmakt och belöning. Besökarna torde erkänna 
Skogsstyrelsens kunskap vad gäller frågor kring skogen och belöningen för att ta till sig deras 
information är direkt då mottagaren kan fylla i tipsraden rätt och vinna en fågelholk. Johnson 
och Meischkes forskning visar att människor vanligtvis främst vänder sig till organisationer 
när de söker auktoritativ information. Skogstyrelsen kan med sin ställning som statlig 
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myndighet med ansvar för skogsfrågor, med omfattande sakkunskap på området betraktas 
som en sådan organisation.  

För att kunna utöva sin makt måste målgruppens uppmärksamhet först fångas och genom 
valet av medium har Skogsstyrelsen tagit ett första steg. Under ett evenemang finns det två 
nivåer att fånga uppmärksamheten på. För det första gäller det att få dem att komma till 
Skogens Dag och med inbjudan och gratis inträde lockas familjer till platsen. Den andra nivån 
handlar om att fånga deras uppmärksamhet när de väl är där, att få besökarna att engagera sig 
i de egna stationerna, vilket Skogsstyrelsen bl a gör genom att erbjuda möjligheten att vinna 
priser och gratis förtäring. Detta diskuteras vidare senare i samband med budskap. 

Under Skogens Dag är Skogsstyrelsen inte ensam sändare vilket naturligtvis påverkar hur 
budskap förstås då det bidrar till ökat brus och kontextens komplexitet. Detta påverkar hur 
budskapet bör formuleras. Samtidigt som de konkurrerar med varandra samverkar de 
utställande organisationerna också, vilket komplicerar situationen något. De andra 
organisationerna är inbjudna för att hjälpa till att få folk att nyttja skogen mer. De olika 
organisationerna tävlar mot varandra då det gäller PR och att göra sitt namn känt. Då de vill 
påverka människor att använda skogen mera, sänder de olika versioner av samma budskap 
som förstärker och bygger upp varandra.  

I Skogsstyrelsens PR-ansats under Skogens Dag kan ett par av Grunigs PR-modeller 
identifieras. Dels finns drag av modellen offentlig information – Skogsstyrelsen för ut 
anpassad information om sig själv och sin verksamhet under skogens dag. Informationen är 
bättre anpassad efter målgruppen än ren propaganda, men förs ut i monolog - främst i form av 
informationsplanscher under Skogens Dag. Samtidigt gör valet av evenemanget som medium, 
att det finns drag av den dubbelriktade symmetriska modellen också. Med hjälp av 
representanter från alla medverkande organisationer kan en dialog mellan arrangörer och 
besökare på evenemanget upprättas och information utbytas åt båda håll. Också enkäten 
möjliggör dubbelriktad symmetrisk information och kommunikation mellan allmänhet och 
myndighet. Ömsesidig förståelse blir då möjlig istället för endast enkelriktad övertalning. 
Något utopiskt kan kanske påverkan och anpassning ske hos såväl arrangörer som besökare 
och full förståelse skapas. Som vi redogjort för visar Grunig att detta är viktigt för att kunna 
nå ut med sitt budskap och därmed påverka sina besökare. Som Blythe skriver kan 
evenemanget spela stor roll i PR-sammanhang. Skogens Dag lockar många människor och att 
de är där tyder på ett intresse som tas till vara och uppmuntras av Skogsstyrelsen. Detta 
genom engagerande aktiviteter, med möjlighet till fördjupad kontakt och ytterligare 
information om besökarna så önskar. 

 
Vad Skogsstyrelsen försöker marknadsföra är skog i alla dess former. Av de fyra 
drivkrafterna Andreasen och Kotler nämner kan nytta ses som bättre hälsa, fler intressen eller 
ökad kunskap, medan kostnaden i första hand är tid. Genom att samla flera mottagare på 
samma ställe skapas ett utrymme där de kan påverka varandra. Enkäten tyder på en positiv 
stämning där Skogens Dag ses som ett mycket trevligt evenemang och Skogsstyrelsen skapar 
en miljö som underlättar försöken att sälja in sig. Gemenskapen kan också påverka 
självuppfyllelsen då det är lätt att jämföra sig med andra på plats och tänka att om de kan så 
kan man själv. Också genom att bjuda in de andra organisationerna ökar Skogsstyrelsen 
möjligheten för besökarna att upptäcka just det som skulle kunna få familjen att vistas i 
skogen oftare och det blir enklare att agera och öka självuppfyllelsen. Vidare arbetar de på att 
öka förståelsen för, och kunskapen om, att vistas i skogen vilket underlättar för 
beteendeförändringen. 

Utifrån Behrers och Larssons begränsningar och möjligheter är Skogens Dag bundet i tid 
och rum, vilket koncentrerar målgruppen och budskapet. Samtidigt ger associationer 
evenemanget större utrymme då Skogens Dag är ett årligt arrangemang och besökarna ofta 
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återkommer och vidare leder ämnet besökarna ut ur evenemanget och in i skogen. Skogens 
Dag är både inbjudande, genom utskick till skolor och annonser i pressen, och uppsökande då 
det hålls på en plats där barnfamiljer gärna befinner sig. Vidare tar Skogsstyrelsen främst till 
vara möjligheten att ha långsiktiga mål för evenemanget och det är dessa vi har tittat på. 
Kanske skulle evenemanget kunna utnyttjas bättre om Skogsstyrelsen även satte upp 
kortsiktiga mål. 

