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Syfte 
Studien undersöker hur ideella organisationer upplever att de möter ett förändrat medielandskap 
samt diskuterar vilka kommunikationsstrategier de använder för att nå̊ externa intressenter. Studi-
ens empiri tar sin utgångspunkt i organisationen Rotary med syfte att undersöka hur nyckelpersoner 
inom organisationen upplever att de möter de förändrade medievillkoren. Vidare undersöker studi-
en även i vilken utsträckning dessa uppfattningar överensstämmer med Rotarys strategiska policy-
dokument.  

Metod och material
Den primära metod som tillämpats är kvalitativa individuella intervjuer och har kompletterats med 
en textanalys av Rotarys strategiska policydokument.  

Huvudresultat 
Studien fann att samtliga intervjupersoner uttrycker att Rotary har svårigheter att såväl möta det 
nya medielandskapet som att få kontakt med- och gensvar från allmänheten. Vidare visar jäm-
förelsen mellan de strategiska policydokument och intervjupersonernas svar på ett svagt samband 
mellan hur de strategiska riktlinjerna verkställs i organisationen. 

Nyckelord 
Ideella organisationer, Rotary, dialog, kommunikation, varumärke.
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1. INTRODUKTION
I detta inledande kapitel presenteras studiens problemområde, syfte och frågeställningar. Kapitlet 
avslutas med ett resonemang kring studiens avgränsning.  

Inom den ideella organisationssektorn har ett problem länge varit hur organisationer ska agera för 

att vara mer synliga för allmänheten och i synnerhet sin tänkta målgrupp. En bidragande om-

ständighet som begränsar och försvårar detta arbete är den ekonomiska faktorn vilket för många 

mindre ideella organisationer innebär att de inte har kapital för att driva större marknadsföringspro-

jekt. Tillväxten av alternativa kommunikationsplattformar såsom sociala medier, har varit en stor 

del av det moderna samhällets utveckling vilket har förändrat situationen, inte bara för ideella or-

ganisationer utan även för vinstdrivande företag. I och med den digitala utvecklingen och nya 

tekniska förmågor skapas ännu mer konkurrens mellan företag och organisationer. För att inta en 

stark position på marknaden krävs en stark varumärkesprofil och det är marknadens uppfattning av 

varumärket som avgör dess vidare framgång (Mårtensson, 2009). 

Med en alltmer fragmenterad publik är det viktigt för ett företag eller en organisation att vara med-

vetna om sina grunder och positioner i samhället. Utifrån detta kan exempelvis en organisation be-

visa för medlemmarna vart man står och hur man vill uppfattas av allmänheten. För att ha ett ty-

dligt varumärke måste organisationen kunna visa en central och gemensam bild utåt, vilket innebär 

att allmänheten ska kunna associera organisationens varumärke med de värden och kännetecken 

som organisationen strävar efter (Aaker, 1996).  

           

Det är vanligt förekommande att företag och organisationer inte ger tillräckligt stort utrymme åt 

kommunikation och informationshantering. Ett skäl till detta kan vara att de inte ser sambandet 

mellan vinst och kommunikation eller låter sig tro att kommunikationen ska fungera automatiskt. 

Det är minst lika viktigt att få den interna kommunikationen mellan olika verksamhetsdelar att 

fungera som att kommunicera externt mot marknaden (Cornelissen, 2008). Vidare finns ett ökat 

tryck på ideella organisationer  att ändra deras sätt att kommunicera från att vara selektiva med vil1 -

ka som nås av deras budskap, till att bedriva en öppen konversation och vara mer transparenta 

(Greenberg & MacAulay, 2009). 

 Avser icke-statliga organisationer som arbetar på ideell basis.1
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 Det empiriska exemplet  denna studie fokuserar på är  organisationen Rotary vars organisation-

sstruktur bygger på att alla klubbar är självständiga från övre instanser och har mandat att fatta de 

allra flesta beslut själva. Internationellt har Rotary fastställda strategiska mål som alla klubbar runt 

om i världen i möjligaste mån ska anamma och implementera. Deras autonoma klubbstruktur gör 

det  dock svårt  för dem att  utforma en tydlig kommunikationsplan för såväl intern- som extern 

kommunikation och har dessutom vissa bekymmer att delta i den digitala tidsåldern vilket bland 

annat begränsar deras utbyte med allmänheten (A-C, Dettner, personlig kommunikation, 5 februari 

2016). Anna-Carin Dettner, PR-ansvarig i Rotaryklubben Majorna i Göteborg, var också den person 

som introducerade Rotary för oss genom ett projekt i utbildningen under höstterminen 2015. Då 

presenterade hon olika svårigheter som relaterar till  Rotarys kommunikativa arbete, som nämns 

ovan, och som vidare skulle kunna undersökas i en uppsats. Studiens titel ”Service above self” är 

en återspegling av det motto organisationen strävar efter (Rotary, 2016a).    

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att studera hur ideella organisationer med starkt varumärke och tradition-

sstyrd historia ämnar möta ett förändrat medielandskap  och hur de kommunicerar såväl internt 2

som externt. Med utgångspunkt i Rotarys strategiska plan  vill vi undersöka hur nyckelpersoner  3 4

inom organisationen förhåller sig till- samt uppfattar på vilket sätt de anser att Rotary möter de 

förändrade medievillkoren för att uppnå deras strategiska målsättningar. Med denna studie hoppas 

vi kunna bidra med en ökad förståelse för vilka utmaningar ideella organisationer och Rotary i syn-

nerhet möter, i att föra dialog med sina primära målgrupper utifrån förändrade kommunikations-

förutsättningar. 

För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar varit vägledande:   

• Hur arbetar ideella organisationer med att upprätthålla kommunikationen och interagera 

med sina intressenter i ett nytt medielandskap som präglas av andra kommunikativa mön-

ster såsom Internetbaserade dialogforum?  

 Har i denna studie tolkats som ett fält där allt fler alternativa nyhets- och mediekanaler får stort utrymme samt att publiken har en 2

helt annan kontroll över sin mediekonsumtion än tidigare och kan således välja vilken information de vill nås av (Appelgren & 
Leckner, 2013). Begreppet kommer även i följande text benämnas som ”ett nytt medielandskap”. 

 Ett dokument som Rotary i Sverige arbetat fram som syftar till att strukturera arbetet i klubbarna 3

 Avser i denna studie presidenter, inkommande presidenter och PR-ansvariga i Halmstads Rotaryklubbar4
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• Hur kan en traditionsstyrd organisation förnya sitt varumärke utan att tappa dess värde och 

vilken roll kan den digitala och tekniska utvecklingen ha i denna kontext?   

• Hur uttrycks Rotarys strategiska kommunikation i deras policydokument samt hur yttras 

nyorientering i förhållande till ett nytt medielandskap?  

1.2 Avgränsning 
Denna studie är geografiskt avgränsad och innefattar endast sex medlemmar i fyra av Rotarys 

klubbar i Halmstad. Avgränsningen kring de utvalda medlemmarna har gjorts i syftet att få en kvali-

tativ bild kring hur de upplever att Rotary på ett lokalt plan, arbetar med intern- och i förlängningen 

extern kommunikation. Medlemmarna som ingår i följande studie representerar presidenter, 

inkommande presidenter och PR-ansvariga från fyra av fem Rotaryklubbar som finns i Halmstad.  

Valet att intervjua ovan nämnda personer grundar sig i deras roll i organisationen samt den erfaren-

het från Rotary de besitter. Då tidsramen för studien varit begränsad har således Rotaryklubbar i 

övriga delar i Sverige utelämnats.    

 

Fortsättningsvis valdes fem av sexton mål i Rotarys strategiska plan ut, då de var av relevans för 

studiens syfte och ändamål. De utvalda målen berör såväl den interna- som externa kommunikatio-

nen. Vidare orientering kring detta finns att läsa i kapitel två. 
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2. BAKGRUND 
Det empiriska exemplet denna studie fokuserar på kommer i följande kapitel beskrivas närmare. 
Inledningsvis presenteras en bakgrund till grundandet av Rotary som följs av en redogörelse av hur 
Rotary i Sverige fungerar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den strategiska planen och Ro-
taract.  

2.1 Historik 
I början av 1900-talet grundades den första Rotaryklubben i Chicago, Illinois, USA. Mannen 

bakom idén hette Paul Harris och arbetade som advokat i Chicago vid denna tidpunkt. Harris 

grundtanke var att han ville sammanlänka privata intressen med affärsmässiga för att kunna utbyta 

kunskapsbaserade erfarenheter från var mans yrke, samtidigt som vänskapliga relationer växte fram 

(Forward, 2009). Det som från början skulle vara en organisation som handlade om ömsesidighet 

och vänskap började ifrågasättas av medlemmarna som undrade om de skulle, och kunde göra mer. 

1906 gick Donald M. Carter med i Rotary och föreslog ett tillägg i organisationens stadgar. 

