
 

MAGISTERUPPSATS 
MAGISTERUTBILDNING I STRATEGISK INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 
2013:10 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Strategisk kommunikation i ideella organisationer 
 

En fallstudie av Rädda Barnens modell med frivilligarbetande 
kommunikatörer 

 
 
 
 
 

THERESE SVEDBERG 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Therese Svedberg 

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  
– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 



 

Svensk titel:  Strategisk kommunikation i ideella organisationer – en fallstudie av 

Rädda Barnens modell med frivilligarbetande kommunikatörer 

 

Engelsk titel:  Strategic communication in non-profit organizations – a case study 

of Save the Children’s model with volunteer communicators 

 

Författare: Therese Svedberg 

 

Färdigställt: 2014 

 

Handledare: Hanna Maurin Söderholm och Yoshiko Nordeborg 

 

Abstract:  This thesis explores strategic communication management within the  

non-profit sector. Communication models need to be adapted to the 

specific sector as different sectors require different approaches of 

strategic communication management. In the spring of 2013, the 

non-profit organization Save the Children Sweden initiated a 

communication model based on volunteer communicators. The 

following study explores how non-profit organizations can manage 

communications with a focus on volunteers as a communication 

resource. The applied research questions concern how volunteers 

may be integrated into communication activities, the opportunities 

and challenges connected to involving volunteer communicators and 

how this may affect the role of the organization's employed 

communicators. The method applied is a case study of Save the 

Children Sweden. Semi-structured interviews have been conducted 

with both employed and volunteer communicators. The theoretical 

framework focuses on organizations’ internal and external 

communications. Results indicate that integration of volunteer 

communicators can improve outreach at the local level and thereby 

increase the visibility of the organization’s activities across the 

country. The model furthermore creates possibilities for increased 

volunteer participation as well as making use of volunteers’ skills 

and experiences. The most significant challenge attributed to this 

model is the length of time it takes for communication processes to 

be completed, due to activities being based on volunteers. A further 

challenge is to motivate volunteers to continued engagement. In 

conclusion, the communication model of Save the Children Sweden 

indicates that volunteers are an important communication resource in 

non-profit organizations’ local advocacy work.  

 

Nyckelord: Strategisk kommunikation, ideell organisation, Rädda Barnen, 

frivillig, kommunikatör, intern kommunikation, extern 

kommunikation  

 

 

 

 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
1. Inledning ............................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning ......................................................................... 1 

1.2. Syfte och frågeställningar ........................................................................................ 2 

1.3. Avgränsningar ............................................................................................................ 2 

1.4. Disposition .................................................................................................................. 2 

1.5. Begreppet ideell sektor............................................................................................. 3 

1.6. Rädda Barnen ............................................................................................................ 4 

2. Tidigare forskning och studier ........................................................................... 5 

3. Teoretiskt ramverk ............................................................................................... 7 

3.1. Modeller för kommunikationsprocesser ................................................................. 7 

3.2. Kommunikation inom ideella organisationer ......................................................... 7 

3.3. Strategisk kommunikation ...................................................................................... 10 

3.4. Intern och extern kommunikation ......................................................................... 11 

4. Metod .................................................................................................................. 15 

4.1. Metodologiska överväganden ............................................................................... 15 

4.2. Undersöknings- och analysmetod ........................................................................ 15 

4.3. Genomförande ......................................................................................................... 16 

4.4. Begränsningar ......................................................................................................... 18 

5. Resultat .............................................................................................................. 19 

5.1. Modellen med frivilligarbetande kommunikatörer .............................................. 19 

5.2. Den anställda och den frivilliga kommunikatörsrollen ....................................... 20 

5.3. Modellens utmaningar och möjligheter ................................................................ 21 

6. Diskussion ......................................................................................................... 25 

7. Slutsatser ........................................................................................................... 29 

8. Sammanfattning ................................................................................................. 31 

Källförteckning .......................................................................................................... 33 

Bilaga 1 – Intervjuförfrågan ...................................................................................... 37 

Bilaga 2 – Intervjuguide – Anställda kommunikatörer ........................................... 38 

Bilaga 3 – Intervjuguide – Frivilligarbetande kommunikatörer .............................. 39 

 
 



1 

 

1. Inledning 
 
 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning 
 

Sverige har en föreningsaktiv befolkning. De ideella föreningarna i landet har 30-40 

miljoner medlemmar (Olsson 2011:7). Hälften av Sveriges befolkning arbetar även 

ideellt. Utifrån ett internationellt perspektiv är det en mycket hög siffra – det är bara i 

USA, Norge och Holland som liknande nivåer går att finna (Svedberg et al 2010).  

 

I boken Sprid idén! Strategisk kommunikation för idéburna organisationer menar 

Olsson (2011) att det inom idéburna organisationer finns kommunikativa brister då de 

inte tar hänsyn till den ideella sektorns speciella karaktär. Istället används ofta metoder 

anpassade till den privata sektorn, vilka kan underminera ideella organisationers 

verksamhet då de inte är anpassade till organisationernas demokratiska uppbyggnad och 

inte tar tillvara på det frivilliga engagemanget. Olsson (2011) menar därför att den 

ideella sektorn behöver utveckla egna kommunikationsmodeller. Ideella organisationers 

särart grundar sig framförallt på att demokratiska arbetsprocesser och frivilliga 

medlemmar skapar annorlunda förutsättningar och behov för kommunikationsarbetet. 

Viktiga frågor är därför hur organisationer i den ideella sektorn ska nå ut med sina 

budskap till sina målgrupper, och hur organisationerna bör arbeta för att synliggöra sin 

verksamhet för allmänheten.  

 

Förutom att vara ett forskningsfält är strategisk kommunikation även en praktik där en 

organisations medlemmar medvetet kommunicerar för att uppnå en förutbestämd 

målsättning. Att arbeta strategiskt med kommunikation påbörjades först i näringslivet 

för att maximera vinst (Falkheimer et al 2012:14) . Dock menar Ingemar Olsson (2011) 

att det inte går att oreflekterat överföra metoder för att arbeta med kommunikation från 

en sektor till en annan. Olika sektorer kräver olika ansatser av strategiskt 

kommunikationsarbete. Metoder måste anpassas till organisationens verksamhet och 

hänsyn måste tas till rådande organisationskultur. 

 

Behovet av nya arbetssätt inom kommunikationshanteringen gjorde att Rädda Barnen 

(2013a) under våren 2013 införde en ny modell med frivilligarbetande kommunikatörer 

för lokalföreningar, distrikt och arbetsgrupper där medlemmar får fördjupade kunskaper 

och verktyg för att kommunicera. Organisationen beskriver bakgrunden till det nya 

frivilliguppdraget som följer: 

 
Att syftet med att berätta om sin verksamhet är att få fler som bryr sig om hur barn 

har det kan tyckas självklart och ofta finns en hög medvetenhet om vikten av till 

exempel effektiv marknadsföring och goda medierelationer. Samtidigt arbetar Rädda 

Barnen ofta i det dolda och skördar kanske framgångar i kampen för barnens 

rättigheter som ingen någonsin får kännedom om. (ibid) 

 

Uppdraget som frivillig kommunikatör innebär därför att bidra till att öka den lokala 

synligheten och vara en del av Rädda Barnens varumärkesbyggande. Praktiskt innebär 

detta att ansvara för lokalföreningens kommunikation, påverkan, sociala media och 

marknadsföring. Förutom att synliggöra det lokala arbetet är syftet med 
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frivilligarbetande kommunikatörer att få större effekt av de aktiviteter som 

lokalföreningar genomför och att förbättra påverkansarbetet för barns rättigheter (ibid).  

 

Denna uppsats undersöker Rädda Barnens arbete med frivilligarbetande 

kommunikatörer som ett nytt sätt på vilket ideella organisationer kan arbeta 

demokratiskt med kommunikationsfrågor och ta tillvara på det frivilliga engagemanget.  

 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Studien syftar till att undersöka och diskutera hur Rädda Barnen arbetar strategiskt med 

kommunikation genom att använda frivilligarbetare som en kommunikativ resurs. 

Avsikten är att bidra till en ökad förståelse för ideella organisationers särat med fokus 

på frivilligas roll inom kommunikationsarbetet samt vilka möjligheter och utmaningar 

detta är förknippat med.  

 

 På vilket sätt kan frivilliga integreras i Rädda Barnens kommunikationsarbete?  

 Vilka möjligheter och utmaningar är förknippade med att arbeta med 

frivilligarbetande kommunikatörer? 

 Hur påverkas anställda kommunikatörers roll genom en ökad involvering av 

frivilligarbetande kommunikatörer? 

 

Frågeställningarna besvaras genom en fallstudie av Rädda Barnen och deras arbete med 

frivilligarbetande kommunikatörer som en modell för ideella organisationer att arbeta 

strategiskt med kommunikation. Uppsatsen syfte och frågeställningar är därför av 

generellt intresse för strategisk kommunikation inom ideella organisationer. 

 

 

1.3. Avgränsningar 
 

Strid (2011:95) delar in den interna kommunikationsforskningen i tre former: struktur, 

innehåll och användning, samt om den behandlar indirekta eller direkta 

informationsvägar. Denna uppdelning kan även appliceras på extern kommunikation. 

Följande uppsats avgränsas genom att fokusera på kommunikationens struktur, det vill 

säga medarbetares (både anställda och frivilliga) roller, status och funktioner.  

 
 

1.4. Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Inledningsvis definieras begreppet ideell sektor 

med en efterföljande presentation av Rädda Barnen. I kapitel två introduceras den 

forskning som på olika sätt behandlar kommunikation inom ideell sektor. Kapitel 3 

beskriver det teoretiska ramverket som utgår från ideell kommunikation för att sedan 

fortsätta med att diskutera strategisk, intern och extern kommunikation. Nästföljande 

kapitel beskriver tillvägagångssättet där metoder för datainsamling och dataanalys 

presenteras. Kapitel 5 presenterar det empiriska material, baserat på semi-strukturerade 

intervjuer med anställda regionala kommunikatörer samt frivilligarbetande 
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kommunikatör. Kapitel 6 diskuterar det insamlade resultatet. Det avslutande kapitlet 

presenterar studiens slutsatser.  

 

 

1.5. Begreppet ideell sektor 
 

Det finns ett flertal olika begrepp och definitioner som beskriver organisationer vilka 

inte är kommersiella utan grundar sin verksamhet på ideella mål. Några av dessa är det 

civila samhällhet, folkrörelser, social ekonomi, idéburen organisation och ideell 

organisation. Det finns ingen entydig definition av dessa (Wijkström et al 2002:1). 

Nationalencyklopedin (NE 2013) beskriver en ideell organisation som en 

”sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma ideella 

strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen”. En vidare 

definition presenteras av Överenskommelsen (u.å.), vilket är ett utvecklingsarbete 

mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges 

Kommuner och Landsting och syftar till att stärka de idéburna organisationernas 

självständighet och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare:   

 
[O]rganisationer som är organiserade utanför stat och näringsliv. De är inte 

vinstdrivande och har någon form av mer allmänmänskliga uppdrag, utan att vara 

statliga eller kommunala. De är självstyrande och har inslag av idealitet samt 

bedrivs ofta med en ideologisk medvetenhet. Den verksamhet som bedrivs av och 

inom dessa organisationer kan beskrivas som ideell eller idéburen verksamhet. 

(ibid) 

 

Olsson (2011:15) definierar en idéburen organisations verksamhet genom att lista 

följande kännetecken:   

 
[De] utgår från en idé och bedriver verksamhet kring den, har frivilliga medlemmar 

och en vald styrelse, är organiserade som föreningar eller stiftelser, har uttalade 

samhällsmål, är non-profit, syftet med organisationen är inte att producera för 

vinst, i de flesta fall är en demokratisk organisation där gemensam övertygelser om 

idéer och aktiviteter ligger till grund för organisationens verksamhet.  

 

Internationellt används ofta termen NGO (non-governmental organization) eller NPO 

(non-profit organization) för att beskriva aktörer som är organiserade utanför statligt 

inflytande och drivs utan vinstsyfte (ibid:18). NGOs påminner om ideella 

organisationer, men med den skillnaden att de inte behöver vara baserade på 

medlemmar, lokalavdelningar och demokrati (Voluntarius u.å.).  