6.2 Familjerna som mottagare och informationsanvändare  

Kommunikation och överföring av information fungerar endast om mottagaren är beredd att 
ta emot den. Det handlar om mottagarens uppmärksamhet, vilket vi menar påverkas av sättet 
att tillägna sig information och sättet att söka information. Mottagarens uppmärksamhet och 
användarens söksätt ligger på detta vis till karaktären mycket nära varandra. Som vi visat 
menar Blythe att sändaren måste anpassa budskapet till mottagarens redan etablerade 
verklighet för att det ska tas emot och accepteras, samtidigt måste budskapet generaliseras då 
det ska passa många samtidigt.  

I sense-makingteorin talar Dervin om kontexten som föränderlig och individuell och Wilson 
talar om variabler som består av egenskaper hos källan och individen. Dessa kan antingen 
underlätta eller motverka att individen når ny information. Dessa variabler är också 
individuella men vi kan ändå ge några exempel på variabler som kan ha påverkat besökarna 
under Skogens Dag. Enkäten visar på en positiv inställning till Skogens Dag, besökare går dit 
och träffar likasinnade, de tar med barnen för att ge dem tillfälle att se något nytt. Det skapar 
en miljö av lärande med en positiv inställning till att hitta något nytt. Sedan finns det de som 
menar att de inte har lärt sig något nytt då de redan har så stora kunskaper. Detta kan tyda på 
en förutfattad mening som kan påverka viljan att ta till sig något. Det är möjligt att vissa 
besökare missar ny information på detta vis. Samtidigt så är gruppen skogsägare, folk som bor 
och/eller arbetar i skogen eller på annat sätt redan är skogsintresserade förmodligen delvis 
utanför evenemangets målgrupp. De kan redan mycket som är nyheter för mindre skogsvana 
besökare. För att informera om skogens möjligheter bedömer vi det som viktigt att nå just de 
med mindre erfarenhet av skogen. Skogens dag skulle kunna ses som en “översikt” av 
aktiviteter och organisationer med skogsanknytning, med möjlighet till fördjupning av både 
information som eget deltagande i aktiviteter med hjälp av tydliga avsändare. Om intresset 
väcks ska det vara lätt att veta var mer information kan fås.  

Om vi ser på komponenterna i sense-makingteorin kan informationsanvändaren på 
evenemang vara i situationen där hon/han inser att det finns ett informationsbehov, men 
evenemanget kan också bli bron till ny information för användaren då Skogens Dag inspirerar 
till idéer och värderingar och ger upphov till tankar och minnen. 

 
Enkäten visar en väldig blandning vad gäller skogsvanor bland våra respondenter. Det de har 
gemensamt är ett tillräckligt stort intresse för att ta sig till Skogens Dag. Därefter skiljer de sig 
bl a åt beroende på deras intresse för och relation till skogen. Vi finner att alla Wilsons fyra 
söksätt är relevanta under evenemanget. En respondent nämner t ex att de minns 
skogsmaskinerna eftersom ett eget inköp skulle kunna bli aktuellt. Här blir det fråga om en s k 
pågående sökning av information. Samtidigt finns det deltagare som bara går och strosar utan 
ett uttalat mål och då gäller främst passiv sökning efter information. Vidare är nog passiv 
uppmärksamhet vanlig hos de yngre deltagarna. De har av naturliga orsaker inte samma 
förkunskaper eller förväntningar på evenemanget som de äldre och därmed kan djurparkens 
exotiska djur göra ett större intryck än själva aktiviteterna på Skogens Dag.  

Individen dras till sådant som passar hans/hennes intresse. Många av deltagarna uppger att 
de på grund av intresse, engagemang och förkunskaper minns vissa aktiviteter och 
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organisationer bättre än andra. Våra respondenter agerar genom att gå till Skogens Dag. De 
flesta av besökarna tycks inte ha ett uttryckligt syfte mer än att ha en trevlig dag, men 
samtidigt har flera av dem plockat upp ny information.   

 
Besökarna kan också ses utifrån Andreasens och Kotlers indelning av målgruppen för 
marknadskommunikation och vi finner att alla är representerade. De som sällan eller aldrig är 
i skogen kan räknas till de i de prekontemplativa och kontemplativa tillstånden medan de som 
ofta är i skogen nog kan räknas till det underhållande tillståndet. I det förberedande och 
agerande tillståndet finns antagligen respondenter från flera grupper. Vilket stadium 
respondenten befinner sig i påverkar alltså vilken kontext denne ser budskapet i och det finns 
en tydlig koppling mellan sense-making och de olika stadierna marknadsföring utgår från. 
Blythes stege, som kan ses gå från att individen inte alls är medveten om en organisation till 
att individen fullföljer deras mål, ger en liknande bild och under evenemanget finns 
möjligheter att förmå besökarna att ta nästa steg. 