Tillägget skulle innebära att Rotary skulle arbeta för ett medborgerligt samhälle och sprida Rotarys 

värderingar och andemeningar.   

Tillägget godkändes och adderades sedermera 1907 i Rotarys konstitution. Rotary var nu en reg-

istrerad ideell korporation med drygt 140 medlemmar men Harris var ändå inte helt tillfreds. Att 

sprida Rotarys engagemang och värderingar nationellt över USA var Harris stora dröm - en dröm 

som gick i uppfyllelse den 12 november 1908 då det första mötet i den nybildade Rotary klubben i 

San Francisco hölls. Rotary fortsatte att växa och i maj 1910 hade organisationen etablerat sig i 16 

städer tvärs över USA och hade vid tidpunkten cirka 1800 medlemmar (Forward, 2009).  För att bli 

medlem i organisationen var en redan invald person, tvungen att gå i god för den som sökte sig till 

Rotary - en princip som fortfarande gäller vid rekrytering av nya medlemmar (Forward, 2009).

Den första Rotaryklubben utanför USAs gränser startades i London i augusti 1911 och satte Rotary 

på den internationella kartan. Idag finns Rotary i mer än 200 länder med över 34 000 Rotaryklubbar 

och drygt 1,2 miljarder medlemmar världen över. Rotary International stödjer Rotaryklubbar i hela 

världen genom att samordna globala program, kampanjer och initiativ. Rotary Foundation är en 
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stiftelse som används till att finansiera projekt av rotarianer  och samarbetspartners runt om i 5

världen (Rotary, 2016b). 

2.2 Rotary Sverige    
Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Idag har organisationen drygt 

24 000 medlemmar som är fördelade i 550 klubbar, vilka i sin tur är indelade i tio olika distrikt, 

från norra till södra Sverige (Rotary, 2015a). I varje distrikt finns en så kallad distriktsguvernör, 

vars uppgift bland annat är att besöka de klubbar som ingår i vederbörandes distrikt samt fungera 

som en förmedlare mellan världspresidenten och medlemmarna på lokal nivå. Distriktsguvernörens 

uppgift är således inte att bestämma hur de lokala klubbarna ska arbeta eller profilera sig utan de är 

relativt obundna och fristående från högre instanser (Forward, 2009). Varje klubb har sedan en 

president som leder verksamheten under ett år. 

Ett arbete som engagerat många rotarianer inte bara i Sverige utan över hela världen är projektet 

“End polio now”. Sedan projektet startade 1988 har Rotary anslagit 10 miljarder US dollar till vac-

cin och vaccinerat över en miljard barn i 110 länder (Rotary, 2015a). Den mest kända bidragsgi-

varen är Bill Gates som sedan 2007 har donerat 405 miljoner US dollar (Rotary, 2015a). 

Internationellt har Rotary fastställda strategiska mål som alla klubbar runt om i världen i möjligaste 

mån ska anamma och implementera. Dessa innefattar bland annat arbete med medlemsutveckling, 

humanitär hjälp och användning av online-verktyg. Målen är dock endast ett riktmärke kring hur 

Rotarys strategiska arbete bör fortlöpa och således inget krav att utföra.      

2.3 Den strategiska planen 
Rotary Sverige har utformade strategiska mål som alla klubbar och distrikt aktivt ska jobba för. 

Dessa mål är uppdelade i tre kategorier; “Stödja och stärka klubbarna”, “Fokusera på och öka hu-

manitära insatser”, samt “Förbättra Rotarys image och få fler att känna till organisationen”. De mål 

studien har för avsikt att undersöka närmare presenteras i listan nedan. Vidare orientering kring det-

ta urval finns att läsa i avsnitt 5.6.  

 Benämns de personer som är medlemmar i Rotary (en person - rotarian). 5
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• Främja mångfald bland medlemmarna.       

• Få rekrytering av nya medlemmar att fungera bättre och få fler medlemmar att stanna kvar i 

klubbarna.  

• Uppmuntra strategisk planering på klubb- och distriktsnivå.  

• Samordna arbetet med Rotarys image och varumärke. 

• Göra PR för Rotarys kärnvärden  

(Rotary, 2015b). 
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3. TEORETISKT RAMVERK 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska och begreppsliga referenspunkter.  

 

På lite mindre än tre årtionden har medielandskapet på såväl nationell som internationell nivå 

genomgått en genomgripande förändring. Den mediala och tekniska utvecklingen har helt revolu-

tionerat och förändrat villkoren kring hur människor, företag och organisationer interagerar och 

bygger relationer med varandra. Teknikförändringar sker ofta snabbt men inte lika hastigt som det 

ofta framställs. En del i förändringsprocessen på den tekniska och digitala arenan handlar om i 

vilken mån och hur snabbt användarna tar till sig ett nytt medium. Det talas om en social tröghet 

hos konsumenterna (Appelgren & Leckner, 2013).    

3.1 Nätverkssamhället  
Trots att den digitala utvecklingen bidragit till att det idag finns helt andra och kanske inte minst, 

förbättrade kommunikationsverktyg för individer att samtala, har sociala nätverk funnits lika länge 

som människan existerat. Historiskt har betydelsen av sociala nätverk och nätverkssamhällen kret-

sat kring familj, släkt och vänner och var således ofta lokalt anknutna (Van Dijk, 2012). Sedan 1996 

har Castells sökt belysa hur ett nätverkssamhälle ser ut och fungerar i den moderna världen. 

Castells (2009) menar att det moderna nätverkssamhället är ett samhälle vars struktur är uppbyggd 

och kretsar kring ett Internetbaserat informationsflöde. Idag har det nya medielandskapet möjlig-

gjort en mer global version av nätverkssamhället då människor och organisationer i olika delar av 

världen kan konversera genom snabba och effektiva digitala lösningar. Att nätverkssamhället är av 

globalt värde behöver dock inte innebära att människor överallt i världen är, vill- eller kan vara de-

laktiga eller inkluderade i dessa, men däremot påverkas alla på något vis av de processer som sker i 

de globala nätverk som utgör den sociala strukturen i samhället (Castells, 2009).  

Van Dijk (2012) gör en jämförelse mellan det moderna nätverkssamhället och något han benämner 

som massamhället. Van Dijk definierar massamhället som en samhällsform med grundläggande 

fundament bestående av grupper, organisationer och gemenskaper. Nätverkssamhället definierar 

Van Dijk emellertid som ett modernt samhälle med en infrastruktur uppbyggd av sociala- och me-

dierelaterade nätverk, vilket ligger i linje med Castells ursprungliga tolkning. De mest framträ-

dande skiljaktigheten mellan dessa kategoriseringar enligt Van Dijk (2012), är att i ett massamhälle 

är kommunikationen präglad av en ansikte-mot-ansikte dialog. Vidare är mediespridningen av 
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massmediekaraktär där en avsändare kommunicerar ett budskap till en större massa, så kallad en-

vägskommunikation. 

I ett nätverkssamhälle riktas kommunikationen till en mer begränsad publik och tillvägagångssättet 

är alltmer medierat och således koncentrerat till plattformar där både avsändare och mottagare 

befinner sig, vilket genererar i möjligheten för båda parter att föra en dialog med varandra (Van 

Dijk, 2012). Vidare menar Van Dijk (2012) att de kommunikativa insatserna i ett nätverkssamhälle 

är “glocalt” präglade, vilket innebär att de är både lokala och globala.     

3.2 Strategier i organisationer  
I organisationer finns vanligtvis utformade explicita mål dit man vill nå med sitt arbete och för att 

nå dessa mål är det lämpligt att tillämpa en strategi. En målstrategi innebär att det finns en plan om 

framtiden, på vilket sätt arbetet ska ske och varför (Wilberg & Wadbring, 2013). Samhället är i 

ständig rörelse och i alla organisationer finns vanor, rutiner och inbyggda sanningar som gör det 

svårt att anpassa sig till den komplexa värld vi har idag. Johnson, Scholes och Whittington (2008) 

delar in strategiarbetet i tre olika delar. Först måste en förståelse av nuläget skapas för att kunna 

värdera framtiden och tänkbara förändringar i en organisation. Vidare är det viktigt att se vilka val 

som är möjligt att utföra och till sist hur organisationen i praktiken väljer att verkställa dessa val 

(Johnson et al., 2008).  