 

I följande uppsats kommer begreppet ”ideell organisation” användas för att beskriva 

icke-vinstrivande organisationer som är organiserade utanför offentlig sektor och 

näringsliv. Den ideella organisationen är en demokratisk verksamhet som baseras på 

frivilliga medlemmar (det kan även finnas avlönad personal) och grundar sin 

verksamhet på en ideologisk medvetenhet och värdegemenskap.  
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1.6. Rädda Barnen  
 

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden medlemsrörelse med verksamhet 

både i Sverige och internationellt. Rädda Barnen är en barnrättsorganisation och 

verksamheten utgår från Barnkonventionen. Arbetet sker i lokalföreningar, distrikt, 

Rädda Barnens ungdomsförbund (RBUF) och från organisationens huvudkontor. Fyra 

regionkontor arbetar med att stödja, stimulera och utveckla den ideella verksamheten 

som bedrivs av medlemmar i distrikt och lokalföreningar. De regionala kontorens 

uppdrag är organisationsstöd (bland annat medlemsutbildningar och ledarutbildningar) 

och verksamhetsutveckling (bland annat stöd i massmediala kontakter och politiskt 

påverkansarbete). De regionala kontoren arbetar även med metodutveckling för lokalt 

ideellt arbete (Rädda Barnen 2013c:22). År 2012 hade Rädda Barnen 79 363 

medlemmar, varav 7300 aktiva medlemmar. Samma år var medelantalet 

tillsvidareanställda inom organisationen 191 personer och medelantalet projektanställda 

35 personer (ibid:22ff). I verksamhetsberättelsen från 2012 skriver organisationen att 

deras kommunikations- och påverkansarbete  
 

[…] sker i nära samarbete med våra medlemmar, lokala organisationer och 

internationella organ. Vi har en dialog med och ställer krav på makthavare, 

och vi väcker opinion hos allmänheten. Media är en av våra viktigaste 

verktyg för att driva opinion, påverka, förändra attityder samt att stärka Rädda 

Barnens varumärke. (ibid:41) 
 

Det övergripande målet med kommunikationsarbetet beskrivs som ”att bidra till att vi 

har en stark identitet och profil som barnrättsorganisation” (Rädda Barnen 2013c:26). 

Organisationens intressenter är barn, medlemmar, företag, privata givare, institutionella 

givare och anställda. Rädda Barnen kommunicerar med deras målgrupper genom ett 

flertal kommunikationskanaler. Den prioriterade kommunikationskanalen är 

organisationens webbplats (ibid:10). 
 

Det centrala kommunikationsarbetet utgår från avdelningen för kommunikation och 

insamling på Rädda Barnens huvudkontor. Därutöver finns det fyra regionkontor 

utplacerade i landet där varje kontor har en anställd regional kommunikatör som arbetar 

med kommunikation på lokal nivå och framförallt med att motivera och stötta 

lokalföreningar inom kommunikationsfrågor (RK II 2013).   
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2. Tidigare forskning och studier 
 

 

Forskning om den ideella sektorn i Sverige har länge försummats (Leopold 2009; 

Linderyd 2008). År 2009 beslutade dock Regeringen att inrätta ett tioårigt 

forskningsprogram om ideell sektor för att öka kunskapen om det civila samhällets 

sammansättning, villkor och betydelse (Regeringen 2010). En stor del av forskningen 

om den ideella sektorn i Sverige bedrivs vid Avdelningen för forskning om det civila 

samhället, Ersta Sköndal Högskola. Wijkström et al (2002:52) menar att studier om den 

ideella sektorn återfinns inom olika akademiska discipliner, dock har två traditioner 

vuxit fram då svenska studier dels har fokuserat på folkrörelser och dels på de 

korporativa processerna mellan staten och de ideella organisationerna. Det finns flertalet 

olika studier som diskuterar den ideella sektorns särart utifrån ledarskap (Leopold 

2009), mervärde (Hultén et al 2006), ideologins betydelse (Segnestam Larsson 2009) 

samt relationen till stat och kommun (Linderyd 2008). 

 

Dimitrov (2008) menar dock att det generellt finns mycket lite forskning om ideell 

kommunikation och att kommunikation är bland de mest underskattade ämnena i studier 

som berör den tredje sektorn. Även utifrån en svensk kontext saknas det i stor 

utsträckning studier om strategisk kommunikation inom ideell sektor.  

 

Ingemar Olssons (2011) är en av få som diskuterar strategisk kommunikation i relation 

till ideella organisationer. I boken Sprid idén! Strategisk kommunikation för idéburna 

organisationer menar Olsson (ibid) att det inom ideella organisationer finns ett behov 

av att kommunicera långsiktigt, att använda sig av ett utökat målgruppsperspektiv och 

att organisationers demokratiska styrka bör användas för att nå kommunikationsresultat. 

Olsson (ibid) menar att ideella organisationer saknar målgruppskunskap för att kunna 

arbeta effektivt med kommunikation. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara på 

engagemang och att förankra aktiviteter bland medlemmar. För att råda bot på rådande 

problematik menar Olsson att idéburna organisationer bland annat bör föra in 

kommunikationsstrategiska diskussioner i högsta ledningen, satsa långsiktigt och inse 

betydelsen av målgruppsundersökningar.  

 

Ett fåtal studentuppsatser och doktorsavhandlingar inom strategisk kommunikation, 

media och kommunikationsvetenskap samt informationshantering har lagts fram vid 

svenska lärosäten. Inom området intern kommunikation har Lilius (2008) analyserat och 

utvärderat just Rädda Barnens internkommunikation med fokus på chefer och 

medarbetare för att jämföra den med organisationens strategi för internkommunikation. 

Genom att analysera internkommunikationen utifrån teorier kring 

organisationskommunikation med fokus på nya kommunikationsroller, organisationens 

mål och visioner samt synen på kommunikation visar det avslutande resultatet att 

strategidokumentet inte är förankrat i praktiken. Vidare har chefer och medarbetare 

olika uppfattningar om hur kommunikationen genomförs internt då cheferna har högre 

förväntningar på medarbetarnas kommunikationsansvar än gruppen själv, samt att 

medarbetarna inte upplever att cheferna bjuder in till dialog till den omfattning de påstår 

göra.  
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I likhet med Lilius (ibid) visar Stjernlöf (2013) att det finns kommunikativa brister inom 

ideella organisationer. Stjernlöf (ibid) menar att Svenska Röda Korset (SRK) skulle ha 

kunnat avvärja en stor del av den kris som organisationen genomgick 2009-2010 genom 

att nyttja anställda och frivilliga som en kommunikationsresurs. Svenska Röda Korsets 

kriskommunikation studerades genom en textanalys med syfte att undersöka hur en kris 

kan påverka organisationens trovärdighet i ett senmodernt samhälle. Resultatet visar att 

SRK arbetade traditionellt med kriskommunikation och inte nyttjade de metoder det 

senmoderna samhällets möjliggör. Författaren menar att organisationens misstag 

baserades på att de inte involverade sina anställda och frivilliga samt att organisationen 

hade en bristande förståelse för de enskilda intressenterna. Studien visar att en förståelse 

för det senmoderna samhället hade gjort att organisationen använt sig av ett mer 

flexibelt förhållningssätt där de fokuserat på de enskilda intressenternas agerande 

genom att identifiera målgrupper och därefter välja kommunikationskanaler. Även 

Nowé Hedvalls (2007) studie om hur svenska ungdomsföreningar inom fredsrörelsen 

arbetar visar att informationshanteringen i ideella organisationer ofta är informell, 

decentraliserad och vilar på individuella personers intresse och erfarenhet av 

informationsaktiviteter. Informationsarbetet är inte sammankopplat och 

organisationerna prioriterar internt informationsutbyte snarare än att till exempel lagra 

och dokumentera information. Sammantaget saknas det strategier för 

informationshantering och på vilket sätt organisationerna ska nå ut med sitt budskap.   

 

Vidare menar Nowé Hedvall att de studerade organisationernas informationsbeteende 

till stor del influeras av värderingar så som intern demokrati, flexibilitet och 

jämställdhet samt motivation av medlemmar. Styrelseledamöter försöker inkludera 

varandra och lokala medlemmar i informationsverksamheten, men utmaningarna består 

i små finansiella och tekniska resurser samt långa geografiska avstånd mellan lokalt 

aktiva. Slutsatsen av den empiriska studien av informationsaktiviteter inom en 

ungdomsorganisation är att lärande, delaktighet och flexibilitet i verksamheten är 

viktigare än att stödja kortsiktiga mål.  

 

Tidigare forskning visar att ideella organisationer har svårt att systematisera den interna 

kommunikationen. De problem som konstaterats av tidigare forskning är framförallt att 

det inom organisationerna finna olika uppfattningar om hur den interna 

kommunikationen ska genomföras samt att anställda och frivilliga inte är involverade i 

kommunikationsarbetet i den omfattning organisationen önskar. Vidare präglas ideella 

organisationer framförallt utav värderingar så som intern demokrati och jämställdhet 

vilket i sin tur påverkar informationshanteringen.  

 

Som tidigare nämnts finns det lite forskning om kommunikation inom ideell sektor vid 

svenska lärosäten, i synnerhet på högre nivåer. Det finns därför ett stort behov av att 

undersöka hur ideella organisationer arbetar strategiskt med kommunikation och vilka 

möjligheter och utmaningar som är förknippade med kommunikationsarbete utifrån en 

ideell kontext. Följande uppsats ämnar bygga vidare på befintlig forskning om 

kommunikation inom ideell sektor genom att fokusera på frivilligas roll i en ideell 

organisations kommunikationsarbete. 
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3. Teoretiskt ramverk 
 
 

3.1. Modeller för kommunikationsprocesser 
 

Följande studie uppfattar skillnaden mellan information och kommunikation som att det 

senare begreppet innefattar en dubbelriktad process, medan information är en 

enkelriktad process. Information är det som utväxlas i kommunikationsprocessen. 

Kommunikation är en social process för att förmedla budskapet, det vill säga 

informationen (Heide et al 2005:31).  

 

Det finns en rad teoretiska modeller som beskriver kommunikationsprocesser. De två 

vanligaste är överföringsmodellen och interaktionsmodellen. Överföringsmodellen ser 

kommunikation som en enkelriktad process (Hallahan et al 2007:20). Den första 

schematiska kommunikationsmodellen utvecklades av Shannon och Weaver (1949) och 

består av de tre delarna sändare, budskap och mottagare. Kommunikationen är linjär där 

ett meddelande överförs från sändare till mottagare. På grund av brus kan dock 

budskapet förvrängas eller förloras under kommunikationsprocessen. Modellen har 

kritiserat för att den är linjär och snarare beskriver kommunikationsprocessen inom 

informationsteknologi än ett informations- och kommunikationsutbyte mellan individer. 

Kritiker menar även att kommunikationsmodellen av Shannon och Weaver (ibid) är för 

sändarorienterad och mottagaren uppfattas som passiv. Den interaktiva modellen 

däremot menar att kommunikation innebär att parterna utbyter och skapar mening 

tillsammans (Hallahan et al 2007:20).  

 

En ytterligare utveckling av Shannon och Weavers (1949) kommunikationsmodell är 

Schramms (1962) modell som motsätter sig kommunikation som linjär och istället 

beskriver den som cirkulär. Det finns ingen åtskillnad i roller då alla som ingår i 

kommunikationen är både sändare och mottagare av information. Modellens 

beståndsdelar är sändare, mottagare, meddelande och ett medium genom vilket 

meddelandet kan överföras. Då modellen är cirkulär finns det ingen början eller slut på 

kommunikationen.  
 
 

3.2. Kommunikation inom ideella organisationer 
 

Olsson (2011:63) framhåller vikten av att idéburna organisationer funderar kring 

huruvida de kommunicerar utifrån ett sändarperspektiv eller målgruppsperspektiv. Som 

beskrivet i föregående kapitel (3.1) innebär sändarperspektivet att avsändaren och 

budskapet står i centrum och därmed är en envägskommunikation, vilket enligt Olsson 

(ibid) är precis hur många menar att idéburna organisationer arbetar: ”De [har] främst 

fokus på sin idé, sitt budskap och sig själva. De anser att de själva är i grunden mycket 

bra och de använder sällan målgruppsundersökningar. Kommunikationen domineras av 

envägsinformation och i få kommunikationskanaler” (ibid:63).  

 

Målgruppsperspektivet innebär istället att avsändaren utgår ifrån målgruppens behov 

och intresse för att anpassa budskapet. Inom målgruppsperspektivet används ett flertal 

olika kanaler för att kommunicera med målgrupperna och det finns en dialog mellan 
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avsändare och målgrupper (ibid:64). Demokratiska strukturer har stor betydelse inom 

idéburna organisationer. De demokratiska processerna innebär att många människor är 

involverade i diskussionsforum och beslutsfattande. Olsson (ibid:80) menar därför att 

”[d]en svåraste utmaningen för kommunikatörer och ledningen är att använda ett 

målgruppsperspektiv kombinerat med demokrati och bibehållna kärnvärderingar”. 

Denna spänning är en central del i vad som skiljer ideell sektor från näringsliv. 

 

Att öka kunskapen om organisationens målgrupper är enligt Olsson (2011) nyckeln för 

ideella organisationer att arbeta mer effektivt med kommunikation. Olsson (ibid:121) 

menar att det ”[i] idéburna organisationer är viktigt att ta tillvara engagemang, att 

förankra aktiviteter bland medlemmar och att utveckla målgruppskunskap”. En framtida 

utmaning består i att både aktivera organisationernas medlemmar och att locka till sig 

nya medlemmar (ibid:30).   