6.3 Budskapet - kodning och tolkning under Skogens Dag 

Blythe säger att det endast är där erfarenheterna överlappar varandra som kommunikation kan 
ta plats. Evenemanget lägger kontexten till alla budskap som sänds under det. Behrer och 
Larsson säger att den gemensamma upplevelsen skapar en värdegemenskap vilket har 
möjlighet att ge budskapet mer tyngd över tid. Detta kan göra det lättare att formulera och 
förstå budskapen då kontexten i stort kan ses som gemensam. Ändå finns det skillnader 
individerna emellan och enligt sense-makingteorin finns så väl gemensamma som individuella 
kontexter. T ex finns det olika nivåer av tidigare kunskap vilket kan påverka hur tolkningarna 
ser ut. Tolkningen förenklas dock av att det finns en möjlighet till direkt feedback. Samtidigt 
är målgruppen relativt bestämd: barnfamiljer med ett visst intresse i skog och natur vilket 
påverkar hur budskapet ska formuleras. När Römmele och Voltmer skriver om kampanjer 
visar de på vikten av att placera kampanjen i en kontext som passar budskapet. Denna 
inramning och hur ämnet presenteras får stor betydelse för hur mottagare tar emot och tolkar 
budskapet. Djurparken är en miljö där barnfamiljen passar in perfekt och kanske ändå skulle 
befinna sig i utan inbjudan. Samtidigt finns skogen närvarande på denna plats och passar på så 
sätt in familjen i skogen.  

 
Av de punkter vi ställde upp över Skogsstyrelsens syfte med Skogens Dag och som vi ville 
undersöka (se avsnitt 4.2 Utvärdering av Skogens Dag) rörde den första respondenternas 
intresse för skogen. Besökarnas skogsvanor och hur ofta de är i skogen har vi tidigare 
redogjort för. Det stora antalet besökare tyder på ett intresse för skogen. Enkäten visar att våra 
respondenter i stor utsträckning uppskattar evenemanget och vill komma tillbaka för att det är 
en trevlig dag, men skogen är inblandad i det som gör dagen trevlig. De som anser sig 
påverkade av Skogens Dag visar också på en ökad kunskap om skogen och därmed kanske 
också ett ökat intresse.   

Drygt hälften av respondenterna har redogjort för informationsbehov som de inte fick 
tillfredställda under evenemanget. Detta menar vi tyder på att ett intresse och ett engagemang 
i frågan existerar och detta borde Skogsstyrelsen kunna ta till vara och använda sig av i 
kommande Skogens Dag. Dock kan vår undersökning, p g a sin retrospektiva natur, inte visa 
på någon ökning av intresset, bara att intresset finns. 

Det enda uttalade temat, Skogsstyrelsens 100-årsjubileum, hamnade bland de sista när 
respondenterna skulle tala om vad de tyckte att dagen handlade om. Visserligen betonade 
Skogsstyrelsen inte temat särskilt mycket, så detta är inte konstigt. Däremot kan det visa på en 
möjlighet att använda sig av ett mer koncentrerat tema för att försöka fokusera budskap och 
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påverka tolkningar av dagen. De flesta av respondenterna såg skogen och miljön som temat 
och visar på en vilja och önskan att passa in besöket i ett sammanhang. Detta finner vi också 
stöd för i Dervins beskrivning av hur människor skapar mening och kunskap. Besökaren 
skapar sitt egna sammanhang och sin egen förståelse av det de upplever. 

Skogens Dag tycks spela en liten roll i att intressera individer för skogen, främst då intresset 
redan finns där om de kommer till skogens dag. Möjligen ger dagen en möjlighet för att ge 
utlopp för sitt intresse och därmed förstärka det.  

 
Den andra punkten vi ville undersöka, handlar om vad besökarna minns från Skogens Dag 
och om Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen är den organisation som flest respondenter kommer 
ihåg. Detta tyder på att i alla fall den delen av budskapet gått fram, men det kan delvis bero på 
att vi i vårt missivbrev nämner Skogsstyrelsen och att enkäten kan ses som vinklad utifrån 
deras intressen och därför påverkar respondenterna. Eftersom glappet mellan antalet som 
kommer ihåg Skogsstyrelsen och antalet som kommer ihåg Naturskyddsföreningen inte är 
särskilt stort verkar det ändå möjligt att antalet inte är helt felaktigt. Vi kan också se på de 
orsaker som nämns till att respondenterna kommer ihåg Skogsstyrelsen. Endast 14 
respondenter ger orsaker som faktiskt stämmer med verkligheten. Det är möjligt att de som 
kommer ihåg skogsplanteringen också kommer ihåg Skogsstyrelsen och kopplar ihop dem i 
minnet. Frågan är om dessa respondenter hade kopplat aktiviteten till Skogsstyrelsen även om 
vi inte hade gjort utvärderingen i samarbete med dem.  