En strategi inom fältet för organisationskommunikation som blivit ett alltmer utbrett verktyg inom 

ramen för nya mediala och digitala lösningar som tillskrivs dagens moderna samhälle, är att skapa 

interaktivitet mellan organisationen och dess intressenter. Bennett (2012) kallar detta för aktiv två- 

och trevägsinteraktion. Denna form av interaktivitet skiljer sig från traditionell kommunikation-

söverföring där en avsändare kommunicerar ett budskap till en större massa. Tillämpning av 

tvåvägsinteraktivitet innebär att den digitala tjänst som förmedlar budskapet är anpassad så använ-

daren har möjlighet att ge respons kring hur vederbörande upplever att framställandet av exem-

pelvis en tjänst fungerar.  
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För att få användaren att fortsätta engagera sig i organisationen och deras arbete, poängterar Ben-

nett (2012) emellertid att aktiv trevägsinteraktion är det mest effektiva kommunikationsinstru-

mentet. Trevägsinteraktion innebär att användarna ges möjlighet att återanvända den information de 

fått från den digitala tjänsten, för att sedan sprida det vidare till nya användare och är följaktligen 

nyckeln till att användarna ska fortsätta utnyttja tjänsten. Bennett (2014) menar att det nya me-

dielandskapet har varit en bidragande faktor till denna form av informationsspridning.   

3.3 Organisationskommunikation   
Forskare inom området för organisationskommunikation intresserar sig för hur medier, budskap 

och kommunikationsaktiviteter är relaterade till organisationer och organiseringsprocesser. Organi-

sationskommunikation liknas ofta vid intern kommunikation, det vill säga organisationsmedlem-

mars formella och informella kommunikation inom organisationen (Heide, Johansson, Simonsson, 

2012). Intern kommunikation innebär på vilket sätt information förmedlas och hur en organisation 

hanterar informationen. Bjorkman (2009) poängterar att om en organisation har en plan eller mer 

hierarkisk utformning, finns det alltid strukturerade länkar mellan företagets olika delar. Om dessa 

länkar är anpassade och officiellt accepterade, vet alla i organisationen var informationen ska 

passera och på vilket sätt den ska hanteras. Detta gör att missförstånd och informationsfel inom or-

ganisationen minimiseras och skapar en bra intern kommunikation (Bjorkman, 2009).  

Extern kommunikation omfattar marknadskommunikationen med målgruppen och kommunikation 

mellan organisationer och andra intressenter som till exempel samarbetspartners. Marknadskom-

munikationen kan utformas på många olika sätt. Syftet är dock alltid detsamma, att nå ut med ett 

budskap och information till den valda målgruppen och att densamma uppfattar informationen så-

som organisationen ämnat att den skall tas emot (Bjorkman, 2009). 

3.4 Varumärken i ett föränderligt medielandskap 
Ett varumärke ska spegla den generella mening och känsla som är gemensam för verksamheten, 

den blir ett verktyg av vad som förväntas av produkten eller organisationen. För större företag eller 

organisationer kan varumärket bli den röda tråden för hur medarbetare ser på sig själva internt och 

hur externa publiker står i relation till dess produkt (Ots, 2013). Ur en kommunikativ synpunkt står 

varumärket för ett antal primära värderingar som skapar mening för användaren.  
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Det gäller för organisationen att se till att varumärket blir en betydelsefull del av människors liv 

(Ots, 2013). Varumärkesbyggande handlar i allt större utsträckning om att organisationen bör vara 

en aktiv och mottaglig deltagare i användarens pågående samtal om vad varumärket står för och 

vad det tillför dem (Ots, 2013). Vidare är det även viktigt att organisationen anpassar sin kommu-

nikation efter vilken målgrupp de strävar att nå (Heide & Johansson, 2008).  

Detta kapitel har redogjort för olika teoretiska utgångspunkter med syftet att belysa hur dessa per-

spektiv är relevanta för såväl studiens syfte, frågeställningar- samt empiriska material. Fokus har 

främst legat på intern- och extern kommunikation i form av organisationskommunikation och hur 

organisationer kan gynnas av att aktivt arbeta med dialog för att engagera intressenter utanför or-

ganisationen. Vidare diskuteras nätverkssamhället i syfte att få en övergripande bild kring hur nya 

kommunikationsmönster har växt fram i det moderna samhället.  
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4. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel ramar vi in de teoretiska utgångspunkterna ytterligare och presenterar tidigare 
forskning inom såväl området för organisationskommunikation som hur den ideella organisation-
ssektorn anammar nya digitala lösningar i sitt kommunikationsarbete. 

4.1 Synliggöra kompetens i organisationer 
Informationsspridning är inte samma sak som kommunikation i ett företag eller i en organisation. 

Kommunikationen innehåller inte bara teknisk överföring av ett meddelande utan är en pågående 

dialog mellan människor. Det är därför extra viktigt att att ta hänsyn till sociala relationer när man 

studerar kommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 

I “Visioner och Verkligheter” diskuterar Johansson (2003) arbetsledarens roll i en organisations 

kommunikationsprocess. Hon menar att personer med denna position oftast är medvetna om kom-

munikationens betydelse men har för lite kunskap och förstår sällan vilka utmaningar de kan ställas 

inför eller vilka problem som kan uppstå. Genom tydliga samtal och dialoger där en medveten 

kommunikation eftersträvas, är det lättare att bevara en samlad uppfattning om uppgifter och mål 

bland medarbetare i en organisation. Kommunikation ser dock ut på olika sätt beroende på var den 

sker - hierarki och auktoritet är faktorer som påverkar organisationskommunikationen. Johansson 

(2003) påpekar att oftast finns redan kunskapen i organisationen men i många fall är den osynlig 

för de högst uppsatta. Det är således viktigt att ta till vara på den kompetens och erfarenhet som 

redan existerar i organisationen - anställda och chefer på lägre nivå är ofta bättre insatta var brister-

na i kommunikationen finns.  

4.2 Intern- kontra extern kommunikation 
Redding (1989) menar att det kan finnas vissa problem med uppdelningen av intern- och extern 

kommunikation. Han poängterar att gränserna mellan de båda på senare år har blivit allt mer fly-

tande och i praktiken är uppdelningen onaturlig. Till stora delar beror de otydliga uppdelningarna 

på den nya informations- och kommunikationstekniken vilken bland annat möjliggör nya organisa-

tionsformer som nätverksorganisationer och virtuella organisationer. 

Precis som Redding påpekar även Christensen (1997) att gränsen mellan intern- och extern organi-

sationskommunikation börjat suddas ut. Ett exempel på detta kan vara det faktum att organisation-

ers externa webbplatser också besöks av, och i viss mån vänder sig till medarbetarna. Idag är 
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chansen även stor att det externa innehållet har större betydelse för medarbetare än för externa per-

soner. Det talas i detta sammanhang om autokommunikation, vilket innebär att den utåtriktade 

kommunikationen riktas minst lika mycket till de som redan är kopplade till organisationen istället 

för att främst riktas till aktörer och intressenter utanför organisationen i syfte att skapa- och upprät-

thålla relationer med dessa personer.   

 

Pionjärstudierna inom fältet för intressentrelationer belyser vikten av dialog hos alla organisationer 

och företag som använder Internet för att kommunicera med sina primära målgrupper (Botan, 1997; 

Kent & Taylor, 1998). Sedan studierna genomfördes har ytterligare kanaler för dialog mellan organ-

isationer och dess målgrupper uppstått. Fenomenet sociala medier har ökat markant i både använd-

ning och utbredning det senaste årtiondet och möjliggör helt andra former av kommunikation som 

skiljer sig från organisationers traditionella webbplatser. Heide (2002) belyser dock att de mänskli-

ga kommunikationsprocesserna inte per automatik förändras till det bättre av tekniken trots dessa 

nya kommunikationsmöjligheter. 

 

De Bussy, Ewing och Pitt (2010) visar emellertid en annan bild av nya medier än Heides resone-

mang. Syftet med deras studie var att undersöka hur den interna organisationskommunikationen 

påverkas av nya medier, i en kontext som främst relaterades till intranät och e-mail. 

            “The use of new media in the workplace is positively related to organizational attitudes towards  

 innovation and the alignment of personal work goals with those of the organization”.  

         (De Bussy et al. 2010, 156)  

 

Resultaten visar att den undersökta organisationen påverkades positivt av nya medier och medarbe-

tarna upplevde även att de fick bättre respons från högre instanser på arbetsplatsen samt var mer 

delaktiga i den kommunikativa processen, såväl intern som extern (De Bussy et al., 2010).   
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4.3 Sociala medier erbjuder dialog 
När Lovejoy & Saxton (2012) genomförde en studie kring hur 100 ideella organisationer i USA 

använder Twitter i sitt kommunikationsarbete, fann de att 47 organisationer främst använder Twitter 

som informationsbas istället för att ha en dialog med mottagarna. Burnett, Lamm, Lucas och Waters 

(2009) gjorde liknande upptäckter när de studerade hur 275 ideella organisationer använde Face-

book i dialogsyfte. Deras studie påvisade att organisationernas Facebookprofiler huvudsakligen an-

vändes för envägskommunikation och erbjöd inte besökarna något konkret alternativ för att in-

volvera sig vidare i organisationen. Följaktligen kunde slutsatsen dras att ideella organisationer inte 

använder sociala medier till dess fulla potential.  