 

För att illustrera de svårigheter som är förknippade med idéburen kommunikation i 

jämförelse med offentlig sektor och näringsliv, beskriver Olsson tre olika typer av 

kommunikation: varor, tjänster och idéer.  

 
Idéburna organisationers kommunikation skiljer sig från varu- och 

tjänstekommunikation bland annat genom att ofta vara privat, intim, känslig, beröra 

personliga saker, förvänta sig att mottagarna ska skifta åsikt, uppoffra sig och ge av 

tid eller pengar, med osynliga, osäkra fördelar eller att fördelar tillfaller en tredje 

part. (ibid:48) 

 

Den första utmaningen för idéburen kommunikation handlar därför om svårigheten att 

ändra målgruppens attityd och beteende samt skapa hållbara förändringar för att 

mottagaren ska stötta organisationen under en lång tid framöver. För att påverka 

attityder och beteenden krävs det att organisationen kommunicerar med sina målgrupper 

över en lång tid och att det sker gradvis samt genom flertalet olika 

kommunikationskanaler. Som beskrivet i citatet ovan försvåras den idéburna 

kommunikationen ytterligare genom att den består i att mottagaren ska göra 

uppoffringar, till exempel att engagera sig ideellt inom organisationen eller skänka 

pengar, och att de framtida fördelarna är osynliga och gynnar någon annan (ibid:33ff). 

Den andra utmaningen är förknippad med att nå ut med budskapet. Idéburna 

organisationer arbetar ofta med komplexa samhällsproblem och dessa ska förenklas och 

kortas ner för att formuleras i budskap (ibid:40). För det tredje är det svårt att hitta rätt 

målgrupper. Idéburna organisationer vill ofta nå ut till många människor samtidigt och 

definierar därför inte bestämda målgrupper. Att kommunicera med en sådan stor och 

bred grupp gör att kommunikationen blir otydlig och att budskapet inte når fram 

(ibid:42). För det fjärde finns det organisatoriska hinder för idéburna organisationer att 

bedriva effektivt kommunikationsarbete. Dessa hinder grundar sig i att det finns en 

avsaknad av systematiserat målgruppsarbete, att frågor som rör kommunikationsarbetet 

inte diskuteras på styrelsenivå och att det på grund av små finansiella resurser inte finns 

möjlighet att arbeta långsiktigt och strategiskt med kommunikation (ibid:43ff). Detta 

överensstämmer även med Nowé Hedvalls (2007) forskning där styrelseledamöter 

försöker inkludera varandra och medlemmar i informationsarbetet men utmaningarna 

består i små finansiella och tekniska resurser. Slutligen menar Olsson (2011:46f) att det 

är svårt för idéburna organisationer att mäta och utvärdera resultatet av deras 

kommunikationsinsatser. Till skillnad från näringsliv kan inte vinst användas som ett 
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mått. Då kommunikationen handlar om attityd- och beteendeförändringar behövs istället 

andra metoder utvecklas för att mäta resultat, till exempel mätningar av antalet 

medlemmar eller besök på hemsidan. 

 

För att möta dessa svårigheter krävs det att idéburna organisationer arbetar aktivt med 

att lära känna sina målgrupper genom målgruppsundersökningar. Ofta har idéburna 

organisationer breda, heterogena målgrupper, vilket gör att det krävs en kombination av 

kanaler, budskap och aktiviteter. Målgruppskännedom och att utgå från målgruppens 

behov gör det lättare att besluta om kommunikationskanaler och budskap och ökar 

därmed kommunikationens effektivitet (ibid:53ff).   

 

Leopold (2011) kritiserar Olssons (2011) bok för att den istället för strategisk 

kommunikation fokuserar på marknadsföring inom ideella organisationer: 
 

Den riktigt stora skillnaden mellan företag och ideella organisationer när det gäller 

kommunikation är huruvida marknadsföring eller information är tongivande. I 

företaget är normalt informationen (PR) en del av marknadsföringen och i ideella 

organisationer måste det vara tvärt om. Det beror på de två organisationsformernas 

olika natur. Jag ser inte att författaren har uppfattat och dragit några slutsatser 

utifrån denna skillnad. (Leopold 2011) 

 

Leopold (2011) menar att strategisk kommunikation inom den ideella sektorn bör 

fokusera på informationsarbete, i motsats till marknadskommunikation. Inom 

vinstdrivande organisationer bör den enskilda kommunikatören fokusera på 

marknadsföring. Inom ideell sektor bör dock kommunikationen bedrivas genom en 

interninformatör vars uppdrag är att mobilisera medlemmar för att sprida 

organisationens budskap. Dimitrov (2008:10) argumenterar i liknande banor då han 

beskriver en framträdande utmaning inom ideell sektor som att kunna bemästra den 

interna kommunikationen mellan anställda och frivilliga och dra nytta av de färdigheter 

som frivilliga besitter: ”There is one subsidy investment that even resource-poor groups 

possess aplenty – the communication skills of their volunteers” (ibid:10). 

 

Att nå fram genom det mediala bruset i dagens kaotiska och komplexa 

informationssamhälle är en utmaning för ideella organisationer när de arbetar för att 

väcka uppmärksamhet för verksamheten och nå ut med sina budskap (Patterson et al 

2009:xiii). I likhet med Olsson (2011) menar Patterson et al (ibid:8) att utmaningar 

inom ideell kommunikation är att tydliggöra värderingar på ett sådant sätt att människor 

kan relatera till uppdraget, knyta an till värderingarna och åta sig att stödja 

organisationen. Fokus ligger på att bygga upp allmänhetens förståelse och förtroende, 

lojalitet och engagemang (ibid:8). 

 

Dimitrov (2008) menar att den ideella kommunikationen karakteriseras av att den enbart 

är meningsfull i kontexten av kollektivt agerande och att den strävar efter politiska, 

sociala och kulturella mål till skillnad från ekonomisk vinst. Förmågan att kommunicera 

är en värdefull resurs för ideella organisationer och har blivit allt viktigare i och med 

professionaliseringen av kommunikation. Professionaliseringen tvingar organisationer 

att fokusera på hur de kommunicerar med marknader och målgrupper samt skapar 

utmaningar mellan den professionella expertisen och den frivilliga karaktären (ibid:11f).  
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Som beskrivet skiljer sig den ideella kommunikationen från offentlig sektor och 

näringsliv, men även de ideella organisationerna skiljer sig åt i sitt sätt att kommunicera 

och är i behov av olika kunskaper inom kommunikation. Dock menar Dimitrov 

(ibid:15) att det finns en rad utmaningar för att bedriva en effektiv strategisk 

kommunikation som förenar samtliga ideella organisationer. Den första utmaningen är 

att det finns en påtryckning mot ideella organisationer att bli mer marknadsorienterade, 

det vill säga att till en högre grad använda sig av metoder förknippade med kommersiell 

verksamhet, vilket äventyrar ideella organisationers kärnverksamhet (ibid:15f). Istället 

måste organisationer förstå hur de kan dra fördel av att deras verksamhet är just ideell. 

Organisationer bör därför fokusera på de värderingar som verksamheten bygger på, det 

vill säga att finna en balans mellan värderingsstyrning och kommersialisering. De 

värderingar som begränsar ideella organisationer måste därmed vara utgångspunkten till 

att skapa strategiska fördelar, vilket Dimitrov (ibid:17) beskriver som följande:   

 
They [non-profit organizations] usually have something businesses do not: a strong 

participative and occupational subculture. They perform in politically and ethically 

active networks, such as religious denominations and community coalitions. In a 

social environment like theirs, compassion and solidarity, not competition and 

commensurability, direct the mission. (ibid:17) 

 

En vidare utmaning är att definiera budskap och skapa mediestrategier. Detta måste 

föregås genom att studera målgrupper för att förstå vem organisationen ska nå och hur. 

En sådan undersökning är vidare avgörande för att kunna formulera rätt budskap. 

Istället för att fokusera på taktik, det vill säga hur organisationer når deras målgrupper, 

bör en strategi föregå detta med att fråga varför organisationen överhuvudtaget ska 

kommunicera. Övergripande verksamhet bör utgå från existerande konkurrensfördelar 

och de följande budskapen måste vara skräddarsydda utefter definierade målgrupper. 

Nya tekniker möjliggör för billigare metoder för att nå målgrupper och skapar även 

direkt publicitet vilket gör att ideella organisationer till mindre grad behöver förlita sig 

på publicitet från de större medierna (ibid:20ff). En vidare möjlighet är för 

organisationer att använda sig av lokala medier. Avslutningsvis är en utmaning för 

ideella organisationer att kunna bemästra den interna kommunikationen mellan 

anställda och frivilliga och att dra nytta av de färdigheter som frivilliga besitter 

(ibid:10). 

 

 

3.3. Strategisk kommunikation  
 
Som tidigare beskrivet är strategisk kommunikation både ett forskningsfält och en 

praktik. Begreppet strategisk användes först inom organisationsteori på 1950-talet. 

Syftet med begreppet var då att beskriva hur organisationer konkurrerar om att vinna 

marknadsandelar och uppnå konkurrensfördelar. Begreppet sägs även ha sitt ursprung i 

krigföring, vilket resulterat i att termen ofta har negativa associationer. Dock har nya 

strategiformuleringar öppnat upp för nya sätt att studera kommunikationens roll i att 

formulera och genomföra strategier (Hallahan et al 2007:12f).  

 

När begreppet ”strategisk” kopplas ihop med kommunikation får det en rad olika 

betydelser. När det gäller hantering och styrning har en strategi framförallts förknippats 

med makt och beslutsfattande, vilket innebär att strategier är hierarkiska företeelser och 
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förknippade med en ledningsfunktion. Denna syn på strategisk kommunikation är 

fortfarande den vanligaste. Det finns dock alternativa tolkningar till att förstå begreppet 

strategi utifrån hierarkiska förhållanden. Istället menar denna inriktning att en strategi 

växer fram utifrån medarbetares handlingar och beslut, vilket utmanar synen på 

kommunikation som uppifrån-och-ner. På detta sätt uppmärksammas istället hur 

kommunikation påverkar strategiformuleringar, det vill säga hur kommunikationen 

kring vardagliga rutiner påverkar organisationens övergripande strategiska beslut. 

Förutom att uppfattas i relation till hantering och styrning förknippas även begreppet 

strategi med operativt arbete och den taktik som används för att implementera den 

övergripande strategin (ibid) 

 

Det finns ingen entydig definition av strategisk kommunikation. Följande uppsats utgår 

dock ifrån en bred syn på strategisk kommunikation vilket inkluderar både intern och 

extern kommunikation och som består av en organisations målmedvetna 

kommunikationsinsatser för att nå sina mål (ibid: 2007:3). Vidare utgår studien från 

följande definition av strategisk kommunikation: ”Strategisk kommunikation omfattar 

ledning, planering och genomförande av reflexiva och kritiska 

kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dess olika publiker, intressenter 

och målgrupper […] med syfte att uppnå övergripande organisatoriska 

verksamhetsmål” (Falkheimer et al 2007:44). 
 

Det som förenar aktörer inom den ideella sektorn är viljan att skapa förändring. 

Patterson et al (2009:xiiii) menar att strategisk kommunikation är nyckeln till att skapa 

social förändring då den är verksamhetsdriven, målgruppsanpassad och fokuserar på 

handling: ”The term strategic communication describes the combination of plans, goals, 

practices, and tools with which a nonprofit organization sends consistent messages 

about its mission, values, and accomplishments […] Communication is strategic when it 

is integrated, orchestrated and ongoing” (ibid:7). 

 
 

3.4. Intern och extern kommunikation 
 

Begreppet strategisk kommunikation inkluderar både extern och intern kommunikation. 

Strid (2011:17) menar dock att det är svårt att skilja mellan intern och extern 

kommunikation då de börjar flyta samman mer idag än tidigare: ”I och med att man i 

allt högre grad kommit att använda den interna informationen för externa syften, till 

exempel genom att använda de egna medarbetarna i den externa marknadsföringen, 

minskar skillnaden mellan vad som kan ses som internt respektive externt”.  

 

Erikson (2011:71ff) presenterar en rad skäl för organisationer att arbeta med att 

effektivisera den interna kommunikationen, bland annat för att ge medarbetare 

överblick, skapa en gemensam värdegrund, förankra organisationens mål, ge bättre 

beslutsunderlag, skapa motivation och vi-anda, underlätta samarbete och delegering 

samt nå bättre resultat. Den enskilda medarbetaren kan utvecklas genom en förbättrad 

intern kommunikation genom att få en ökad insikt och motivation, större vilja till 

inlärning och utveckling, ökade kunskaper och bättre förmåga till problemlösning och 

helhetssyn: ”Allt arbete i en organisation börjar på hemmaplan. Om inte de egna 



12 

 

medarbetarna vet vad företaget står för och vart det är på väg lär ingen utanför företaget 

heller förstå det” (ibid:71). 