Det tycks inte vara det första som folk kommer ihåg att Skogsstyrelsen står som arrangör för 
Skogens Dag. Endast ett fåtal respondenter ger detta som orsak till att de minns 
organisationen. Här skulle Skogsstyrelsen antagligen kunna formulera ett tydligare och mer 
minnesvärt budskap.  
 
Drygt hälften av alla respondenter menar också att de får information från annat håll. Detta 
visar också på att ett intresse existerar. Ingen nämner Skogsstyrelsen när vi frågar om andra 
källor. Detta kan möjligen bero på frågans formulering och att respondenterna likställer 
Skogens Dag med Skogsstyrelsen, det kan också visa på att respondenternas enda kontakt 
med Skogsstyrelsen är just Skogens Dag. Om så är fallet är det än viktigare att hålla sig 
synlig, då många kanske inte har tidigare erfarenheter av Skogsstyrelsen och därför inte har 
något att direkt relatera den nya erfarenheten till.  

Enkäten visar att respondenterna är villigare att påminna sig om aktiviteter än om 
organisationer, vilket inte är konstigt. Ju fler sinnen som är inblandade desto troligare är det 
att individen kommer ihåg. Som McQuail skriver är det dock svårt att påvisa vilken betydelse 
sättet på vilket ett meddelande sänds har för effekten. Skogsstyrelsens huvudaktiviteter, 
tipspromenad och kolbullar, ligger på andra och tredje plats. Nästan alla kommer ihåg 
tipspromenaden och kolbullarna ligger inte långt efter. Tipspromenaden är en aktivitet som 
följer hela promenaden genom Skogens Dag och bör därför finnas kvar i minnet. Gratis 
förtäring är också något uppskattat som respondenter kommer ihåg. Dock tycks inte 
Skogsstyrelsen riktigt synts i samband med dessa, i alla fall inte på ett sätt som folk kommer 
ihåg. 

Skogsstyrelsen verkar vara mycket synlig under Skogens Dag även om det är mindre tydligt 
om de känns igen som arrangörer för evenemanget. 
 
Den tredje punkten handlar om hur och om förhållandet till skogen ändrats genom Skogens 
Dag. Som vi ser det ligger denna punkt mycket nära den första som handlar om intresse. Att 
försöka få folk att vistas mer i skogen är inte okonventionellt eller känsligt. Det tycks redan 
finnas ett intresse för detta bland respondenterna. Det rör sig snarast om att ändra på styrkan i 
en redan etablerad tro, om vi diskuterar det utifrån Blythes tre sätt att ändra attityder på. 
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Genom Skogens Dag finns möjlighet att påverka balansen med stimulus. Visserligen vistas 
redan 20 % av respondenterna i skogen flera gånger i veckan (se tabell 1), men resterande 
finns det större möjligheter att påverka. Dock visar enkäten att endast ca 40 % av 
respondenterna anser sig påverkade av Skogens Dag i sitt förhållande till skogen (se tabell 6). 
Vidare var det få respondenter som hittade ett nytt intresse under Skogens Dag som de har 
fortsatt utöva. Däremot finns det flera som anser sig ha fått ökad insikt och det finns även ett 
ökat intresse för att vistas i skogen.  

Drygt hälften av alla respondenter menar att de inte påverkades av Skogens Dag. Flertalet 
av dessa skriver att de får information från annat håll än från Skogsstyrelsen. Därtill visar 
enkäten att en stor del av respondenterna redan har ett gott förhållande till skogen då drygt en 
tredjedel av dem vistas i skogen en till flera gånger i veckan och, som vi redan kommenterat, 
anser sig många redan ha stora kunskaper om skogen. Än en gång kommer vi tillbaka till det 
faktum att det är svårt att härleda en förändring i attityd till ett enskilt tillfälle. 

Utfallet mellan respondenterna som menar sig påverkats och de som menar att de inte 
påverkats är ganska jämt. Här kan finnas en möjlighet för Skogsstyrelsen att förbättra 
resultatet. 
 
Enkäten undersöker endast respondenternas uppfattning av evenemanget och dess effekter. 
Totalt kan vi säga att evenemanget har haft en inverkan. Översiktligt sett har budskapen gått 
fram, men vi menar också att med en mer genomtänkt kommunikationsplan skulle troligen 
fler påverkas. De som redan anser sig kunniga förblir kanske svåra att påverka, men ett antal 
av respondenterna lämnar inte en orsak till varför de inte skulle ha påverkats.     