Briones, Fischer Liu, Jin och Kuch (2011) åskådliggör dock en annan syn i deras studie om hur 

Röda Korset i USA använder sociala medier för att kommunicera med sina primära målgrupper. 

Resultatet visar att Röda Korset i USA använder såväl bloggar, Twitter och Facebook för att rekry-

tera och bibehålla volontärer, engagera media etcetera. Genom att ha en två-vägs dialog via sociala 

medier lyckas organisationen ha ett snabbare informationsflöde till samhället, det genererar i mer 

och bättre mediabevakning samt att de kan få såväl positiv som negativ feedback från berörda 

parter för att förbättra organisationen. Resultatet indikerar även på vissa utmaningar gällande att 

anamma nya medier. Dessa belystes främst i termer av resurser, en generellt hög medelålder i or-

ganisationen samt brist på förståelse från högre instanser (Briones et. al, 2011), vilket även över-

rensstämmer med den diskussion Johansson (2003) lyfter fram.  

Detta kapitel har presenterat olika studier om hur kommunikationen i en organisation kan fungera 

och visar på att kommunikationen kan påverkas på många olika sätt. Avgörande faktorer kan vara 

hur makten i organisationen fördelas, såväl som anpassning till ett förändrat medielandskap i form 

av sociala medier. Forskningen lyfter även fram vikten av att tillämpa dialog hos organisationer 

som använder Internet för att kommunicera med sina målgrupper. Vidare presenterades studier som 

indikerar att ideella organisationer förmår möta ett förändrat medielandskap, vilket denna studie tar 

avstamp i.   
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5. METOD 
I följande kapitel beskrivs de resonemang som legat till grund för valet av metod och insamling av 
det empiriska materialet. Empirin bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av semistruk-
turerade intervjuer som kompletterats med en textanalys av Rotarys policydokument.  

5.1 Val av metod 
För att formge ett projekt som på bästa sätt besvarar de frågeställningar studien utgår från, är det 

viktigt att inkludera alla de val forskaren eller studenten måste förbereda innan studiens genom-

förande. Detta brukar kallas för forskningsdesign och syftar bland annat till vilken metod som är 

lämpligast för att samla in- och producera empiriskt material, vilket urval av empiriska objekt som 

ska göras etcetera (Ahrne & Svensson, 2015).

 

Denna studie har utgått från en kvalitativ inriktad metod, vilket Ahrne och Svensson (2015) förk-

larar som ett övergripande begrepp för alla former av metoder som grundar sig i intervjuer, obser-

vationer eller analys av texter. Inledningsvis var tanken att studien skulle ta sin utgångspunkt i en 

kvantitativ metod då vår avsikt var att undersöka hur medlemmarna i Rotary uppfattade att deras 

interna- samt externa kommunikation ser ut. Dock insåg vi att denna metod inte skulle kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar och inte heller resultera i något djupgående material som 

skulle kunna generera ny kunskap inom forskningsfältet för organisationskommunikation. För att få 

tillfälle och möjlighet att föra en djupare diskussion med respondenterna blev därför metoden av 

kvalitativ karaktär.  

5.2 Semistrukturerade intervjuer 
Ett av det allra vanligaste tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning är intervjuer av varierat slag. 

Intervjuer är ett mångsidigt redskap för att samla in kunskap om olika företeelser i samhället, ex-

empelvis sociala miljöer och vilka känslor och upplevelser de intervjuade som ingår i denna sociala 

miljö har (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015). Således är intervjuer även ett fördelaktigt verktyg 

för att öka vår förståelse för sociala fenomen som till exempel kommunikation i och runt organisa-

tioner (Von Platen & Young, 2014). 

 

Inför de individuella intervjuerna formulerades specifika frågor med syftet att få ta del av de inter-

vjuades åsikter och synpunkter. Frågorna utformades på det sätt att den intervjuade skulle ha möj-

ligheten att dra egna slutsatser och känna en frihet i att kunna formulera svaren på sitt sätt. Slutna 
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frågor har därmed uteslutits (Bryman, 2011). Denna typ av kvalitativ studie kallas semistrukturerad 

intervju och är ett exempel på hur en flexibel intervju kan se ut. I denna form ges således personen 

utrymme att tolka frågorna på egen hand men där tydliga teman ska spegla intervjuprocessen. Kän-

netecken för denna typ av intervjuer är dessutom när flera forskare utför studien och att forskarna 

utgår från specifika frågeställningar (Bryman, 2011).

5.3 Kvalitativ textanalys 
Undersökning av officiella dokument som kommer från organisationer kan analyseras genom att 

använda en kvalitativ innehållsanalys. Här eftersträvas att identifiera genomgående teman eller att 

forskaren utgår från en problemformulering i det material som analyseras (Bryman 2011). Denna 

form av dokumentanalys kombineras ofta med kvalitativa intervjuer. (Bryman, 2011). I en kvalita-

tiv innehållsanalys analyseras textinnehållet på ett systematiskt vis genom att välja ut specifika 

dokument som knyter an till den forskningsfråga studien har för avsikt att undersöka. I en kvantita-

tiv innehållsanalys är syftet å andra sidan främst att kvantifiera innehållet, det vill säga räkna hur 

många gånger exempelvis ett specifikt ord förekommer i en text (Bergström & Boréus, 2012).  

I de fall där det empiriska materialet huvudsakligen utgörs av dokument är dessa ofta grunden för 

en djupgående analys. Vi valde att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av de dokument som 

finns tillgängliga på Rotarys hemsida, där dokumenten istället utgör ett komplement till de semi-

strukturerade intervjuerna (Bengtsson, 2000). För utomstående parter kan dessa dokument utgöra 

ett slags fönster som ger inblick och kännedom om organisationen (Bryman 2011). Syftet med att 

tillämpa ytterligare en metod var att jämföra tre av Rotarys policydokument med det empiriska ma-

terial intervjuerna genererat.  

5.4 Urval 
5.4.1 Intervjuer 

Föreliggande studie har utgått från ett målinriktat urval i insamlingen av det empiriska materialet. 

Ett målinriktat urval innebär att de individer som ingår i intervjustudien är valda utifrån studiens 

ändamål - det vill säga syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Vid ett målinriktat urval görs 

vanligtvis urvalet på mer än en nivå, så kallat tvåstegsurval (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015). 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är frågeställningen ofta kopplad till organisationer av olika 

slag. I ett första steg handlar det följaktligen om att välja en organisation, för att i steg två identi-

fiera vilka intervjupersoner som ska ingå i studien (Bryman, 2011). Utifrån denna strategi har den-
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na studie fokuserat på intervjuer med sex personer inom Rotary som är klubbpresidenter respektive 

PR-ansvariga i de Rotaryklubbar som finns i Halmstad. Tidigare projekt inom utbildningen har 

genererat i kontakter till verksamma inom Rotary som varit mycket värdefulla för att få tillgång till 

det forskningsområde (Lalander, 2015) denna studie syftar till. 

5.4.2 Textanalys 

Vi valde att komplettera våra individuella intervjuer med en textanalys baserat på dokument från 

Rotarys hemsida. Dessa dokument symboliserar strategier och arbete som ska genomföras av varje 

distrikt och klubb. Vi har utgått från tre dokument som syftar till att besvara studiens frågeställ-

ningar. Dessa är: “Strategisk planeringsguide”, “Guvernörens handbok” och “PR- kommittén - 

handbok för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer”. Urvalet baseras endast på vår uppfattning 

om vad i dokumenten som uttrycks som kommunikativa riktlinjer och är således en subjektiv tolkn-

ing av materialet. 

5.5 Genomförande  
5.5.1 Intervjuer 

Innan studiens empiriska material samlades in utformade vi en så kallad intervjuguide för att struk-

turera intervjufrågorna efter vårt syfte och frågeställningar. I en semistrukturerad intervju bör for-

muleringen av frågeställningarna inledningsvis vara ämnesövergripande för att sedan ledas vidare 

in på de teman studien utgår från (Bryman, 2011). Frågeställningarna i vår intervjuguide var till en 

början lite väl specifika och vi valde därför att modifiera den första versionen innan den första in-

tervjun ägde rum. I den slutgiltiga versionen var frågorna utformade med utgångspunkt i Brymans 

(2011) intervjuguide. Vi valde att tillämpa samma intervjuguide på samtliga intervjupersoner efter-

som vi ville ha möjlighet att jämföra deras svar. 

Vi började med inledande frågor som bland annat berörde det nya medielandskapet och vilken upp-

fattning den intervjuade hade om detta begrepp. Fortsättningsvis innehöll intervjuguiden temafrå-

gor som hade en tydligare koppling till det empiriska exemplet för att sedan avsluta med så kallade 

tolkande frågor. Den sistnämnda frågeformen handlar mycket om att ställa frågor som inleds med 

“Menar du..”; “Vad är din uppfattning” etcetera. 
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Vi kontaktade våra intervjupersoner via mail där vi presenterade oss och vår idé om studien. Syftet 

med mailet var att fråga om vederbörande ville och kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

För att komma i kontakt med dessa personer kontaktade vi Christer Harplinger, distriktsguvernör, 

som försåg oss med den information som behövdes (personlig kommunikation, 10 april 2016). Re-

sponsen från de tillfrågade intervjupersonerna var mycket bra och sex av nio tillfrågade hade möj-

lighet att delta och det finns en möjlighet att övriga tre personer hade haft tillfälle att ställa upp om 

tidsramen hade varit bredare. 