 

Den interna kommunikationen är nödvändig för att organisationer ska fungera på ett 

effektivt sätt. I ett kunskapssamhälle finns det större krav på ökad kunskap, vilket även 

innebär att anställda är i behov av ökad information. Information är en förutsättning för 

att kunna delegera uppgifter och för att organisationer ska kunna arbeta mer 

decentraliserat (Strid 2011:21).  

 

Information som delas internt kan vidare delas in i två olika typer, den formella 

informationen som ofta delges från en organisations ledning, och den informella 

informationen som delas mellan medarbetare (ibid:21). Den formella informationen 

påverkas bland annat av organisationens struktur. Organisationer är ofta hierarkiskt 

strukturerade, men i och med att medarbetares kompetens ökar i kombination med en 

allt mer föränderlig omvärld uppstår nya organisationsstrukturer. Den vertikala 

kommunikationen är inte längre den enda formen av kommunikation. Vidare har den 

informella kommunikationen blivit att spela en allt större roll, vilket Strid (ibid:24) 

beskriver som att ”[d]et är framförallt flexibiliteteten, snabbheten och tillvaratagande av 

mänskliga resurser som givit upphov till andra organisationsformer. Olika strukturer för 

att minska avstånden, öka deltagandet i besluten och ge vidgade arbetsområden har 

konstruerats”.  

 

Den interna kommunikationen har tre olika funktioner: information, deltagande och 

engagemang, samt kontakt med yttervärlden. Informationen är enkelriktad och handlar 

om att definiera vad som ska kommuniceras för att sedan besluta om hur detta ska ske 

(ibid:41). Det vidare syftet är att skapa deltagande och engagemang. En förutsättning för 

detta är kunskapsinformation: ”För om man inte kan något om verksamheten kan man 

inte delta – och inte heller känna något engagemang” (ibid:42). Medarbetares 

deltagande beror även på organisationsstrukturen. Stora organisationer är ofta mer 

uppdelade och därmed blir grupper inom organisation mer avskilda från varandra. 

Förståelsen för organisationen som en helhet försvinner vilket påverkar den interna 

kommunikationen då ”[k]ommunikation är det kitt som håller organisationerna 

samman” (ibid:45). Inom funktionen deltagande och engagemang beskriver Stridh fyra 

vidare funktioner för kommunikation generellt. För det första har kommunikation en 

expressiv funktion, det vill säga att skapa uppmärksamhet för organisationen. För det 

andra ingår en social funktion vilket innebär att få medarbetare att känna sig som en del 

utav organisationen. För det tredje ingår en informationsfunktion, eftersom med hjälp av 

information fungerar både medarbetarna och organisationen bättre. Slutligen har 

kommunikation en kontrollerande funktion då man genom att minimera informationen 

eller enbart tillåter viss kommunikation kan kontrollera personer (ibid:45). Förutom 

information samt deltagande och engagemang har den interna kommunikation en tredje 

funktion, att främja kontakten med yttervärlden, det vill säga att genom 

internkommunikation rusta medarbetarna för kontakter med yttervärlden. Den mest 

effektiva metoden i kontakten med omvärlden är att involvera medarbetarna då det 

personliga samtalet har stor betydelse för en organisations tillförlitlighet.   

      

Att den interna kommunikationen även inbegriper ett växande medarbetarperspektiv 

beskrivs i artikeln "Putting Coworkers in the Limelight New Challenges for 
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Communication Professionals" där Heide et al (2011) utgår från ett 

medarbetarperspektiv inom forskning och praktiskt tillämpning av strategisk 

kommunikation. Författarna menar att kommunikationsansvariga bör involvera 

medarbetare i organisationens kommunikationsprocesser. Författarna utgår från 

byråkratiska organisationer och postbyråkratiska organisationer för att beskriva växande 

organisationsförändringar. Den postbyråkratiska organisationsformen karaktäriseras av 

en ökad dialog mellan chefer och medarbetare, medan den traditionella formen av 

informationsspridning enbart fokuserar på envägskommunikation. Den postbyråkratiska 

organisationen består av aktiva medarbetare till skillnad från passiva mottagare. Vidare 

baseras den postbyråkratiska organisationsformen på nätverk och flexibilitet till skillnad 

från den byråkratiska organisationen där den traditionella hierarkiska 

linjeorganisationen är framträdande. Organisationers övergång från hierarkiska till 

linjära strukturer har resulterat i att medarbetares roller till viss del suddats ut 

(ibid:204ff). Heide et al (ibid:213ff) menar att dessa organisationsförändringar har 

medfört att kommunikationsansvariga står inför en rad nya utmaningar. 

Metakommunikation, det vill säga att kommunicera om kommunikation, är en utmaning 

då den bör genomsyra hela organisationen. Praktiskt innebär detta att 

kommunikationsansvariga måste stödja att samtliga organisationsprocesser inkluderar 

ett kommunikationsperspektiv. Den andra utmaningen benämns 

kommunikationsutvecklare, vilket innebär att kommunikationsansvariga får ett breddat 

perspektiv där inte enbart mindre kommunikationsaktiviteter ingår, utan även att 

analysera, utveckla och stödja övergripande kommunikationsprocesser. 

Kommunikationsförhållanden är en utmaning som hänvisar till att 

kommunikationsansvarige bör uppmuntra medarbetare att bygga nya och närmare 

relationer med kollegor, till exempel genom sociala mediekanaler. En vidare utmaning 

är förknippad med utbildning där medarbetare bör kompetenshöjas inom 

kommunikationsfrågor och speciellt inom de kommunikationsroller som finns inom 

organisationen. Eftersom organisationers kommunikation har ökat i komplexitet är det 

viktigt att mobilisera kompetenser och resurser i kommunikationsarbetet. Slutligen är 

det en utmaning att hitta passande och effektiva metoder för utvärdering (ibid).  

 

Den externa kommunikationen är en förutsättning för organisationer att existera och 

utvecklas (Heide et al 2005). Den externa kommunikationen omfattar all den 

budskapsöverföring som sker mellan organisationer och deras målgrupper. Som tidigare 

nämnts (se kap. 3.1) kan kommunikationen ske utifrån en överföringsmodell eller en 

interaktionsmodell. Erikson (2011:87) menar att ”[i]nformatörer och marknadsansvariga 

behöver arbeta parallellt med att tillföra fakta, påverka attityder och öka förtroendet för 

företag och dess produkter och tjänster”.      

 

På samma sätt som Erikson (2011:71ff) beskriver flertalet skäl för organsationer att 

arbeta med den interna kommunikationen, presenterar han även hur den externa 

kommunikationen kan skapa nytta för en organisation. För det första är en organisations 

anseende avgörande för framgång, vilket inkluderar konsekvent användande av en 

visuell profil och att anta etiska riktlinjer för organisationens verksamhet. För det andra 

inkluderar den externa kommunikationen kostnadseffektiva metoder för ökad 

försäljning där organisationer effektiviserar sin kommunikation genom publicitet och 

PR-åtgärder. Vidare kan den externa kommunikationen höja en organisations värde i 

omvärldens ögon genom ett förbättrat anseende. För det fjärde ställer intressenter nya 
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krav då gruppen av intressenter inte enbart innefattar kunder, utan även opinionsbildare, 

politiska organ, massmedia, med flera. Genom att inrätta en nära dialog med 

organisationens intressenter kan en organisation höja sitt anseende och motverka 

eventuella framtida hot. För det femte kan den externa kommunikationen tillföra 

kunskaper till hur organisationen kan arbeta med olika metoder och föra ut sitt budskap 

till allmänheten. För det sjätte underlättas personalrekrytering då en välkänd 

organisation har lättare att rekrytera arbetskraft. Slutligen är den externa 

kommunikationen ett styrmedel för en organisation att nå bättre resultat vad gäller 

anseende, värde, försäljning och lönsamhet (ibid:87ff).   

 

På liknande sätt som Erikson (ibid), beskriver Olsson et al (2013:12ff) värdet av extern 

kommunikation för organisationer: ”[d]e effekter en organisation kan uppnå genom att 

använda sig av strategisk kommunikation ryms under flera områden: förändringar i 

attityder och beteenden, samt skapande och upprätthållande av identitet, relationer, 

opinioner och anseende. Dessutom är kommunikation centralt vid krishantering”. 

Genom den externa kommunikationen finns det möjlighet att påverka attityder till 

organisationen och bygga relationer till sin omvärld. Effekten av en god extern 

kommunikation och att arbeta med att bygga relationer med intressenter är att 

målgrupperna stöttar organisationen och det därför skapas en förståelse för 

organisationens agerande. Detta hör även ihop med att målgrupperna kan identifiera sig 

med organisationen och därmed talar väl om organisationen. Vidare är den externa 

kommunikationen viktig för att skapa opinion och organisationer behöver därför arbeta 

med sina medierelationer för att få ut sitt budskap. I likhet med Erikson (2011:87) 

beskriver även Olsson et al (2013:12) att en organisations anseende är avgörande för 

framgång. En effektiv extern kommunikation och en god relation med organisationens 

målgrupper skapar även bättre förutsättningar för krishantering.   
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4. Metod 
 
 

4.1. Metodologiska överväganden  
 

Studien har för avsikt att undersöka hur ideella organisationer kan arbeta strategiskt med 

kommunikation genom frivilliga som en kommunikationsresurs. För att uppnå detta 

syfte har ett kvalitativt perspektiv tillämpats för insamling av data. Utgångspunkten är 

både induktiv och deduktiv. Den deduktiva ansatsen utgår från tidigare teori inom 

området och syftet är att testa en teori eller hypotes. Den deduktiva ansatsen i följande 

uppsats har inte ämnat testa en specifik teori utan grundas på det samlade teoretiska 

ramverket. Den induktiva ansatsen däremot går in i det specifika för att kunna dra 

slutsatser om det generella (Morgan et al 2009:41). Då båda ansatserna tillämpas utgår 

följande uppsats från en abduktiv ansats, det vill säga att teori och empiri har utvecklats 

i en ömsesidig process.  

  

Val av vetenskaplig metod grundar sig på att kvalitativa ansatser är att föredra när 

studien syftar till att undersöka ett objekt på djupet och det primära syftet är att beskriva 

och att skapa förståelse för ett fenomen, här en specifik ny modell för kommunikation 

inom ideell sektor. Kvalitativa metoder är vanliga när människor, speciellt små grupper 

eller individer, är i fokus. Vanligtvis är det i kvalitativa studier inte möjligt att exakt 

fastställa vilken information som bör samlas in och därför kombineras ofta 

datainsamling med dataanalys. Analysen ger då vägledning till vilken ytterligare 

information som bör samlas in. Den stora skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 

metod är just att dataanalys sker i kombination med datainsamling (Walliman 

2006:129). Ovanstående beskrivning var ett starkt skäl för att välja den kvalitativa 

ansatsen som undersökningsmetod då den öppnar upp för flexibilitet och möjlighet att 

analysera insamlat material parallellt med datainsamling.  
 
 

4.2. Undersöknings- och analysmetod 
 

Undersökningsmetoden är som tidigare nämnts en fallstudie av Rädda Barnens 

kommunikationsarbete med fokus på projektet med frivilligarbetande kommunikatörer 

för att utveckla förståelsen för strategisk kommunikation inom ideell sektor. Det är 

lämpligt att genomföra en fallstudie när till exempel en social grupp, organisation eller 

institution ska studeras i detalj för att genomföra bedömningar och jämförelser. 

Avsikten med en fallstudie är att skapa en välgenomtänkt teoretisk analys genom att gå 

in i det specifika av ett, eller ett fåtal, fall samt att skapa eller testa en teori genom 

användandet av induktiva eller deduktiva resonemang (Walliman 2006:45f).   

 

Då undersökningen syftar till att undersöka och skapa förståelse för ideell 

kommunikation lämpar det sig att använda kvalitativa intervjuer. För att söka svar på 

hur respondenterna uppfattar modellens fördelar och nackdelar på ett djupare plan har 

semistrukturerade intervjuer valts som metod för materialinsamling.  

 

En forskningsintervju är ”a two-person conversation initiated by the interviewer for the 

specific purpose of obtaining research-relevant information and focused by him on 
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content specified by research objectives” (Cannell et al 1968:50 i Luo et al 2009:232). 

Den kvalitativa intervjun genomförs ofta med relativt få respondenter och är 

förhållandevis informell. Syftet är för respondenten att bestämma takten (Silverman 

2010:194). Forskningsintervjun delas vidare upp i tre olika typer: den strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade. Distinktionen baseras på mängden struktur 

interaktionen innefattar och vilket djup intervjuaren söker efter. I denna studie har den 

semistrukturerade intervjun valts då den har förutbestämda frågor men frågeföljden kan 

modifieras utifrån vad intervjuaren känner är lämpligt. Även frågeformuleringar kan 

ändras och förklaringar samt följdfrågor ges för att förtydliga eller utveckla särskilda 

ämnen (Wildemuth et al 2009:233). 
 