Vi ser att evenemanget har en möjlighet att inspirera besökare att hitta nya intressen och 
prova nya saker och på det sättet få folk att vistas i skogen mer. Ett exempel från Skogens 
Dag är möjligheten att gå med i Friluftsfrämjandets Skogsmulle-verksamhet. Dessa 
möjligheter erbjöds kanske främst av de inbjudna organisationerna även om Skogsstyrelsen 
hade sitt boktält där besökare kunde finna intressant litteratur. Endast ett fåtal av våra 
respondenter menar sig ha inspirerats till att prova något nytt och ännu färre fortsatte med 
aktiviteten. Här tycks finnas möjligheter som inte utnyttjas till fullo. Det bör dock också 
betänkas att Skogsstyrelsens expertmakt, som i tidigare nämnt, inte gäller rekreation i skogen 
i lika stor utsträckning, vilket skulle förklara varför Skogsstyrelsen inte lägger och inte heller 
bör lägga resurser på det. Att bjuda in organisationer som har fokus på fysisk aktivitet såsom, 
sportföreningar (t ex orientering, löpning, terrängcykling, paintball), skulle kunna vara 
ytterligare en väg att visa på skogens möjligheter. Studieförbundens mer kreativa aktiviteter 
som fotografering, målning och teckning kan också vara aktiviteter som fungerar i ett 
skogsammanhang. Många respondenter saknade information om ”ätbart i skogen” och här 
borde matlagningskunniga från t ex studieförbund, friluftsfrämjandet m fl kunna bidra med 
tips och idéer. Skogens dag kan användas för att marknadsföra och testa intresset för en 
studiecirkel/kurs i ämnet. 
 
Vad gäller feedback kan vi urskilja två slingor när vi studerar Skogens Dag. Den första är 
direkt från besökarna på plats och den andra är via vår utvärdering. Feedback gör det möjligt 
att se om informationen gått fram och som vi sett i stycken om utvärdering är feedback en 
mycket relevant del för evenemangets utveckling. Som vi redan tagit upp möjliggör 
evenemang att en representant från organisationen och en individ träffas ansikte mot ansikte. 
Budskap och feedback går fram och tillbaka utan mellanled vilket ökar möjligheten att båda 
gör sig förstådda. Enkäten i sig är också en feedback som kan ge Skogsstyrelsen möjlighet att 
sätta sig in i hur besökaren ser på Skogens Dag och bearbeta den därefter. I PR-perspektiv blir 
återkopplingen, som enkäten ger, en möjlighet till att skapa förutsättningar för dubbelriktad 
symmetrisk information och kommunikation mellan aktörerna. 
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6.3.1 Brus under Skogens Dag  

I föregående avsnitt diskuterar vi Skogsstyrelsens budskap och deras framgångar. Som vi 
visat finns det vissa brister. Alla budskap går inte fram till alla besökare. Medan Behrer och 
Larsson menar att risken för brus kraftigt minskar p g a evenemanget som medium, ser vi 
ändå att en stor del av bruset och störningarna kvarstår. Störningar är inbyggda i evenemanget 
på ett sätt, då flera organisationer tävlar om uppmärksamheten, vilket kan leda till att 
kommunikationen avbryts. Vidare gör det faktum att det är en familjeaktivitet att de vuxna 
måste dela sin uppmärksamhet mellan organisationernas budskap och barnen, som en av 
respondenterna poängterar. Djurparken lockar också bort uppmärksamheten från Skogens 
Dag. Inte minst teckningarna visar på ett stort intresse för djuren. Visserligen kan djuren vara 
en ingång till ett vidare intresse för djur, natur och skog. Parken kan här ses som både en 
möjlighet och ett problem. 

Som vi redan konstaterat gör det faktum att budskapet inte måste förstås exakt, att risken för 
att bruset faktiskt ska förvränga budskapet minskar. Dessutom har de som varit på Skogens 
Dag tidigare antagligen en positiv erfarenhet av evenemanget (annars skulle de knappast 
komma tillbaka), och många har en förförståelse som minskar risken för förvrängning så 
länge det utsända budskapet inte förändras för mycket. 
 
Varför budskapet inte alltid går fram hos alla, tror vi snarast beror på och inte så mycket på 
tekniska och semantiska problem. Av Blythes problem med kommunikationen känner vi igen 
vissa. Att kommunikationen kan avbrytas har vi redan nämnt. Där finns också en risk för 
förutfattade meningar. Många anser att de redan har stora kunskaper och därför inte lärt sig 
något nytt och kanske stängt sig för möjligheten.  
   Kanske minnet här spelar en viss roll. Det är mycket möjligt att besökande på något sätt 
påverkats utan att helt vara medvetna om det. Vi ser att det främst rör sig om 
effektivitetsproblem. Budskapet är så brett och diffust att resultatet blir väldigt varierat. 
Besökare tar fasta på det de finner intressant och glömmer snabbt resten.  Detta är också 
samtidigt helt i linje med vad som kan förväntas. Andreasen och Kotler nämner att människor 
sorterar bort merparten av alla budskap som finns i den omgivande miljön. Dervins forskning 
beskriver att människor söker information för att skapa mening. I detta perspektiv är bara det 
som är intressant för individen värt att uppmärksamma, resten kan glömmas bort. Efter 
rådande förutsättningar är det möjligt att budskapen under Skogens Dag i dagsläget är så 
precisa som de kan och ska vara. 

Implikationer och meningsskiljaktigheter verkar inte vara något större problem då 
budskapet inte är kontroversiellt och målgruppen relativt homogen. För de flesta av våra 
respondenter verkar Skogens Dag vara den enda kontakten de har med Skogsstyrelsen, vilket 
också minskar risken för att ett flertal olika budskap skulle kunna skapa förvirring.  
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7 Slutsatser 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur väl ett evenemang fungerar som verktyg 
för informationsdistribution till målgruppen med fokus på långtids- och bestående effekter. Vi 
gjorde detta utifrån vår frågeställning:  
 
Hur fungerar evenemanget Skogens Dag som verktyg för informationsdistribution i relation 
till dess tänkta funktion, mål och syfte? 
 