 

Intervjuerna genomfördes på Halmstads stadsbibliotek samt i Högskolans lokaler och genom-

snittstiden för intervjuerna var cirka 45 minuter. Anledningen att intervjuerna inte genomfördes på 

deras respektive arbetsplatser var dels för att några är pensionerade och dels för att studiens syfte 

inte är relaterat till deras arbetsplats utan fokuserar på ett ideellt intresse (Ahrne & Eriksson-

Zetterquist, 2015). En strategi vi tillämpade under intervjuerna var att en av oss var den huvudsak-

liga samtalsledaren som ställde frågorna och den andra förde anteckningar. Det första vi frågade 

alla intervjupersoner var om de godkände att vi spelade in samtalet, vilket samtliga intervjuperson-

er accepterade. Vi använde oss av såväl dator som mobiltelefon för att ha underlag för transkriber-

ing som sedan legat till grund för det analytiska arbetet. 

5.5.2 Textanalys  

När vi utformade textanalysen tog vi särskilda delar från de tre utvalda dokumenten och delade 

sedan in dessa i tre separata stycken. Vi valde att redovisa största delen av resultatet i punktform för 

att underlätta läsningen och skilja resultat från analys. Inledningsvis hade vi för avsikt att placera 

den analytiska tolkningen av dokumentens innehåll i den sammanfattande analysen. För att upprät-

thålla kontinuitet och en konsekvent linje genom hela resultat- och analyskapitlet, valde vi seder-

mera att integrera en kort analys med det textmaterial vi utgått från.  

5.6 Bearbetning av resultat 
Den analysmetod studien utgått från kallas den unika konversationen vilket innebär att texten i re-

sultat- och analysdelen kommer presentera empirin och låta den stå i fokus. I denna metod utgår 

man från att texten är verkligheten och ambitionen är att analysera en liten del av en text för att 

kunna upptäcka och påvisa större mönster och skeenden (Eksell & Thelander, 2014).  
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En del i bearbetningsfasen av det material intervjuerna genererade, var att transkribera varje inter-

vju och sammanställa det till ett övergripande ramverk för analys- och resultatdelen. Utifrån sam-

manställningen kunde vi sedan identifiera framträdande teman som samtliga intervjupersoner 

återkom till. Dessa teman är “Ett förändrat medielandskap”, “Självbild”, “Allmänheten” och 

“Strategiska planen” och valdes på grund av dess relevans till studiens syfte och frågeställningar. 

Innehållet i den strategiska planen (se punkt 2.3), har fungerat som ett hjälpmedel för att strukturera 

intervjufrågorna och undersöka hur intervjupersonerna förhöll sig till utvalda punkter i dokumentet. 

Vidare valde vi att lyfta fram citat från intervjuerna som belyser och stärker ovan nämnda teman.     

Det arbete som föranledde bearbetningen av de tre policydokument som ingått i textanalysen, var 

att göra ett urval av vilka dokument som skulle granskas vilket presenterats tidigare i detta kapitel. 

Syftet med att analysera dessa tre dokument var att jämföra innehållet i dessa med det som inter-

vjupersonerna uttryckte och om det fanns möjlighet att identifiera samband mellan intervjuperson-

ernas erfarenheter och det som finns dokumenterat. Det vi fokuserade på vid den analytiska 

tolkningen av dessa dokument var om- och hur det framgår att Rotary arbetar med utveckling av 

organisationens strategiska kommunikationsprocesser. Vidare har textanalysen mer specifikt 

fokuserat vilken status dokumenten har för kommunikativa strategier- och riktlinjer på klubbnivå. 

Viktigt att poängtera är att den textanalytiska processen varit ett komplement till studiens huvud-

sakliga metodval och har således fått mindre utrymme i nästkommande kapitel, resulat och analys.  

5.7 Validitet och reliabilitet  
Validiteten i en studie syftar till att avgöra om den tillämpade metoden mäter det som är studiens 

ändamål (Heide & Simonsson, 2014). Metodvalet bör således anpassas efter syftet och de 

frågeställningar studien utgår från för att kunna göra studien rättvisa (Bryman, 2011). Som nämnt 

ovan var inledningsvis vår tanke att genomföra en kvantitativ enkätstudie. Detta valdes sedermera 

bort på grund av den riktning vi ville att studien skulle ha och därav skulle en kvalitativ metod vara 

mer fördelaktig i relation till såväl det empiriska materialet som den analytiska processen.      

 

Med reliabilitet menas om resultaten i en undersökning förändras om undersökningen skulle 

genomföras på nytt, eller om det påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar (Bry-

man, 2011). Det problematiska med reliabilitet i kontexten av att studera en specifik organisation, 

är att allteftersom forskaren lär känna organisationen kan nya frågeställningar uppdagas och 
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forskaren kan således anpassa studien efterhand som nya uppgifter dyker upp (Heide & Simonsson, 

2014). Vidare är det svårt att påvisa studiens tillförlitlighet eftersom de tolkningar och val som 

präglat studien speglas av forskarens bakgrund och intressen. Med detta i åtanke menar Heide & 

Simonsson (2014) att det skulle vara anmärkningsvärt om två kvalitativa forskare vid ett senare 

tillfälle, genomförde samma fallstudie och skulle kunna redogöra för exakt samma resultat och 

tolkningar.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS
Kapitlet innehåller resultat som framkommit under de individuella samtalsintervjuerna samt från 
den kvalitativa textanalysen. Resultatet från intervjuerna presenteras i såväl text- som citatform 
och integreras med våra tolkningar från textanalysen. 

6.1 Semistrukturerade intervjuer  
Detta avsnitt är organiserat efter fyra olika teman som genomgående belyser samtliga intervjuper-

soners uppfattningar om såväl generella kommunikationsmönster i samhället, som information-

söverföring i direkt anknytning till Rotary. I följande text kommer personerna som ingått i inter-

vjustudien att benämnas som intervjuperson 1-6. Detta eftersom de deltog i egenskap som Ro-

tarymedlem och det kändes följaktligen inte relevant att skriva ut deras verkliga namn.  

6.1.1 Ett förändrat medielandskap

Syftet med frågorna i intervjuguiden var att försöka få en övergripande bild av hur intervjuperson-

erna upplever den mediala förändring som skett och som helt har omformat de kommunikativa vil-

lkoren. Vi valde därför att inleda med följande fråga:   

 

 “Vad tänker du på när du hör ett nytt medielandskap? Vad lägger du i ett sådant uttryck?”

 

Med frågan ville vi även skapa oss en uppfattning om hur insatta de ansåg att de var i Rotarys in-

formationsspridning. Samtliga intervjupersoner hade en bild av ett nytt medielandskap som präglas 

av ny teknik, sociala medier och kommunikationsöverföring som inte endast regleras från en rikt-

ning.  

Intervjupersonerna var även överens om att den tekniska utvecklingen innebär en stor förenkling 

och möjlighet att nå ut både snabbare och till en bredare publik samt underlättar kontakten- och in-

teraktionen med människor från andra delar av världen. Vad våra intervjupersoner skildrar, 

benämns av Manuel Castells (2009) för nätverkssamhället. Dock behöver detta inte innebära att 

alla vill eller kan anpassa sig till de nya kommunikationsvillkoren. Viljan att inte delta kan bero på 
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”Det blir mycket mer medierapportering person till person, snarare än att det är 
någon central nyhetsinstans som förmedlar nyheterna. 

     (Intervjuperson 6, 29 april 2016)  



bristande kunskap och intresse inom området, vilket således påverkar huruvida man är aktiv eller 

inte i det nya medielandskapet (Castells, 2009). 

 

Samtliga intervjupersoner hade emellertid en positiv bild av det förändrade medielandskapet men 

var samtidigt överens om att det, både som enskild individ och organisation är svårare att utmärka 

sig i en konkurrerande mediavärld där såväl innehåll som publik har blivit alltmer fragmenterade. 

När vi ställde frågan om hur Rotary möter det nya medielandskapet var responsen från alla inter-

vjupersoner att utvecklingen går långsamt. Respektive klubb i Halmstad har det senaste året skapat 

en Facebookprofil som de försöker uppdatera löpande. Facebook har emellertid funnits i över ett 

decennium och att klubbarna först nu har insett värdet med forumet tyder på en social tröghet i or-

ganisationen (Appelgren & Leckner, 2013). 