En kvalitativ innehållsanalys har tillämpats för att bearbeta och analysera det 

insamlande materialet. Den kvalitativa innehållsanalysen är induktiv, då analysen 

grundas på de teman och ämnen som framkommer i materialet. Innehållsanalysen 

påbörjas redan i datainsamlingsfasen vilket möjliggör för att utveckla begrepp och 

samla in material och därmed rikta in datainsamlingen mot de källor som är mest 

användbara för att besvara studiens frågeställningar (Zhang et al 2009:309ff). 

 

 

4.3. Genomförande 
 

Den ideella organisationen Rädda Barnen valdes som fallorganisation för att studera 

kommunikation inom ideell sektor då organisationen nyligen infört en frivilligfunktion 

som kommunikatör för lokalföreningar där medlemmar får fördjupade kunskaper och 

verktyg i att kommunicera. Rädda Barnen (2013a) menar att de har haft problem med 

att synas lokalt i Sverige samt att sprida kännedom om de aktiviteter lokalföreningarna 

genomför. Att inrätta ett uppdrag som frivilligarbetande kommunikatör syftar till att 

råda bot på detta.  

 

De båda aktörer som ingår i projektet, anställda kommunikatörer samt frivilligarbetande 

kommunikatörer
1
, har intervjuats för att få en inblick i projektet med frivilligarbetande 

kommunikatörer från olika grupper inom organisationen. De regionala 

kommunikatörerna har framförallt tillfrågats om de övergripande strategiska 

utmaningarna och möjligheterna inom ideell kommunikation med fokus på frivilliga 

som en eventuell resurs. De frivilligarbetande kommunikatörerna har framförallt 

tillfrågats om det operativa arbetet som ingår i uppdraget. Att involvera flera olika 

aktörer från verksamheten har möjliggjort för en djupare förståelse av ideell 

kommunikation generellt och kommunikationsmodellen frivilligarbetande 

kommunikatörer specifikt. 

 

En löst strukturerad intervjuguide till den semistrukturerade intervjun har skapats. 

Intervjuguiden har en förberedd uppsättning frågor, men dessa används endast för 

vägledning och avvikelser från intervjuguiden ses inte som ett problem (vilket det skulle 

göra i exempelvis surveys) (Silverman 2010:194). Intervjuguider (se bilagor) för 

följande studie har utvecklats genom att skapa en översikt av viktiga ämnen med 

anknytning till studiens syfte och därefter har relevanta frågor listats. Strukturen på 

                                                           
1
 I presentationen av det empiriska materialet förkortas regional kommunikatör till RK och 

frivilligarbetande kommunikatör till FK. 
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intervjun med de anställda kommunikatörerna har syftat till att röra sig från det 

specifika till det generella. Respondenterna tillfrågades initialt om projektet med 

frivilligarbetande kommunikatörer för att sedan röra sig mot generella frågeställningar 

om kommunikation utifrån Rädda Barnens roll som ideell aktör. De frivilligarbetande 

kommunikatörerna har initialt tillfrågats om det praktiska innehållet i uppdraget för att 

sedan övergå till en uppsättning frågor med fokus på uppdragets styrkor och brister.  

 

Rädda Barnen har fyra anställda regionala kommunikatörer som arbetar med 

frivilligarbetande kommunikatörer över hela landet. Samtliga anställda kommunikatörer 

kontaktades per e-post. Utav dessa hade två personer tid och möjlighet att ställa upp på 

en intervju. Av de 40 personer som fungerar som frivilligarbetande kommunikatörer 

runt om i landet har 5 personer intervjuats. Studiedeltagarens geografiska fördelning, 

ålder och kön redovisas inte då gruppen är relativt liten och informationen därför kan 

bryta anonymiteten. Respondenter valdes genom ett icke slumpmässigt urval med hjälp 

av snöbollsmetoden. Metoden består av att identifiera en eller flera medlemmar av den 

studerade gruppen för att sedan be den personen att identifiera andra i befolkningen och 

tala med dem, sedan be dem att identifiera andra, och så vidare (Walliman 2009:78f).  

 

Samtliga intervjuer genomfördes per telefon. Intervjuerna med regionala 

kommunikatörer varade cirka 30 minuter och intervjuerna med frivilligarbetande 

kommunikatörer varade cirka 20 minuter. En fördel med telefonintervjun är att 

intervjuer kan genomföras trots långa geografiska avstånd mellan intervjuare och 

respondent, vilket även var huvudorsaken till att telefonintervju valdes för 

datainsamling. Nackdelar med telefonintervjuer är att visuella hjälpmedel, det vill säga 

ögonkontakt och kroppsspråk, inte är applicerbart (Walliman 2009:92). Den insamlande 

informationen spelades in och transkriberades kort därefter. 

 

För att möta de etiska aspekterna inom kvalitativ forskning har hänsyn tagits till de 

forskningsetiska principerna. För det första har respondenterna informerats om studiens 

syfte och omfattning. Avsikten har varit att ge en fullständig förklaring av studiens syfte 

och att vara så öppen som möjligt om studiens intentioner till alla inblandande 

respondenter. Vidare har respondenterna informerats om att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som helst, utan särskild förklaring, har rätt att avbryta sitt 

deltagande. För det tredje används inte respondenternas personuppgifter på ett sådant 

sätt att det går att härleda till den enskilde, alla respondenter är således anonyma 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

Analysen påbörjades genom att läsa transkriberingarna flertalet gånger för att hitta en 

utgångspunkt för vidare analys. De fulla transkriberingarna analyserades sedan genom 

att koda och märka mindre enheter i texten. Analysen möjliggjorde för att hitta mönster 

och teman i texterna vilka sedan fördes samman till övergripande kategorier. Valet av 

vetenskaplig metod har möjliggjort för de två parallella processerna datainsamling och 

dataanalys, vilket har medfört att arbetet har modifierats utefter att förståelsen för ämnet 

ökat.  
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4.4. Begränsningar 
 

Svagheten med fallstudier är att det inte är möjligt att generalisera det genererade 

resultatet (Walliman 2006:46). Syftet med följande studie har dock inte varit att 

generalisera hur strategisk kommunikation bedrivs inom ideell sektor. Istället har ett 

urval skett för att beskriva hur en specifik ideell organisation arbetar med 

kommunikation. Det unika med fallstudier är möjligheten att studera det specifika: “the 

greatest strength of a case study: the richness with which a particular setting or 

phenomenon can be described” (Choemprayong et al 2009:55). Då det studerade 

fenomenet är en relativt ny modell erbjöd därför fallstudien att gå in i det specifika för 

att beskriva modellen vidare. Fallstudien har även erbjudit en flexibilitet då den 

möjliggör för parallell dataanalys och datainsamling. På så sätt har tillvägagångssättet 

kunnat ses över och revideras under forskningsprocessen (ibid:52). 

 

Semi-strukturerade intervjuer har valt som metod för datainsamling. En möjlighet hade 

varit att bygga på de genomförda intervjuerna med en fokusgrupp (Wildemuth et al 

2009). Detta var dock inte genomförbart på grund av de geografiska avstånden mellan 

respondenter. Ett annat angripssätt för datainsamling hade varit en enkätstudie (Hank et 

al 2009). En enkätstudie hade dock inte möjliggjort för den flexibilitet som semi-

strukturerade intervjuer innebär. Det studerade fenomenet är som sagt en relativt ny 

modell och det var därför viktigt att kunna inkludera följdfrågor vid behov.      
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5. Resultat 
 
 

Under våren 2013 införde Rädda Barnen (2013a) en ny modell med frivilligarbetande 

kommunikatörer för lokalföreningar, distrikt och arbetsgrupper. Genom uppdraget får 

medlemmar och lokalföreningar fördjupade kunskap och verktyg i att kommunicera. 

Syftet med att inrätta en frivilligarbetande kommunikatör i det lokala arbetet är för 

organisationen att bli synligare i det lokala samhället, öka effektiviteten av föreningens 

aktiviteter och förbättra det lokala påverkansarbetet för barns rättigheter. Det krävs inga 

förkunskaper för att bli frivilligarbetande kommunikatör för Rädda Barnen. Samtliga 

frivilligarbetande kommunikatörer erbjuds kontinuerlig handledning av ansvarig 

regional kommunikatör. Årligen sammankallas även de frivilligarbetande 

kommunikatörerna i nationella och regionala träffar och utbildningar (RK I 2013).  

 

I hela landet finns det cirka 40 frivilligarbetande kommunikatörer. Antalet 

lokalföreningar i landet är 90 stycken, vilket innebär att nästan varannan lokalförening 

har en kommunikatör (RK II 2013). De anställda regionala kommunikatörerna arbetade 

med att stötta lokalföreningar inom kommunikationsfrågor även innan uppdraget med 

frivilliga kommunikatörer inrättades. Dock har arbetssättet formaliserats genom 

införandet av frivilligarbetande kommunikatörer.  
 
 

5.1. Modellen med frivilligarbetande kommunikatörer 
 

Orsaken till uppdragets införande är enligt en av de regionala kommunikatörerna (RK II 

2013) att de regionala kommunikatörerna tidigare har saknat en väg in i 

lokalföreningarna för att stötta dem i frågor som rör kommunikation. Tidigare har 

informationskanalerna ofta blivit koncentrerade kring lokalföreningens ordförande, som 

kanske inte har intresse för eller kunskap om vikten av kommunikation. Resultatet blev 

då att många lokalföreningar arbetade på i det dolda utan att kunna dokumentera eller 

synliggöra sin verksamhet. På frågan varför uppdraget som frivilligarbetande 

kommunikatör inrättades svarar en av de regionala kommunikatörerna (RK I 2013) att: 

 
Det var nog för att kunna arbeta effektivt mot medlemsrörelsen och ge dem ett 

bättre stöd. Dels kan man ju satsa på några individer som är intresserade av att vara 

kommunikatörer och så kan man ge dem ett stöd i form av utbildningar. Istället för 

att jag kanske ska prata med ordföranden som kanske inte är intresserad eller inte 

har ett kommunikationstänk. På det här sättet blir det lättare. 

 

Den andra regionala kommunikatören (RK II 2013) menar att funktionen som 

frivilligarbetande kommunikatör inrättades för att fylla en lucka, och då framförallt att 

nå ut lokalt med information om Rädda Barnens verksamhet: ”Jag vet inte om det finns 

något ordentligt strategiskt tänkande med det här, utan det är mer att fylla luckan, ett 

glapp, för att kunna jobba taktiskt med kommunikation och synlighet”. 

 

Tanken var därför att i lokalföreningarna inrätta ett uppdrag som frivilligarbetande 

kommunikatör, det vill säga på samma sätt som att det finns andra uppdrag som 

exempelvis ordförande eller insamlingsansvarig (RK II 2013). 
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Det handlar om att forma budskap, vilka kanaler man väljer, hur man förhåller sig 

till olika grupper, vilka man väljer att påverka. Och där saknar lokalföreningarna 

det tänkandet, den kapaciteten helt enkelt, de mäktar inte med, de vågar inte helt 

enkelt, de har inte koll på vilka kanaler som kan vara lämpliga att använda sig av. 

Då söker vi människor som på något sätt kan tillföra en hel del kunskap. (ibid)  

 

De regionala kommunikatörerna stöttar de frivilligarbetande kommunikatörerna med att 

lyfta medvetenheten kring kommunikation inom medlemsrörelsen. De stöttar även de 

frivilligarbetande kommunikatörerna rent praktiskt med att till exempel ta fram mallar 

för annonser och affischer som följer organisationens grafiska profil. I intervjuerna med 

frivilligarbetande kommunikatörer berättar de att de främst arbetar med sociala medier 

(Facebook och Instagram) och lokalföreningarnas respektive hemsida.  

 
Det som är sagt att vi ska göra är att informera och skapa opinion lokalt. Så vi 

försöker att bara lyfta saker som rör vår region. Det vi gjort mest sedan vi började 

är att informera om vad de andra grupperna i Rädda Barnen gör, om det är något 

som är på gång eller om det är något som varit, så vi försöker lyfta det som händer 

[…] Det jag gör mest är att jobba med sociala medier, men det finns andra 

kommunikatörer som har arbetat lite med pressutskick och skriva lite längre grejer. 

(FK I 2013)  

 

Uppdraget skiljer sig åt beroende på vilken lokalförening den enskilde frivilligarbetande 

kommunikatören är kopplad till. De frivilligarbetande kommunikatörer som arbetar i 

större städer utgör ofta en grupp med frivilligarbetande kommunikatörer och de har ofta 

mer att göra och har därför fördelat arbetet mellan dem. De frivilligarbetande 

kommunikatörer som är kopplade till lokalföreningar i mindre städer fokuserar på ett 

mindre antal kommunikationskanaler. De frivilligarbetande kommunikatörerna 

kommunicerar med varandra internt genom en grupp på Facebook.  