Vi identifierade tre huvudsakliga syften med Skogens Dag och fann följande: 
• Vad gäller försöket att öka intresset för skogen har vi funnit att Skogens Dag tycks spela 

en liten roll. Som vi redan nämnt främst för att intresset redan finns där om de kommer till 
skogens dag. Möjligen ger dagen en möjlighet för att ge utlopp för sitt intresse och 
därmed förstärka det.  

• För PR-ansatsen fann vi att Skogsstyrelsen verkar vara mycket synlig under Skogens Dag 
även om det är mindre tydligt om de känns igen som arrangörer för evenemanget. I detta 
fall skulle Skogsstyrelsen antagligen kunna formulera ett tydligare och mer minnesvärt 
budskap. För många kan Skogens Dag vara enda kontakten med Skogsstyrelsen.  

• Påverkan av förhållandet till skogen varierade stort. Många menade sig inte alls ha 
påverkats, medan andra ansåg sig berörda. I detta fall skulle informationen som sprids av 
Skogstyrelsen och de andra organisationerna kunna anpassas efter dem som faktiskt 
besöker Skogens Dag istället för anpassas till den tänkta målgruppen. För att detta ska 
kunna ske behövs en mer noggrann kartläggning av besökarna. 

 
Vi har funnit att evenemang som verktyg för informationsdistribution fungerar på många 
olika sätt, beroende på flera variabler. Skogstyrelsens insats är grundläggande för Skogens 
Dag. Genom att varje år gå igenom informationsarbetet metodiskt skulle evenemanget kunna 
fokuseras om så önskas. Genom ett mer koncentrerat tema och budskap kan evenemanget bli 
en effektivare informationskanal. Valet av medverkande organisationer kan här spela in.  

Målgruppen i sin tur påverkar också evenemanget. Även om målgruppen är relativt 
homogen, är det viktigt att komma ihåg att den består av individer. Evenemanget som 
informationskanal har möjligheten att anpassa sig till detta förhållande, då direkt återkoppling 
är möjlig. Besökarna är i informationskanalen och sändningen av budskap kan 
individanpassas när det behövs. Våra enkätresultat väcker frågan om inte stora delar av 
besökarna under Skogens Dag redan är engagerat skogsintresserade och om Skogstyrelsen 
inte då har missat sin egentliga målgrupp. 

Brus går inte att helt komma ifrån. Under ett evenemang är dock bruset reducerat och 
genom att vara medveten om att det existerar kan Skogsstyrelsen minimera dess effekter, 
vilket de också till stor del har lyckats med. 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning. 

Vår uppsats kopplar biblioteks- och informationsvetenskap till marknadskommunikation. Vi 
menar att studier inom informationsvetenskap kan användas inom många ämnesområden. På 
detta sätt utökas kontaktytorna till andra discipliner. Det skulle vara intressant att se hur 
studier i informationsbeteende vidare kan användas för social marknadsföring och 
informationskampanjer. Samtidigt skulle det vara av intresse med undersökningar som jämför 
individers informationsbeteende under evenemang och även intra-individuella studier skulle 
kunna användas.  
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8 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är undersöka Skogsstyrelsens evenemang Skogens Dag som 
informationskanal. Då vårt intresse ligger i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
vinklas utvärderingen naturligt till att se på evenemanget som en informationskanal. Vi utgår 
från att information på evenemang sprids genom någon form av kommunikation och studerar 
därför evenemanget genom kommunikationsprocessen. Samtidigt blir informations-
användning och informationsbeteende viktiga komponenter för att förstå hur ett evenemang 
fungerar, då vi ser på relationen mellan organisationens informationsarbete och individens 
informationsbeteende. 
 
Våra frågeställningar: 
Hur fungerar evenemanget Skogens Dag som verktyg för informationsdistribution i relation 
till dess tänkta funktion, mål och syfte?  
 
Vår huvudfråga kan delas in i följande underfrågor: 
 
• Vilken funktion kan evenemang ha i organisationers informationsarbete? 
 
• Vilken funktion har Skogsstyrelsen tänkt att Skogens Dag ska ha i deras 

informationsarbete?  
 
• Vilken är målgruppens erfarenhet av evenemanget vad gäller ny kunskap, bättre förståelse 

och beteendeförändringar? 
 
Vi begränsar undersökningen till Skogens Dag i Borås 2005. Undersökningen är av 
retrospektiv natur och fokuserar på vad besökarna minns av evenemanget idag. 
 