Att Rotary har anslutit sig till den digitala informationsspridningen uttryckte samtliga intervjuper-

soner som ett steg i rätt riktning men de upplever fortfarande att de har svårt att nå ut med sitt bud-

skap och sina värderingar i samhället. Enligt intervjupersonerna finns en ambition i Rotaryklubbar-

na i Halmstad att driva projekt och ge allmänheten en tydligare bild av vad Rotary är och vad de 

gör. Under intervjuerna uttrycktes emellertid en oro att medlemmarnas bild av Rotary inte stämmer 

överens med allmänhetens uppfattningar om organisationen. En av intervjupersonerna poängterade 

dock att interaktionen med intressenter utanför Rotary är väldigt begränsad, vilket hen menade 

försvårar deras arbete att nå den ambition som nämndes ovan. 
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”Jaa, vad ska jag säga… jag har varit med i så många år. och det har ju inte skett 
någon som helst förändring egentligen […]”.  

    Intervjuperson 5, 27 april 2016 

[…] Jaa, det kommuniceras ju på så oerhört många ställen idag där jag erkänner 
mig väldigt, i min ålder känner jag mig väldigt utanför den världen. Och jag är 
inte ens intresserad av den riktigt”.  

Intervjuperson 5, 27 april 2016 



När personer utanför organisationen inte erbjuds ett konkret tillvägagångssätt för att kunna en-

gagera sig i organisationen är detta ett tecken på envägskommunikation (Burnett, Waters, Lamm 

och Lucas, 2009). Med detta medföljer en risk att den uppfattning eller bild personerna hade innan 

de började söka upp organisationen varken bekräftas eller dementeras och dessutom uteblir utbytet 

mellan organisationen och intressenterna. Som konstaterats ovan uttrycker intervjupersonerna att 

Rotary har ett begränsat utbyte med allmänheten vilket kan försvåra deras strävan att få allmän-

heten att se Rotary med samma ögon som medlemmarna gör.  

6.1.2 Självbild 

Detta avsnitt fokuserar på hur Rotary vill uppfattas av allmänheten och vilken bild de intervjuade 

har om Rotarys image och varumärke. Samtliga intervjupersoner påpekade att Rotary är ett 

yrkesnätverk, men har de senaste åren emellertid haft svårt att profilera sig som det och associeras 

istället mycket med välgörenhet av olika slag.

Projektet “End polio now” är ett världsomspännande projekt som Rotary var med och startade. Fyra 

av de sex intervjuade påpekade dock att detta är något Rotary inte får eloge för. Mycket av erkän-

nandet tillskrivs istället Bill Gates som gjort en uppmärksammad kampanj där han dubblar insatsen 

pengar som Rotary samlar in. Rotary lägger mycket resurser i olika insamlingsprojekt men ges inte 

riktigt möjlighet att synas, vilket enligt flera intervjupersoner fått konsekvensen att Rotary kan upp-

fattas som en hemlighetsfull organisation. Det kan finnas en osäkerhet hos medlemmarna i Rotary 

kring hur deras värderingar bemöts av gemene man, med påföljd att de inte vågar ta steget fullt ut i 

det nya kommunikationslandskapet. 
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”[…] Vi har ingen, inget utbyte - ingen gränsyta mot allmänheten på något annat 

sätt. Vi har ju i princip aldrig riktigt fått någon förfrågan från allmänheten”.  
(Intervjuperson 6, 29 april 2016). 

”[…] Ja för att välgörenhetsbiten har ju fått en väldigt stor… Jo, ja, så jag tror att 
vi har blivit mer kända av välgörenhetsbiten än genom nätverksbiten. Det tror jag 

faktiskt”.  
(Intervjuperson 2, 21 april 2016). 



En svårighet Rotary står inför, är om och hur varumärket har påverkats av den digitala- och 

tekniska utvecklingen, där den främsta utmaningen ligger i hur de kan dra nytta av det förändrade 

medielandskapet i sin externa kommunikation och vilka effekter detta i så fall skulle generera. När 

vi frågade intervjupersonerna vilken uppfattning de hade om Rotarys image och varumärke var 

svaren av varierande karaktär. Intervjuperson 3 påpekade att bilden av Rotarys image och 

varumärke kan se olika ut beroende på vem i organisationen du frågar. Intervjuperson 1 menade att 

Rotary har ett starkt varumärke, är effektiva och bra på att sprida innebörden sina värderingar samt 

poängterade att klubben som vederbörande tillhör arbetar enhetligt med varumärket. Intervjuperson 

4 konstaterade att; 

Det genomgående svaret samtliga intervjupersoner emellertid hade en enhällig åsikt om, är att 

värdet i Rotarys varumärke grundar sig i att de ser Rotary som ett yrkesnätverk där den personliga 

utvecklingen är i fokus. En annan viktig faktor är gemenskapen i klubbarna, det ska vara roligt och 

lärorikt samt skapa möjlighet att bidra till utvecklingen av samhället genom olika projekt. Ett 

resonemang som styrks av Ots (2013), då han menar att det är viktigt för en organisation att säker-

ställa att varumärket blir en betydelsefull del av människors liv. Utifrån de intervjuer som genom-

förts uttrycker intervjupersonerna, som nämndes ovan, en gemensam och tydlig intern bild om Ro-

tarys varumärke och image. Emellertid har de svårigheter att få allmänheten att inse på vilket sätt 

detta berikar människorna som är medlemmar och vilket värde de får ut av det. 
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”Man kanske är rädd för det här nya. Man kanske är rädd för hur det ska bemötas 

och då vill man inte skylta med det”.  
(Intervjuperson 3, 22 april 2016). 

”Jag tror inte att varumärket egentligen påverkas av det nya medielandskapet. Jag 

tror man ska vara med, men jag tror inte det i sig kommer påverka värdet utan 
vad man gör, däremot kan det påverka sättet man arbetar på […]”.  

   (Intervjuperson 3, 26 april 2016). 

”Och där någonstans är väl utmaningen. Den här missmatchningen mellan det 
som vi anser oss vara och vill kommunicera ut och en bild som gemene man kan 
ha av oss […]”.  

(Intervjuperson 6, 29 april 2016 



Att bygga ett hållbart varumärke handlar idag om att organisationen bör vara aktiv och tillgänglig i 

användarens vardag och identifiera vilken betydelse varumärket har för användaren (Ots, 2013). 

Som vi nämnde i föregående avsnitt, var den generella föreställningen bland de intervjuade att det 

finns stora brister i dialogen med allmänheten och en av intervjupersonerna antydde att sättet man 

arbetar på, påverkas av det förändrade medielandskapet (intervjuperson 3, 22 april 2016). Här har 

Rotary en utmanande uppgift - att anpassa arbetet efter nya tekniska förmågor och en förändrad 

medievärld.  

6.1.3 Allmänheten  

Innebörden av citatet ovan var en uppfattning vi delade när vi inledde vår studie. När frågan har 

tagits upp under våra intervjuer har samtliga varit relativt övertygade om att det är så allmänheten 

ser på Rotary. En komplex omständighet som kan påverka detta förhållande är att det idag inte län-

gre går att skilja extern- från intern kommunikation på ett tydligt sätt (Christensen, 1997). En or-

ganisations externa webbplats vänder sig i allt större utsträckning till medarbetarna och de som 

redan är kopplade till organisationen vilket vi fann stämde in på Rotary; 

Redding (1989) menar att det bör finnas en balans mellan intern- och extern kommunikation efter-

som det nya medielandskapet har bidragit till att det idag finns betydligt fler kommunikation-

skanaler. Något som blivit påtagligt under studiens gång är att Rotary på såväl lokal, nationell och 

internationell nivå satsar mycket resurser på intern kommunikation - en uppfattning som styrks av 

intervjupersonerna.
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”Jag vet inte, när jag blev medlem så tänkte jag att det var något för äldre herrar 
som var läkare eller advokater. Det var liksom min bild av Rotary innan jag kom 

in och såg det. Så det är väl inte omöjligt att andra har ungefär liknande…”.  
(Intervjuperson 6, 29 april 2016 

”Ja, alltså den är intern så till vida att den är Rotaryintern - hemsidan. För att ska 
du, för att få veta något om den informationen som vi lägger där, då ska du ju vara 

med i Rotary […]”.  
(Intervjuperson 1, 21 april 2016). 



Alla sex intervjupersoner nämnde Halmstad går för vatten  som ett lyckat projekt där klubbarna 6

samordnade sina resurser för att samla in pengar för ett välgörenhetsprojekt i Afrika. Flera 

påpekade även att det var ett bra sätt för dem att visa upp sig för kommuninvånarna genom att 

finnas på allmän plats och berätta om Rotary.