 
Den [facebookgruppen] är för alla kommunikatörer i hela Sverige. Och där är 

tanken att vi ska kunna dela med oss av våra erfarenheter, om det är någon som 

behöver hjälp med någonting, om det är någon som kan tipsa om någonting. En bra 

kampanj de använt eller olika metoder och strategier som olika föreningar 

använder för att engagera människor till deras egna respektive lokalföreningars 

sidor. (FK III 2013) 

 

 

5.2. Den anställda och den frivilliga kommunikatörsrollen 
 

I och med införandet av frivilligarbetande kommunikatörer som främst arbetar med 

extern kommunikation har uppdraget för de regionala kommunikatörerna kommit att 

ändra fokus. De regionala kommunikatörernas uppdrag fokuserar framförallt på 

internkommunikation för att stötta övrig personal inom organisationen och att 

mobilisera de frivilliga krafterna. En utav de regionala kommunikatörerna beskriver 

deras uppdrag som följer: 

 
Det jag gör är med väldig betoning på intern kommunikation, mycket mer än 

extern. Jag jobbar kanske lite med mediarelationer och profilering, men 

framförallt, ungefär 90 % av min tid, går åt till att jobba inåt i organisationen och 

då gäller det kommunikationsstöd, i största allmänhet, både till frivilliga och till 
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anställda. Jag jobbar med att utveckla deras kommunikation för att påverka 

arbetet lokalt. Operativt handlar det om att göra pressreleaser, nyhetsbrev, fixa till 

annonser, och så vidare. (RK II 2013) 

 

De regionala kommunikatörernas uppdrag innefattar därför framförallt ett konsultativt 

arbetssätt som beskrivs som en del utav den ideella kommunikationen.  
 

Om man jämför med företag så har vi inte riktigt den här säljande drivkraften, att 

man ska få in pengar till organisationen och göra vinst. Istället blir det då att 

stärka kapaciteten hos dem som jobbar i organisationen för att göra mer nytta […] 

Så på det sättet blir det mer att jag vänder mig mot en kollega för att hon eller han 

till exempel vill skapa synlighet kring sin verksamhet och få de frivilliga att ge 

direkt stöd. Det är ens uppdrag, så jag sitter på något sätt i någon slags back 

office-position, eller det blir flera led mellan mig och barnen, det är ganska långt. 

Och då blir det mer att jag jobbar inåt […] Vi jobbar med att knyta ihop 

kommunikationsarbetet i rörelsen på något vis. (RK II 2013) 

 

De regionala kommunikatörerna menar vidare att deras arbete har förenklats i och med 

införandet av frivilligarbetande kommunikatörer. För det första innebär det för de 

regionala kommunikatörerna att de nu har en kontaktperson i varje lokalförening, 

istället för att vara i kontakt med samtliga medlemmar. De regionala kommunikatörerna 

kan därmed arbeta mer fokuserat mot lokalföreningarna (RK I 2013). För det andra har 

införandet av frivilligarbetande kommunikatörerna visat sig ha en tidsbesparande effekt 

för de regionala kommunikatörerna då de kan delegera ut uppgifter inom den externa 

kommunikationen till de frivilligarbetande kommunikatörerna.   
 
 

5.3. Modellens utmaningar och möjligheter 
 

Både regionala kommunikatörer och frivilligarbetande kommunikatörer beskriver att 

den nya modellen ger upphov till en rad möjligheter, men även många utmaningar. De 

regionala kommunikatörerna beskriver de återkommande faktorerna när det gäller 

projektets utmaningar som förknippade med tid, motivation och förståelse.  

 
Vi är lite utspridda, och det tar mycket tid för mig att hålla den här gruppen vid liv 

och hålla dem intresserade vilka utbildningar de kan tänkas behövas, och eftersom 

det är en frivilligorganisation så drar alla processer ut på tiden och det är väldigt 

långa processer, vilka beslut ska vi ta, var ska vi synas mer vad vi ska påverka mer, 

och det kan ta ett år, eller ännu längre för en lokalförening att komma fram till att 

det här vill vi jobba med det här vill vi kommunicera. Så det blir ju inte på det 

omedelbara viset som en del frivilliga kanske har kommit in med som någon slags 

förväntning. (RK II 2013) 

 

Tidsaspekten beskrivs även av den andra regionala kommunikatören (RK I 2013) som 

menar att det krävs långa perspektiv när man arbetar med ideella krafter.  

 
Just det att man är ideellt aktiv, man kanske kan lägga några timmar i månaden. Så 

de frivilliga kan kanske lägga lika mycket tid på ett år som jag lägger på en vecka 

eller två. Så det tar ju lite tid. Det är svårt att gå in och göra jätteförändringar 

snabbt. Så man gör det man kan. Och det är absolut en utmaning, inte enbart för 

kommunikatörerna, men även andra ideellt aktiva att förstå att det är bra nog att jag 
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kan göra den här insamlingen på våren eller den här politikerträffen. Det kanske är 

vad vi mäktar med. (ibid) 

 

På grund av uppdragets frivillighet finns det en stor rörlighet bland de frivilliga och de 

är ibland aktiva under kortare perioder. Utmaningen innebär därför att motivera 

frivilliga att fortsätta engagera sig för organisationen. Detta är även förknippat med att 

kunna behålla frivilligas kompetens i organisationen efter att frivilliga har avslutat sitt 

uppdrag. En av de regionala kommunikatörerna (RK I 2013) menar att kompetensen 

ofta är personberoende och det är svårt att bygga upp bra strukturer. Därför behövs det 

en mix av frivilliga, både de som är engagerade i samma lokalförening under många år 

för att kunna ”behålla någon form av stomme” (ibid), men även nya frivilliga som för in 

nya erfarenheter, idéer och kompetenser. Utmaningen med att behålla de frivilliga är att 

motivera till fortsatt engagemang och skapa en struktur för att tillgodose deras behov.     
 

De regionala kommunikatörerna menar vidare att det finns en utmaning när det gäller 

kunskapen för meningen med kommunikation, då den allmänna förståelsen för 

kommunikation är relativt låg.  

 
Man förstår inte riktigt vilka konsekvenser det får [att bortprioritera 

kommunikation inom en organisation] för exempelvis varumärkesbyggande eller 

förmågan att få organisationen att jobba i samma riktning. Och det upplever jag att 

man kanske inte heller förstår på lokalnivå. I det lokala arbetet tänker man hela 

tiden att vi måste göra nytta för barn […], istället för att tänka på att det handlar om 

att påverka politiska beslut, att ställa rätt krav och att visa vad för slags nytta det 

sker – vad vår verksamhet gör med hjälp utav kommunikation. (RK II 2013) 

 

En av de regionala kommunikatörerna (RK I 2013) menar vidare att det finns en risk att 

oförståelsen för kommunikation även kan skapa motstånd i lokalföreningarna. Om inte 

medlemmarna förstår vilka fördelar det finns med att arbeta med kommunikation är det 

mycket svårt för den frivilligarbetande kommunikatören att arbeta med att kommunicera 

ut föreningens verksamhet.  

 

I likhet med de regionala kommunikatörerna menar även samtliga frivilligarbetande 

kommunikatörer att tidsfaktorn är en utmaning inom uppdraget. Att hinna med det 

frivilliga uppdraget vid sidan om arbete och studier ses som den största utmaningen 

förknippad med uppdraget.  

 

De frivilligarbetande kommunikatörerna tycker att kontakten med lokalföreningarna 

fungerar bra. Dock menar en av de frivilligarbetande kommunikatörerna (FK I 2013) att 

en frivillig kommunikatör bör ingå i lokalföreningens styrelse då 

kommunikationsarbetet skulle förenklas avsevärt. Bland annat skulle 

kommunikationsarbetet ta mindre tid då de frivilligarbetande kommunikatörerna inte 

skulle behöva vänta på klartecken i vissa frågor: ”Det bör sitta en kommunikatör i 

styrelsen så att vi får direktingång. Att det finns en person där som kan ta beslut om hur 

vi ska göra saker istället för att få information vidarebefordrat” (FK I 2013).  

 

En av de frivilligarbetande kommunikatörerna (FK V 2014) påpekar även att en 

utmaning med att involvera frivilliga i kommunikationsarbetet kan vara en fråga om 

kvalitet och kontroll. Organisationen kan inte kontrollera eller säkerställa att det som 
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kommuniceras av de frivilliga överensstämmer med organisationens riktlinjer. Dock 

använder Rädda Barnen sig av en kommunikationshandbok för frivilligarbetande 

kommunikatörer som i kombination med utbildningar och handledning ska fungera som 

vägledning i kommunikationsarbetet.  

 

De regionala kommunikatörerna beskriver möjligheterna med de frivilligarbetande 

kommunikatörerna som att framförallt vara förknippat med deltagande och effektivitet. 

Tid nämns även som en av möjligheterna, och då som att verksamheten har en 

tidsbesparande effekt.  

 

När det gäller ökat deltagande är verksamheten med frivilligarbetande kommunikatörer 

en möjlighet till ett tätare samarbete inom organisationen och få frivilliga att känna att 

de är med och påverkar hur Rädda Barnen arbetar med barns rättigheter i det lokala 

samhället. Dessutom menar den regionala kommunikatören att de frivilligas 

utifrånperspektiv och kontakt med lokala aktörer är mycket positivt för 

kommunikationsarbetet (RK II 2013). 

 

De utökade möjligheterna med det deltagande perspektivet intygas även av en av de 

frivilligarbetande kommunikatörerna (FK III 2013). 
 

De roligaste är nog möjligheten att få påverka väldigt mycket. Det känns som att 

det finns en otrolig potential och en utmaning att locka nya medlemmar till vår 

förening egentligen. Det tycker jag nog är roligast, att kunna se och mäta resultatet 

av antalet besökare på hemsidan, antalet som gillat på vår facebooksida och så 

vidare. Och försöka kunna omvandla det till betalande medlemmar och människor 

som vill bli mer engagerade i vår förening.  

 

Möjligheten att effektivisera kommunikationsarbetet baseras på att de regionala 

kommunikatörerna kan arbeta fokuserat mot de frivilligarbetande kommunikatörerna för 

att höja deras kompetensnivå. De frivilligarbetande kommunikatörerna kan därmed vara 

ett stöd för hela lokalföreningen i kommunikationsfrågor. Den regionala 

kommunikatören menar att de frivilligarbetande kommunikatörernas arbete därför 

inkluderar både extern så väl som intern kommunikation.  

 
Så tanken är att jobba mycket med de här ideellt aktiva så de blir ett stöd i deras 

lokalförening i kommunikationsfrågor […] Nu har det blivit mycket fokus på 

extern kommunikation, men jag tror ju också att det blir så att de i sin tur jobbar 

internt med att kompetenshöja lokalföreningarna. Att de också för in 

kommunikationsfrågorna på agendan i lokalföreningen. Och på så sätt blir det ju 

internt. (RK I 2013) 

 

I de frivilligas uppdrag ingår framförallt att arbeta externt med kommunikation. Dock 

finns det en grupp frivilligarbetande kommunikatörer som arbetar med omvärldsanalys, 

men deras arbete är än så länge i startgroparna. 

 
Gruppen ska arbeta både med kommunikation och omvärldsbevakning. 

Information måste ju både spridas, men även komma in i organisationen. Jag tror 

helheten blir starkare om vi sysslar med både kommunikation och 

omvärldsbevakning. Vi behöver ju veta mycket om omvärlden för att kunna 

kommunicera på ett bra sätt. (FK V 2014) 
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Som tidigare nämnts upplever de regionala kommunikatörerna även att införandet av 

frivilligarbetande kommunikatörerna har visat sig innefatta en tidsbesparande effekt. 

Tid är en utmaning då den kan gå förlorad utifrån ett kort perspektiv, men kan vinnas 

utifrån ett längre perspektiv. De regionala kommunikatörerna menar att det finns relativt 

mycket arbete som kan delegeras ut på de frivilligarbetande kommunikatörerna, till 

exempel att uppdatera sociala medier och hemsidor. Även om arbetet med de 

frivilligarbetande kommunikatörerna är en stor satsning och initialt mycket tidskrävande 

tror den regionala kommunikatören att det kommer ha stora effekter på Rädda Barnens 

arbete på lång sikt: ”Och då kan man ju luta sig lite tillbaka, och mer vara en inspiratör 

som driver på dem och håller dem välutbildade och så vidare. De kan ju göra ganska 

mycket jobb. Så det finns ju en del möjligheter att få hjälp i min vardag. Även om det är 

en stor investering så ger det effekter sen” (RK II 2013). 
 

Samtliga frivillig kommunikatörer pekar på att det sociala, att både kommunicera med 

målgrupper och med andra frivilligarbetande kommunikatörer, är en orsak till varför de 

deltar i verksamheten. Även om facebookgruppen fungerar som ett forum för att utbyta 

tankar och idéer önskar de frivilligarbetande kommunikatörerna att det införs fler 

fysiska träffar.  

 

I framtiden hoppas de frivilligarbetande kommunikatörerna att deras arbete ska resultera 

i att Rädda Barnen blir bättre på att synas i olika sammanhang. Många av de 

frivilligarbetande kommunikatörerna nämner även att de hoppas på fler aktiva och 

betalande medlemmar.   
 