Som bakgrund ser vi på organisationens informationsarbete med utgångspunkt i 
kommunikationsprocessen. Vi tar upp sändningsmodellen för att sedan beskriva hur den 
utvecklades med feedback för att vidare omformas till interaktionsmodellen. Vidare går vi in 
på olika kommunikationsansatser: marknadsföring, social marknadsföring, kampanj och PR. 
Dessa kan använda sig av evenemang som medium och är därför relevanta för vår 
undersökning. Därefter skildras möjligheter och begränsningar med evenemanget som 
medium och kommunikationsprocessens förutsättningar under ett evenemang. Mötet, 
budskapet och upplevelsen blir nyckelord för evenemanget.  Utställare och besökare skapar 
tillsammans en kontext där information sänds och tas emot. I avsnittet som följer kommer vi 
in på informationsbeteende. Där redogörs för tidigare forskning, bl a skriver vi om sätt att 
söka information, sense-makingteorin och effekter. Efter att ha beskrivit organisationers 
informationsarbete generellt och hur evenemang fungerar ser vi närmare på Skogsstyrelsen 
och Skogens Dag. Syftet med Skogens Dag visar sig vara att informera allmänheten och i 
synnerhet barnen om skog, skogsbruk och dess möjligheter. Slutligen jämförs olika metoder 
för att utvärdera evenemang och kampanjer.  
 
Efter att ha preciserat vilka punkter av evenemangets budskap vi kunde utreda funderade vi 
också över vilken metod vi ville använda oss av. Vi ville undersöka evenemangets effekter 
och göra detta genom att se till besökarna av evenemanget och deras hågkomst av det samma. 
Vi ansåg att det kunde vara mer givande att fråga ut så många som möjligt som var med under 
dagen genom en postenkät, även om frågorna kunde bli ytliga, än att intervjua ett fåtal med 
mer djuplodande frågor. Litteratur visar att fördelarna med en enkät att den är effektiv, billig, 
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tillåter anonymitet, och undviker att den som intervjuar påverkar respondenten. Nackdelarna 
kan vara låg svarsfrekvens, att den begränsar antalet möjliga frågor att ställa och att det är 
okänt vem som faktiskt svarar på frågorna.  

Vi fick en svarsfrekvens på ca 60 %. Det är svårt att dra några slutsatser om de som valt att 
inte svara, då det finns alla möjliga orsaker till att respondenten väljer att låta bli. Det inre 
bortfallet gäller främst de öppna frågorna. Totalt fick vi tillbaks 166 enkäter och 36 
teckningar. 
 
Analysen av enkäten visar att: 
Skogens Dag tycks spela en liten roll i att intressera individer för skogen, främst då intresset 
redan finns där om de kommer till skogens dag. Möjligen ger dagen en möjlighet för att ge 
utlopp för sitt intresse och därmed förstärka det. Skogsstyrelsen verkar vara mycket synlig 
under Skogens Dag även om det är mindre tydligt om de känns igen som arrangörer för 
evenemanget. Utfallet mellan respondenterna som menar sig påverkats och de som menar att 
de inte påverkats är ganska jämt. Här kan finnas en möjlighet för Skogsstyrelsen att förbättra 
resultatet. 
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Appendix I – Missivbrev  

 
 
 
 
 
 
Hej!                                                                                                                       
 
Vi heter Martin Bengtsson och Johanna Nilsson och studerar biblioteks- och 
informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Vi skriver vårt examensarbete i vår och det 
består av en utvärdering av Skogens Dag 2005 som vi genomför på uppdrag av 
Skogsstyrelsen i Borås.  
 
Vi är främst intresserade av vad barnfamiljer som besökte evenemanget minns av det på 
längre sikt. Cirka 300 hushåll har fått detta enkätutskick och med hjälp av svar från dem som 
besökt Skogens Dag kan evenemanget utvecklas och förbättras. Alla som svarar innan 30 
april får en tia-lott, dessutom lottar Skogsstyrelsen ut inträde och lunch för hela familjen till 
Universeum i Göteborg.   
 
Medföljande enkät är en uppföljning på den utvärderingsblankett som ni lämnade på Skogens 
Dag 2005 på Borås Djurpark. Adressuppgifterna kommer från dessa och deltagandet i 
enkätundersökningen är helt anonymt. Ett löpnummer används för att ni ska kunna delta i 
utlottningen. Därefter kommer adressuppgifterna att kastas och era svar kommer inte kopplas 
till er personligen på något vis. Svaren kommer att sammanställas och användas i 
utvärderingen av Skogens Dag och resultatet beräknas vara klart i juni 2006.  
 
Den första uppgiften är till barnen; om de vill delta skulle vi uppskatta om de ritade vad de 
minns bäst från Skogens Dag och skickade in teckningen tillsammans med enkäten. (Detta är 
dock inte ett måste för att få tia-lotten eller kunna delta i utlottningen.) 
 
Är det något ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss. Hoppas ni kan medverka i vår 
enkätundersökning och tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Martin Bengtsson   tel: xx xx xx 
Johanna Nilsson    tel: xx xx xx 
 
 
 
 
 
 

 



Appendix II – Enkäten 

Hur ofta har ni som familj varit i skogen i genomsnitt det senaste året?  