Den externa bevakningen av Halmstad går för vatten var enligt de intervjuade emellertid bristfäl-

lig. Den största lokala tidningen fanns inte på plats för att rapportera om händelsen, vilket de inter-

vjuade har erfarenheter kring sedan tidigare. Något som lyftes fram under flera intervjuer var att 

intervjupersonerna upplever att det är svårt för Rotaryklubbarna i Halmstad att samarbeta med 

lokalmedia och marknadsföra sig på det viset. När vi ställde frågan om vad det kunde bero på, var 

den ömsesidiga uppfattningen att det var mycket fördomar som låg bakom.   

 

För att föra en fungerande dialog mellan såväl individer som organisationer, bör sociala relationer 

återspeglas i informationsprocessen (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Förutfattade meningar 

om organisationen kan ha skapat de motsättningar från lokalpressen som intervjupersonerna ut-

trycker. Intervjupersonerna upplevde ändå Halmstad går för vatten som ett framgångsrikt evene-

mang där medlemmarna samarbetade och kommunicerade bortom klubbgränserna, samt erbjöd en 

möjlighet att göra PR ansikte-mot-ansikte. En av det intervjuade påtalade vikten av personlig 

kommunikation för att introducera nya personer för klubben och menade även att det är viktigt att 

bjuda in vederbörande till veckomöten och prata om vad Rotary är för något. 

 En promenad som samlar in pengar till förmån för Rotaryprojektet ”Rent vatten i Afrika” (https://www.facebook.com/6

halmstadgarforvatten/info?tab=page_info) 
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”Vi syns mycket på stan när det händer, vi lägger mycket tid nu inför det med att 
skapa uppmärksamhet för evenemanget. Och det tror jag är ett sätt för oss att än-

dra den bilden som allmänheten kan ha av oss”.  
(Intervjuperson 6, 29 april 2016). 

”Vi har fem föredrag i veckan, år ut och år in som gäller förhållande här i Halm-

stad och det är noll intresse från media. Medan man kan se hur de visar resultaten 
från olika bridgetävlingar sida upp och sida ner som väldigt få personer sysslar 
med”.   

(Intervjuperson 4, 26 april 2016). 



 
6.1.4  Strategiska planen  

I bakgrundskapitlet skrev vi om Rotary Sveriges strategiska plan som är ett officiellt dokument in-

nehållande stadgar och riktlinjer kring Rotarys strategiska arbete och hur de ska arbeta för att uppnå 

deras värderingar och målsättningar. Den strategiska planen har varit ett centralt fokus under ar-

betet och ingick således också i intervjuguiden. Den strategiska planen innehåller 16 mål och vi 

valde ut fem av dessa som faller inom ramen för kommunikativa målsättningar. Under intervjun 

frågade vi om intervjupersonerna kände till den strategiska planen i syftet att sedan kunna föra 

diskussionen vidare in på innehållet och de fem utvalda målen. Det visade sig dock att samtliga in-

tervjupersoner var tveksamma till den strategiska planens innehåll. 

De intervjupersoner som ingått i studien är antingen presidenter, inkommande presidenter eller PR-

ansvariga. Johansson (2003) lyfter fram ledarnas roll i organisation som särskilt viktig när det 

gäller kommunikation. Hon påpekar dock att dessa personer sällan besitter den kompetens och kun-

skap som krävs för att uppnå ett framgångsrikt kommunikationskoncept. I Halmstad finns fem Ro-

taryklubbar och följaktligen kan det finnas personer med kompetens inom kommunikation och ex-

tern sådan i synnerhet, som kan komma Rotary till gagn i deras kommunikationsarbete. Johansson 

(2003) belyser just att kunskapen redan kan finnas i organisationen även om den inte är synlig för 

de högst uppsatta och det är följaktligen viktigt att lyfta fram denna kunskap för att ta tillvara på de 

resurser som finns i organisationen. Intervjupersonerna uttryckte att det finns svårigheter att lyfta 

fram rätt kompetens till rätt position i Rotary.   

KANDIDATUPPSATS �30

”[…] Och detta gör ju att det blir lite hämmande i rekryteringen, för folk vet ju 
inte om det. De vet ju inte vad det står för. Hade man då blivit bättre på att mark-
nadsföra alla dessa projekt vi gör i världen, då kanske det hade blivit lättare att 

säga att: Rotary, det är ju något jag vill vara med i”.  
(Intervjuperson 3, 22 april 2016). 

”Efter många år i organisationen, så är jag inte lika övertygad om att det ska vara 
så många som möjligt i Rotary, utan det ska vara engagerade medlemmar”.  

(Intervjuperson 4, 26 april 2016). 

”Ja, jag har tagit del av den vid något tillfälle, men just idag kommer jag inte ihåg 
alls vad den innehåller för någonting så det får du gärna berätta”. 

(Intervjuperson 4, 26 april 2016). 



Den strategiska planen innehåller direktiv kring vilka mål klubbarna ska sträva mot. Om personer 

på ledande positioner inte är bekant med dess innehåll, får de strategiska målsättningarna ingen be-

tydelse. En av intervjupersonerna uttryckte att det kunde vara fördelaktigt för Rotary att lyfta fram 

den strategiska planen för att på ett konsekvent sätt arbeta mot ett gemensamt mål samt göra alla 

medlemmar medvetna om syftet med den strategiska planen och dess innehåll (intervjuperson 2,  

21 april 2016). Detta skulle kunna bidra till en mer holistisk syn som kan generera i en långsiktig 

handlingsplan som på ett tydligt sätt visar åt vilket håll organisationen ämnar sträva åt. 

Den organisationsstruktur Rotary baseras på är inte ovanlig för ideella organisationer. Att Rotary är 

uppbyggd som en linjär organisation kan påverka, inte bara det strategiska arbetet, utan även hur 

snabbt digitala lösningar anammas i organisationen. Det finns ingen explicit beslutsfattare som ex-

empelvis fastställer på vilket sätt marknadsföringen från de olika klubbarna ska se ut och som näm-

nts tidigare förmedlas således en splittrad bild till bland annat allmänheten, men även internt mot 

medlemmarna. Varje år utses en ny president som sätter sin prägel på hur arbetet just det året ska se 

ut. En av intervjupersonerna menade att om mandatperioden för presidenterna hade varat under en 

längre tid, hade de haft en annan möjlighet att styra upp såväl extern- som intern kommunikation 

(intervjuperson 5, 27 april 2016). 

 

Vidare visar Van Dijks (2012) jämförelse mellan det moderna nätverkssamhället och massamhället, 

att Rotary har en fot i varje läger. Å ena sidan har de en linjär organisationsstruktur vilket bland an-

nat kännetecknas av ett nätverkssamhälle. Å andra sidan är Rotarys kommunikationsinsatser något 

som kan avspeglas i Van Dijks beskrivning av massamhället så till vida att kommunikationen prä-
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”Ibland kan jag nästan tänka att det blir överdrivet byråkratiskt. Vi ska vidta en 
viss åtgärd bara för att det ligger i Rotarys mål och nästan hitta på mål på den 
lokala nivån. För det jag ser som viktigast i den strategiska planen är att vi i 
klubben själva har en röd linje genom åren. Det blir ju lätt så när vi byter presi-
dent varje år, så är det lätt hänt att jag som president vill sätta min prägel på det 
året.  

(Intervjuperson 6, 29 april 2016). 

”Nja, eh ja alltså du hinner ju inte bli varm i kläderna riktigt […]”.   
(Intervjuperson 5, 27 april 2016). 



glas av en ansikte-mot-ansikte dialog och att de främst tillämpar enkelriktad dialog med individer 

utanför organisationen. 

Sammanfattningsvis går det att urskilja vissa gemensamma uppfattningar kring många av de frågor 

som ställdes till intervjupersonerna. Samtliga såg exempelvis Rotary huvudsakligen som ett 

yrkesnätverk men som även ägnar sig åt projekt med välgörande ändamål. Vidare går det dock att 

skönja en del skiljaktigheter beroende på vilken klubb intervjupersonerna tillhörde. Till exempel 

upplevde en av intervjupersonerna att kommunikationen och interaktionen med intressenter utanför 

Rotary fungerade bra (intervjuperson 1, 21 april 2016), medan en annan menade att den är förö-

dande (intervjuperson 5, 27 april 2016). 

6.2 Textanalys   
De tre policydokument som granskats ligger till grund för den analys detta avsnitt fokuserar på och 

som i den sammanfattande analysen (se punkt 6.3) kommer kopplas samman med resultat och svar 

som framkommit under intervjuerna.   

6.2. 1 Strategisk planeringsguide  

Detta dokument innehåller riktlinjer för hur organisationen på klubbnivå ska arbeta mot sina mål-

sättningar utifrån en strategisk process. Dokumentets syfte är även att vara ett verktyg för klubben 

att genomföra utvärderingar och analysera det pågående arbetet för att på så sätt kunna utveckla 

verksamheten. I dokumentet utgår den strategiska processen från följande fyra steg:  

• Var befinner vi oss nu?  
• Vart vill vi komma?  
• Hur kommer vi dit?  
• Hur går det för oss?  

 
(Rotary, 2015c). 