Jag hoppas framförallt att föreningen ska växa. Att vi får fler engagerade människor 

som vill hjälpa till i våra aktiviteter. Det är egentligen utifrån det som jag tog rollen 

som kommunikatör för jag ser ju hur mycket det finns att vinna på det hela att kunna 

marknadsföra sig själv på ett positivt och öppet sätt. Så det skulle personligen vara 

en fjäder i hatten om den tid som jag lägger ner som kommunikatör kan resultera i 

att vi får fler medlemmar och framförallt att vi får yngre medlemmar som tycker det 

verkar intressant att engagera sig i Rädda Barnen. (FK III 2013) 
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6. Diskussion 
 

 

Ideella organisationer har svårt att nå ut med sina budskap i ett allt mer kaotiskt 

informationssamhälle (Olsson 2011; Dimitrov 2008; Patterson et al 2009). Tidigare 

forskning visar även att ideella organisationer har svårt att systematisera den interna 

kommunikationen (Lilius 2008; Stjernlöf 2013; Nowé Hedvall 2007) och har på grund 

av begränsade tekniska och finansiella resurser inte möjlighet att arbeta långsiktigt och 

strategiskt med kommunikation (Nowé Hedvall 2007; Olsson 2011). Rädda Barnen har 

valt att möta dessa utmaningar genom att införa en ny modell med frivilligarbetande 

kommunikatörer som del av det övergripande strategiska arbetet för att nå 

organisationens mål. Syftet med modellen är att den ska bidra till att organisationen 

effektivare kan synliggöra sin verksamhet på lokalnivå och förbättra det lokala 

påverkansarbetet för barns rättigheter.  

 

Rädda Barnens kommunikationsmodell har framförallt effektiviserat den interna 

kommunikationen mellan anställda och frivilliga. Organisationen har därmed kunnat dra 

nytta av frivilligas kunskaper och erfarenheter. Detta kan relateras till Dimitrov (2008) 

som beskriver att en av de ideella organisationernas främsta utmaningar är att kunna 

bemästra den interna kommunikationen mellan anställda och frivilliga och dra nytta av 

de färdigheter som frivilliga besitter. Till skillnad från Nowé Hedvalls (2007) resultat, 

att informationshanteringen är informell och vilar på individuella personers intresse och 

erfarenheter, möjliggör Rädda Barnens modell för ett systematiskt arbetssätt med att 

integrera frivilliga i kommunikationsarbetet.  

 

Som beskrivet i kapitel 3 utgörs den interna kommunikationen av de tre delarna 

information, deltagande och engagemang, samt kontakt med yttervärlden. De 

frivilligarbetande kommunikatörerna får kontinuerligt information genom möten och 

utbildningar samt handledning av ansvarig regional kommunikatör. Därmed bidrar den 

interna kommunikationen med att definiera vad som ska kommuniceras och hur detta 

ska ske. Informationsspridning är i detta fall en förutsättning för de regionala 

kommunikatörerna att kunna delegera ut uppgifter och för att Rädda Barnen ska kunna 

arbeta mer decentraliserat med kommunikation (jfr Strid 2011).  

 

Deltagande och engagemang utgör en stor del av modellen med frivilligarbetande 

kommunikatörer. Modellen har medfört att frivilliga integreras och deltar mer 

systematiskt i Rädda Barnens kommunikationsaktiviteter och därmed påverkar hur 

organisationen arbetar med att kommunicera sin verksamhet på lokal nivå. Detta är vad 

Strid (2011) kallar den sociala funktionen inom intern kommunikation där en känsla av 

deltagande skapas bland organisationens medarbetare. De frivilligarbetande 

kommunikatörerna intygar att känslan av delaktighet och möjlighet till påverkan utgör 

en stor anledning till varför de valt att vara aktiva som kommunikatörer inom 

organisationen. Modellens expressiva funktion (Strid 2011) är att den skapar 

uppmärksamhet för organisationen och dess verksamhet och därmed ökar effektiviteten 

av kommunikationsinsatser i det lokala samhället runt om i landet (Erikson 2011).  

 

I kontakt med yttervärlden utgör medarbetarna en mycket central del då det personliga 

samtalet med organisationens målgrupper har stor betydelse för kommunikationens 
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tillförlitlighet. Den interna och den externa kommunikationen börjar flyta samman och 

ett exempel är just hur frivilliga är delaktiga i de externa kommunikationsinsatserna (jfr 

Strid 2011). En utav de regionala kommunikatörerna påpekar just denna kombination 

som en del utav kommunikationsarbetets effektivitet. De regionala kommunikatörerna 

arbetar fokuserat mot de frivilliga och höjer deras kompetensnivå inom kommunikation. 

De frivilligarbetande kommunikatörerna sprider i sin tur dessa kunskaper vidare in i 

respektive lokalförening. På så sätt inkluderas så väl intern som extern kommunikation i 

de frivilligarbetande kommunikatörerna uppdragsbeskrivning. 

 

Slutligen resulterar modellen i en tidsbesparande effekt för de regionala 

kommunikatörerna. Att introducera modellen är en stor satsning och är initialt mycket 

tidskrävande. Dock kommer modellen på lång sikt att ha en tidsbesparande effekt där de 

regionala kommunikatörerna fungerar som inspiratörer med uppdrag att mobilisera de 

frivilliga krafterna på lokal nivå. De regionala kommunikatörerna menar även att 

kontakten med lokalföreningarna kommer att förenklas genom införandet av 

frivilligarbetande kommunikatörer. Innan har informationskanalerna varit koncentrerade 

till lokalföreningens ordförande (jfr Nowé Hedvall 2007) och när den personen inte vara 

intresserad av, eller haft kunskap om, kommunikation har lokalföreningens arbete skett i 

det dolda.      

 

Modellen innefattar även en rad utmaningar som måste uppmärksammas och 

överbryggas. Utmaningar för ideella organisationer i deras kommunikationsarbete är 

enligt Olsson (2011) att hitta rätt målgrupper och att arbeta för att ändra målgruppens 

attityd och beteende. Svårigheten med ideell kommunikation baseras på att det är en idé 

som ska kommuniceras vilket innebär att mottagaren ska engagera sig för 

organisationen. Att involvera nya personer i Rädda Barnens arbete ser de 

frivilligarbetande kommunikatörerna som en av de största svårigheterna inom deras 

uppdrag. Det som saknas inom modellen är framförallt målgruppsanalys. Detta grundar 

sig på att modellen främst innefattar en enkelriktad informationsaktivitet. I och med 

bristen på interaktion med Rädda Barnen målgrupper kan frivilligarbetande 

kommunikatörers arbetsprocess förstås utefter en överföringsmodell (jfr Hallahan et al 

2007; Shannon och Weaver 1949; Schramm 1962), det vill säga att kommunikationen är 

linjär och ett meddelande överförs från sändare till mottagare. Denna typ av 

kommunikationsprocess är sändarorienterad, nämligen att avsändaren och budskapet 

står i centrum. För de frivilligarbetande kommunikatörerna att föra en dialog med 

organisationens målgrupper är en process som ännu inte påbörjats. Dock menar de 

regionala kommunikatörerna att detta är en framtida utmaning för organisationen. 

Rädda Barnens modell kan därför på lång sikt vara ett steg för organisationer att röra sig 

från en överföringsmodell till en interaktionsmodell då de frivilligarbetande 

kommunikatörerna har möjlighet att komma närmare organisationens målgrupper och 

arbeta tydligare med relationsskapande inom den externa kommunikationen (Olsson et 

al 2013). Det finns även en nystartad grupp med frivilligarbetande kommunikatörer som 

ämnar fokusera på både kommunikation och omvärldsfrågor. På så sätt inhämtas även 

information från det omgivande samhället. Att Rädda Barnen framförallt kommunicerar 

utifrån ett sändarperspektiv stämmer överens med Olsson (2011:63) iakttagelser då han 

påpekar att majoriteten av idéburna organisationer inte beaktar organisationens 

målgrupper utan låter avsändare och budskap stå i centrum. 
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Den största utmaningen med att integrera frivilliga i organisationens 

kommunikationsarbete är beskriven av både frivilligarbetande och regionala 

kommunikatörer i termer av tid. Både de regionala och frivilligarbetande 

kommunikatörerna hänvisar till att verksamheten grundas på en frivillig basis, vilket gör 

att de frivilliga inte kan lägga lika mycket tid på verksamheten som om de hade varit 

anställda. Som med övriga ideella verksamheter så drar utvecklingsprocesser ut på tiden 

och det gäller för både anställda och frivilliga att vara medvetna om och acceptera detta. 

En ytterligare utmaning beskrivs som att kunna motivera frivilliga till fortsatt 

engagemang. För att göra detta krävs det arbetssätt som gör att de regionala 

kommunikatörerna är lyhörda för de frivilligas tankar och behov. När en frivillig 

avslutar sitt uppdrag är det även viktigt att ha fungerande system för att behålla den 

frivilligas kompetens inom organisationen. Avslutningsvis beskriver de regionala 

kommunikatörerna att modellens utmaningar är förknippade med den generella 

förståelsen för kommunikation. Inom lokalföreningarna fokuserar majoriteten av 

medlemmarna på att utveckla och bedriva verksamheter. Arbetet sker dock i det dolda 

när aktiviteter och resultat inte kommuniceras. Dessutom är den externa 

kommunikationen en viktig del för att kunna påverka politiska beslut och på sätt 

påverka barns rättigheter. Oförståelsen för kommunikation i lokalföreningarna kan 

därmed skapa motstånd till modellen med frivilligarbetande kommunikatörer. För att 

undvika detta menar de frivilligarbetande kommunikatörerna att en kommunikatör bör 

ingå i lokalföreningens styrelse. Den frivilligarbetande kommunikatören skulle på så 

sätt kunna etablera kommunikationsperspektivet i verksamheten på ett tydligare sätt och 

även möjliggöra för snabbare beslut om framtida kommunikationsinsatser. 

 

Som påpekats är organisationers interna och externa kommunikation en förutsättning 

för en välfungerande verksamhet (Erikson 2011; Strid 2011; Olsson et al 2013).  De 

anställda regionala kommunikatörerna beskriver att deras roll har påverkats genom en 

ökad involvering av frivilligarbetande kommunikatörer. Genom att Rädda Barnen 

utökat informationsutbytet inom organisation har ett mer decentraliserat arbete 

möjliggjorts där uppgifter kan delegeras ut bland frivilliga (jfr Strid 2011). 

Kommunikatörer arbetar ofta med både extern och intern kommunikation. Inom Rädda 

Barnen har införandet av frivilligarbetande kommunikatörerna resulterat i att de 

regionala kommunikatörernas arbete utvecklats till att fokusera på den interna 

kommunikationen. I denna modell har det visat sig positivt att ha anställda 

kommunikatörer som fokuserar på intern kommunikation för att mobilisera frivilliga att 

sprida organisationens budskap. Detta är i linje med Leopold (2011) som menar att 

kommunikationen inom ideell sektor bör bedrivas genom en interninformatör vars 

uppdrag är att mobilisera medlemmar för att bedriva extern kommunikation.  

 

Rädda Barnens modell med frivilligarbetande kommunikatörer kan därmed sägas utgöra 

en aspekt av den postbyråkratiska organisationen (Heide et al 2011), då modellen 

innefattar en ökad dialog mellan frivilliga och anställda, samt baseras på nätverk och 

flexibilitet. Detta påverkar även organisationens rollfördelningar. Som Heide et al 

(2011) beskrivet medför de nya organisationsformerna en rad utmaningar för 

organisationers kommunikatörer. Inom modellen med frivilligarbetande 

kommunikatörer kan vi känna igen flertalet. För det första ingår det i den regionala 

kommunikatörsrollen att framförallt kommunicera om kommunikation, med andra ord 

metakommunikation. Vidare arbetar de regionala kommunikatörerna med att utveckla 
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kommunikationen, det vill säga att det operativa arbetet minskar och istället framträder 

ansvarsområden så som analys, utveckling och stöd i kommunikationsprocesser.  
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7. Slutsatser 
 
 

Studien syftar till att undersöka och diskutera hur Rädda Barnen arbetar strategiskt med 

kommunikation genom att använda frivilligarbetare som en kommunikativ resurs. 

Avsikten är bidra till en ökad förståelse för ideella organisationers särat med fokus på 

frivilligas roll inom kommunikationsarbetet samt vilka möjligheter och utmaningar 

detta är förknippat med. De frågeställningar som studien har ämnat besvara är: 

 

 På vilket sätt kan frivilliga integreras i Rädda Barnens kommunikationsarbete?  

 Vilka möjligheter och utmaningar är förknippade med att arbeta med 

frivilligarbetande kommunikatörer? 

 Hur påverkas anställda kommunikatörers roll genom en ökad involvering av 

frivilligarbetande kommunikatörer? 