□ Ingen – 1gång i månaden 

□ 2 – 3 ggr i månaden 

□ 1 gång i veckan 

□ Flera ggr i veckan 
 
Vad gör er familj främst i skogen? (fyll i alla alternativ som passar) 

□ Motionerar 

□ Plockar svamp/bär 

□ Jakt/fiske 

□ Studerar djur och natur 

□ Kopplar av  

□ Arbetar 

□ Rastar hunden 

□ Annat………………………….. 
 
 
Vilka medverkande organisationer minns er familj från Skogens Dag? (fyll i alla alternativ som passar) 

□ Ingen   □  Svenska Naturskyddsföreningen 

□ Friluftsfrämjandet  □  Borås Stad 

□ Södra Skogsägarna  □  Svenska Jägarförbundet  

□ Skogsvårdsstyrelsen  □  Annan………………………... 
 
Kommer ni ihåg någon/några organisation/er bättre än andra? 

□ Nej  

□ Ja   Vem/vilka? (välj från listan ovan)…………………………………………………………... 

 Vad gör att ni minns denne/dessa?.......................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 
Vilka aktiviteter minns er familj från Skogen Dag? (fyll i alla alternativ som passar) 

□ Ingen   □  Skördaren 

□ Tipspromenaden  □ Kolbullar 

□ Affischer  □  Boktältet 

□ Knuttimringen   □ Skogsplanteringen  

□  Sågverket  □ Annat……………………….. 
 
Kommer ni ihåg någon/några aktivitet/er bättre än andra? 

□ Nej  

□ Ja   Vem/vilka? (välj från listan ovan)…………………………………………… 

 Vad gör att ni minns denne/dessa?................................................................... 

 Var god vänd 

Hej, 
Tack  för att ni  tar er  tid att 
svara på  vår  enkät.  Vi  ser 
fram  emot  ert  svar. Har  ni 
några  frågor  så  hör  gärna 
av er. 

 



Vad fick er familj intryck av att Skogens Dag lade vikt vid? (fyll i alla alternativ som passar) Vad fick er familj intryck av att Skogens Dag lade vikt vid? (fyll i alla alternativ som passar) 

□ Inget speciellt   □ Skogen och miljön  □ Inget speciellt   □ Skogen och miljön  

□ Tätortsnära skog  □ Skogspolitik □ Tätortsnära skog  □ Skogspolitik 

□ Skogsvårdsstyrelsens 100-års jubileum  □ Skogsbruk □ Skogsvårdsstyrelsens 100-års jubileum  □ Skogsbruk 

□ Skogens möjligheter för hälsa och livskvalitet □ 
Annat………………………………………… 

□ Skogens möjligheter för hälsa och livskvalitet □ 
Annat………………………………………… 

  
  
Saknade er familj information om något ämne under Skogens Dag? (fyll i alla alternativ som passar) Saknade er familj information om något ämne under Skogens Dag? (fyll i alla alternativ som passar) 

□ Nej □ Skogsbruk □ Miljö □ Nej □ Skogsbruk □ Miljö 

□ Friluftsliv □ Ätbart i skogen □ Allemansrätten □ Friluftsliv □ Ätbart i skogen □ Allemansrätten 

□ Skogspolitik □ Djurliv □ Sport/motion/avkoppling □ Skogspolitik □ Djurliv □ Sport/motion/avkoppling 

□ Stormen Gudrun □ Skogsstyrelsen □ Annat…………………………………. □ Stormen Gudrun □ Skogsstyrelsen □ Annat…………………………………. 
  
  
Inspirerades någon i er familj till att prova någon ny aktivitet under Skogens Dag? Inspirerades någon i er familj till att prova någon ny aktivitet under Skogens Dag? 

□ Nej □ Nej 

□ Ja, nämligen…………………………….                   Har ni fortsatt utöva denna aktivitet? □ Ja, nämligen…………………………….                   Har ni fortsatt utöva denna aktivitet? 

 □ Nej  □ Nej 

 □ Ja   □ Ja  
  
Tror ni att Skogens Dag påverkade ert sätt att se på vad man kan ha skogen till? Tror ni att Skogens Dag påverkade ert sätt att se på vad man kan ha skogen till? 

□ Nej   Varför 

inte?…………………………………………………………...................................... 

□ Nej   Varför 

inte?…………………………………………………………...................................... 

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 

□ Ja   Hur?…………………………………………………………................................................. □ Ja   Hur?…………………………………………………………................................................. 

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 

  
Är er familj intresserade av att besöka nästa Skogens Dag? Är er familj intresserade av att besöka nästa Skogens Dag? 

□ Nej    □ Nej    

□ Ja  □ Ja  
  
Varför/varför inte?………………………………………………………………....................................................... Varför/varför inte?………………………………………………………………....................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Har ni tagit del av information om skogen och vad man kan ha den till från annat håll än Skogens Dag? Har ni tagit del av information om skogen och vad man kan ha den till från annat håll än Skogens Dag? 

□ Nej  □ Nej  

□ Ja, nämligen………………………………………….  □ Ja, nämligen………………………………………….  
  
  
Övriga kommentarer:……………………………………………………………………………………………….. Övriga kommentarer:……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… Tack för hjälpen! ……………………………………………………………………………………………… Tack för hjälpen! 
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