 

Rädda Barnens modell med frivilligarbetande kommunikatörer är ett nytt sätt på vilket 

ideella organisationer kan arbeta med kommunikationsfrågor och integrera frivilliga i 

kommunikationsarbetet. Rädda Barnen har beaktat den ideella sektorns speciella 

karaktär då modellen tar hänsyn till organisationens demokratiska uppbyggnad och tar 

tillvara på det frivilliga engagemanget. De frivilligarbetande kommunikatörerna finns i 

en majoritet av organisationens lokalföreningar över hela Sverige och arbetar operativt 

med att synliggöra det lokala arbetet i respektive kommun. Rädda Barnens strategi är 

därmed att involvera frivilliga i kommunikationsarbetet för att öka synligheten för 

organisationens verksamhet och påverkansarbete. 

 

Ideella organisationer har mycket att vinna på att integrera frivilliga i det interna och 

externa kommunikationsarbetet. Möjligheterna med att involvera frivilliga i 

kommunikationsprocesser är framförallt för organisationer att nå ut med sina budskap 

till målgrupper på lokal nivå. Rädda Barnens kan genom modellen öka synligheten för 

sin verksamhet i det lokala samhället i hela landet. Genom modellen ser Rädda Barnen 

till medlemmars inflytande och engagemang vilket bibehåller de demokratiska 

värderingarna som organisationen grundar sig på och skapar långsiktighet för det 

externa kommunikationsarbetet.  

 

Att delegera ut kommunikationsuppgifter på frivilligarbetande kommunikatörer medför 

inte enbart en rad möjligheter, utan även flertalet utmaningar som måste 

uppmärksammas och överbryggas. Att basera en verksamhet på frivilliga krafter betyder 

att arbetsprocesser kan dra ut på tiden och det tar därför lång tid att nå synliga resultat. 

Vidare finns det behov av att motivera de frivilliga till fortsatt engagemang samt 

strukturer som tar tillvara på de frivilligas kompetens. Slutligen är det viktigt att kunna 

bedriva metakommunikation, det vill säga att kommunicera om kommunikation, för att 

förbättra förståelsen för kommunikation bland övriga medlemmar och lokalföreningar.  

 

Införandet av frivilligarbetande kommunikatörer har även påverkat de regionala 

kommunikatörernas roll till att framförallt fokusera på den interna kommunikationen 

inom organisationen. De regionala kommunikatörerna har därmed blivit 

internkommunikatörer som mobiliserar och inspirerar de frivilliga. De externa 
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kommunikationsuppgifterna överlåts till frivilligarbetande kommunikatörer och de tar 

därmed över en stor del utav det operativa kommunikationsarbetet.  

 

För ideella organisationer att arbeta med frivilliga inom kommunikationsinsatser på ett 

systematiskt vis är ett förhållandevis nytt fenomen. Erfarenheterna från Rädda Barnens 

arbete är dock att frivilliga är en viktig kommunikationsresurs i organisationers lokala 

påverkansarbete.   
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8. Sammanfattning 
 

 

Olika sektorer kräver olika ansatser av strategiskt kommunikationsarbete. Olsson (2011) 

menar att det inom ideella organisationer finns kommunikativa brister då de inte tar 

hänsyn till den ideella sektorns speciella karaktär. Kommunikationsmodeller anpassade 

till den privata sektorn kan underminera ideella organisationers verksamhet då de inte är 

anpassade till organisationers demokratiska uppbyggnad och inte tar tillvara på det 

frivilliga engagemanget. Viktiga frågor är därför hur organisationer i den ideella sektorn 

ska nå ut med sina budskap och hur de bör arbeta för att synliggöra sin verksamhet.  

 

Under våren 2013 införde Rädda Barnen en ny modell med frivilligarbetande 

kommunikatörer för lokalföreningar, distrikt och arbetsgrupper där medlemmar får 

fördjupade kunskaper och verktyg för att kommunicera. Uppdraget som frivillig 

kommunikatör innebär därför att bidra till att öka den lokala synligheten och vara en del 

av Rädda Barnens varumärkesbyggande. Uppsatsen undersöker Rädda Barnens arbete 

med frivilligarbetande kommunikatörer som ett nytt sätt på vilket ideella organisationer 

kan arbeta demokratiskt med kommunikationsfrågor och ta tillvara på det frivilliga 

engagemanget.  

 

Studien syftar till att undersöka och diskutera hur Rädda Barnen arbeta strategiskt med 

kommunikation genom att använda frivilligarbetare som en kommunikativ resurs och 

svarar på följande frågeställningar: 

 

 På vilket sätt kan frivilliga integreras i Rädda Barnens kommunikationsarbete?  

 Vilka möjligheter och utmaningar är förknippade med att arbeta med 

frivilligarbetande kommunikatörer? 

 Hur påverkas anställda kommunikatörers roll genom en ökad involvering av 

frivilligarbetande kommunikatörer? 

 

Studiens teoretiska ramverk bygger på ideella organisationers möjligheter och 

utmaningar i kombination med perspektiv på strategisk kommunikation och 

organisationers interna och externa kommunikation. Undersökningsmetoden är en 

fallstudie av Rädda Barnens kommunikationsarbete med fokus på projektet med 

frivilligarbetande kommunikatörer. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med 2 

anställda regionala kommunikatörer och 5 frivilligarbetande kommunikatörer. De 

transkriberade intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultatet visar att Rädda Barnens modell med frivilligarbetande kommunikatörer är ett 

nytt sätt på vilket ideella organisationer kan arbeta med kommunikationsfrågor. 

Modellen möjliggör för att på ett systematiskt sätt integrera frivilliga i 

kommunikationsarbetet. Vidare bidrar modellen till ett ökat deltagande bland frivilliga 

och att frivilligas kompetens integreras i Rädda Barnens kommunikationsaktiviteter 

vilket leder till en ökad effektivitet av kommunikationsarbetet på lokal nivå. De 

utmaningar som framträder är framförallt att kommunikationsprocesserna tar tid då de 

är baserade på frivilliga krafter, för regionala kommunikatörer att skapa ett klimat som 

motiverar frivilliga till fortsatt engagemang och slutligen att förståelsen för 

kommunikation på lokal nivå är relativt låg. Införandet av frivilligarbetande 
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kommunikatörer har även påverkat de anställda regionala kommunikatörernas roll till 

att framförallt fokusera på den interna kommunikationen inom organisationen. De 

regionala kommunikatörerna har därmed blivit internkommunikatörer som mobiliserar 

och inspirerar de frivilliga. 

 

Sammanfattningsvis visar Rädda Barnens modell med frivilligarbetande 

kommunikatörer att frivilliga är en viktig kommunikationsresurs för ideella 

organisationer.   
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Bilaga 1 – Intervjuförfrågan  
 

 

Ämne: Studie om kommunikation i ideell sektor 

 

Hej! 

 

Jag heter Therese Svedberg och läser en magisterutbildning i strategisk information och 

kommunikation vid Högskolan i Borås. Som avslutande del i min utbildning genomför 

jag en studie om strategisk kommunikation inom ideell sektor. Studiens syfte är att 

undersöka hur strategisk kommunikation bedrivs inom den ideella sektorn, och då gärna 

genom en fallstudie av Rädda Barnens arbete.  

 

Jag är mycket intresserad av hur ni på Rädda Barnen arbetar med att involvera frivilliga 

i ert kommunikationsarbete, och speciellt ert nya uppdrag med frivilliga 

kommunikatörer. Det låter jättespännande, och jag undrar därför om du har tid att svara 

på några frågor angående hur Rädda Barnen arbetar med kommunikation, hur ni tänker 

kring att involvera organisationens frivilliga i kommunikationsarbetet samt arbetet med 

frivilliga kommunikatörer.  

 

Intervjun skulle genomföras på telefon (eller Skype) och bör inte ta längre än 30 

minuter. 

 

Låter detta som en möjlighet? Jag skulle uppskatta att få veta så snart som möjligt om 

du samtycker till att intervjuas och i så fall vilken tid som eventuellt passar dig. Jag 

skulle gärna vilja prata med dig innan julledigheten börjar, och förslår därför v.49, v.50 

eller v.51. 

 

Ser fram emot ditt svar! 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Therese Svedberg 

theresesvedberg@live.com 

xxx – xx xx xxx 
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Bilaga 2 – Intervjuguide – Anställda kommunikatörer 
 

 

Om projektet med frivilligarbetande kommunikatörer 

 

1. Kan du berätta om frivilliguppdraget som kommunikatör? 

a. Tidsperiod? Antal frivilliga? Spridning? 

2. Varför valde ni att inrätta frivilliga kommunikatörer? 

3. Vilka uppgifter ingår i uppdraget som frivilligarbetande kommunikatör? 

4. Ingår både intern och extern kommunikation? 

5. Vilka kommunikationskanaler använder de frivilligarbetande kommunikatörerna 

sig av? 

6. Hur ser ni till att frivilliga har de kunskaper som krävs för att kommunicera ut 

ert budskap till era målgrupper? Ingår utbildning och/eller handledning i 

uppdraget? 

7. Förutom informationsspridning, på vilket sätt kommunicerar de 

frivilligarbetande kommunikatörerna med målgrupperna? Det som fångas upp, 

förs den informationen in i organisationen? Hur? Hur används informationen?  

8. Vilka utmaningar ser du med frivilligarbetande kommunikatörer? 

9. Vilka möjligheter ser du med frivilligarbetande kommunikatörer? 

10. Kan du berätta om något exempel då det har fungerat bra/mindre bra med 

frivilligarbetande kommunikatörer? 

11. Har projektet med frivilligarbetande kommunikatörer påverkat ditt vardagliga 

arbete (försvårat/förenklat, mer att göra/mindre att göra)? 

12. Ser du redan nu några resultat av frivilligarbetande kommunikatörer? 

Utvärdering? 

13. Vilka resultat hoppas du på? 

14. Hur tror du att projektet med frivilligarbetande kommunikatörer kommer att 

utvecklas?  

 

Om kommunikation inom Rädda Barnen generellt 

 

1. Sett till kommunikationsarbetet generellt inom Rädda Barnen – utifrån att ni är 

en ideell organisation – finns det några utmaningar? 

2. Finns det några möjligheter? 

3. Hur tänker du kring frivilligas roll generellt inom Rädda Barnens 

kommunikationsarbete? 

4. Är frivilliga delaktiga i kommunikationsarbetet (förutom genom uppdraget 

frivilligarbetande kommunikatörer)? 

a. Om ja, på vilket sätt? Använder ni några speciella metoder för att 

involvera frivilliga i kommunikationsarbetet?  

5. Vilka utmaningar ser du i att involvera frivilliga i kommunikationsarbetet? 

6. Vilka möjligheter ser du i att involvera frivilliga i kommunikationsarbetet? 

7. Vilka framtida möjligheter (frivilliguppdrag, projekt, etc.) ser du för att 

involvera frivilliga i kommunikationsarbetet? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide – Frivilligarbetande 
kommunikatörer 
 

 

Om uppdragets innehåll 

 

1. Hur länge har du varit frivilligarbetande kommunikatör inom Rädda Barnen?  

a. Har du varit engagerad inom Rädda Barnen (eller annan ideell 

organisation) innan? 

i. Om ja, var du delaktig i kommunikationsarbetet? 

b. Varför valde du att bli frivilligarbetande kommunikatör? 

c. Har du några förkunskaper i kommunikation? Studier/arbete? 

2. Kan du berätta om frivilliguppdraget som kommunikatör? 

a. Är du kommunikatör för en lokalförening – vad jobbar ni med? 

b. Vilka uppgifter ingår? 

c. Ingår både extern och intern kommunikation? 

3. Vilka kommunikationskanaler (t ex. sociala medier, pressmeddelanden, 

hemsida, blogg, möten, flyers, posters) använder du dig mest av?  

a. Varför just dessa? 

4. Har du gått någon utbildning för att bli frivilligarbetande kommunikatör?  

a. Vad ingick i utbildningen? Var det något som saknades? 

5. Ingår handledning? Av vem? Vad brukar handledningen innefatta?  

a. Fungerar det bra? Vad skulle kunna fungera bättre? 

b. Är du i kontakt med Rädda Barnens andra frivilligarbetande 

kommunikatörer?  

6. Vad tycker du är roligast med uppdraget? Vad tycker du är svårast? 

 

Om uppdragets för- och nackdelar 

 

1. Kan du berätta om något exempel då det har fungerat bra för din lokalförening 

att kommunicera? Varför? Någon gång det gått mindre bra? Varför? 

2. Vilka brister ser du i uppdraget som frivilligarbetande kommunikatör? Något 

som behöver utvecklas?  

3. Vilka styrkor ser du i uppdraget som frivilligarbetande kommunikatör? 

4. Vilka möjligheter ser du för Rädda Barnens arbete att frivilliga är involverade i 

kommunikationsarbetet?  

5. Vilka utmaningar ser du med att frivilliga är involverade i 

kommunikationsarbete? Finns det något som är svårt med att frivilliga arbetar 

med kommunikation?  

6. Ser du redan nu några resultat från att ni i lokalföreningen kommunicerar mera? 

7. Vad hoppas du på att ditt arbete i lokalföreningen ska leda till?  

 
 