Under respektive punkt finns ett antal underrubriker med råd och vägledning om hur klubben på 

bästa sätt kan skapa en nulägesanalys för att få en genomgripande bild om var de står idag och 

utifrån det ta ställning till hur de ska arbeta vidare. Detta kan liknas mycket vid en SWOT-analys 

som syftar till att identifiera organisationens styrkor, svagheter, hot och möjligheter (Wilberg & 

Wadbring, 2013). Problematiken med detta kan emellertid vara att nulägesanalysen snabbt kan 
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förändras om det sker något oväntat runt organisationen. Denna process måste därför ständigt vara 

uppdaterad vilket kan hjälpa organisationen att värdera framtiden och tänkbara förändringar (John-

son, Scholes & Whittington, 2008).  

6.2.2 Guvernörshandbok 

Materialet i detta dokument är av omfattande karaktär och innehåller både riktlinjer kring hur den 

externa och interna kommunikationen bör utformas på distrikts- och klubbnivå samt hur klubbarna 

kan arbeta för att stärka deras image och främja en positiv bild av Rotary hos allmänheten. Ett avs-

nitt handlar bland annat om hur rotarianer kan kommunicera med varandra genom Internetbaserade 

sociala nätverk och som kan underlätta projekt och aktiviteter mellan olika klubbar. Ett arbete Ro-

tary strävar efter, är att göra allmänheten uppmärksamma på de projekt och den verksamhet de 

bedriver. I detta dokument återfinns därför ett avsnitt som diskuterar vilka åtgärder som kan vidtas 

för att främja en ömsesidig uppfattning om Rotary. Detta arbete finns summerat i ett antal punkter 

som kort sammanfattar hur klubbarna kan arbeta för att öka kännedomen om Rotary. Vi har valt ut 

ett axplock av dessa:   

        

• Sponsring av särskilda evenemang, som maratonlopp, återvinningsinsatser eller insamlingar 
för ett Rotaryprojekt- eller program.      

• Skapa utställningar eller skyltningar som kan visas på museer, i stadshuset eller på bib-
liotek.            

• Uppmuntra rotarianerna att bära sina Rotarynålar och berätta om organisationen för kol-
legor, familj och vänner.        

• Använda Internet som ett kommunikationsverktyg genom att låta rotarianer lägga upp 
information på klubbens- eller distriktets webbplats, på webbplatser för sociala medier eller 
genom att hänvisa medlemmarna i ditt samhälle till rotary.org. 

 
(Rotary, 2014)  

 
6.2.3 PR-kommittén - handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer 

I varje klubb finns en PR-kommitté där huvuduppgiften är att skapa uppmärksamhet i samhället för 

de projekt och aktiviteter som klubben anordnar. Kommittén leds av en ordförande som har ett stort 

ansvar för det publicistiska material och information klubben vill nå ut med. I likhet med de andra 

dokument vi har granskat inbegriper även detta en punktad lista, men som i detta dokument knyter 

an till arbetet med PR och marknadsföring på klubbnivå. De utvalda punkterna nedan anser vi är 
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relevanta för studiens syfte och frågeställningar.  

• Bjud in samhällsmedlemmar att delta i klubbens projekt och evenemang.    
• Se till att er webbplats och sidor för sociala medier uppdateras ofta och att de återspeglar 

klubbens aktiviteter.                                       
• Lägg upp Rotaryinformation som är relevant för ert samhälle på klubbens webbplats och 

sidor för sociala medier samt i er samhällskalender.  
 

Vidare innehåller dokumentet direktiv om den kompetens som eftersträvas i PR-kommittén och råd 

om hur de kan arbeta om denna kompetens inte är komplett. 

• Fundera över vilken som är er publik och anpassa ert budskap till den.      
• Bygg upp relationer med lokala medier. Bjud in dem att delta i ett projekt eller ett even-

emang. De kanske till och med vill göra ett reportage om det. 

• Uppmuntra din klubb att vara värd för ett signaturevenemang varje år som gör att samhället 
alltid kommer att associera klubben med evenemanget ifråga. 

 (Rotary, 2015d).  

Som nämnts under dokument två ovan (guvernörshandbok) strävar Rotary efter att göra allmän-

heten mer uppmärksamma på deras verksamhet. Detta knyter an väldigt mycket till innehållet i det-

ta dokument där man belyser att det som Rotarymedlem, är viktigt att tänka på hur man pratar om 

Rotary och klubbens projekt och vilken påverkan det i sin tur kan ha för allmänhetens syn om vad 

Rotary är och vad de gör. Många av de punkter som ingår i ovan nämnda dokument är inte utfor-

made efter det moderna digitala samhället som vi lever i idag. Exempelvis är ett av deras främsta 

sätt att marknadsföra sig att bära en klubbnål med Rotarys emblem.  

De policydokument som existerar är mycket omfattande och innehåller mycket likartad information 

vilket kan utgöra ett hinder för såväl klubbar som enskilda medlemmar att orientera sig och hitta 

den information som är relevant för dem. I förlängningen kan detta även försvåra för klubbarna att 

implementera de strategier och riktlinjer dokumenten innehåller.  
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7. SAMMANFATTANDE ANALYS 
Föreliggande avsnitt syftar till att lyfta fram resultatet från intervjuerna och sätta dessa i relation 
till textanalysen för att kunna se om och vilka samband det går att utläsa mellan dessa två kompo-
nenter. Vidare kommer studiens frågeställningar besvaras.  

 
7.1 En ny digital tidsålder 
Samtliga intervjupersoner upplevde att ett nytt medielandskap är något som präglas av ny teknik 

och sociala mediekanaler och var även överens om att den tekniska utvecklingen innebar en stor 

förenkling att nå ut både snabbare och till en bredare publik. Dock uttryckte intervjupersonerna att 

det inom Rotary, finns en stor okunskap om det nya kommunikationslandskapet som intervjuper-

sonerna till stor del trodde berodde på den höga medelåldern. Denna okunskap hämmar organisa-

tionens deltagande i den digitala utvecklingen och även deras rekrytering av nya och yngre 

medlemmar. För att Rotary ska överleva som organisation menade intervjupersonerna att det är vik-

tigt få in en yngre generation som kan bidra med nya kunskaper och idéer om hur det nya me-

dielandskapet kan nyttjas till organisationens fördel. Detta skulle även generera i ett kunskapsut-

byte mellan generationerna som kan omvandlas till en direkt vinst för alla inblandade parter.  

7.2 PR-kompetens
I Rotarys PR-kommittéer på klubbnivå eftersträvas kompetens och kunskap inom marknadsföring 

och PR vilket kommer till uttryck på följande sätt;  

Utifrån intervjuerna kan vi urskilja att dessa kriterier inte riktigt uppfylls i de lokala klubbarnas PR-

kommittéer. Detta kan vara en svårighet som många ideella organisationer tampas med då nya - 

medlemmar i detta fallet, inte rekryteras för att komplettera saknad kompetens, vilket på ett vinst-

drivande företag är raka motsatsen. En av intervjupersonerna poängterade att det inte är mängden 

medlemmar som är det viktiga, utan hur engagerade och drivna de är.  
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7.3 Linjär organisation 
Då Rotarys organisationsstruktur är av linjär karaktär finns ingen explicit beslutsfattare som exem-

pelvis, fastställer på vilket sätt marknadsföringen från de olika klubbarna ska se ut. Dessutom varar 

mandatperioderna för presidenterna endast under ett år och det omfattande dokumentmaterial som 

Rotary arbetat fram och som delvis presenteras i textanalysen, kan således vara svårt för presiden-

ten att synliggöra för- och implementera i klubben.  

7.4 Gemensamma projekt 
Något som uppmanas i de PR-dokument som omnämns i analyskapitlet är att Rotaryklubbar bör 

samordna resurser - både vad gäller kapital, medlemmar och kunskap. Klubbarna i Halmstad skulle 

kunna dra nytta av att se sig som en enhetlig organisation och fokusera på samverkande istället för 

att som i dagsläget, ha fem klubbar som i mångt och mycket konkurrerar med varandra. Halmstad 

går för vatten omnämndes av samtliga intervjupersoner som ett lyckat projekt där alla klubbar gick 

samman och ordnade ett evenemang som dessutom erbjöd allmänheten en möjlighet att få inblick i 

verksamheten. 

7.5 Besvara frågeställningar 
Föreliggande studie har utgått från tre frågeställningar som detta avsnitt ämnar försöka besvara och 

diskutera. Vidare vill vi försöka belysa hur den tidigare forskning som presenterats i studien kan 

kopplas till de resultat denna studie kommit fram till.       

 

❖  Hur arbetar ideella organisationer med att upprätthålla kommunikationen 
och interagera med sina intressenter i ett medielandskap som präglas av 
andra kommunikativa mönster såsom nätbaserade dialogforum? 

De resultat som framkommit i vår studie visar att ideella organisationer har svårigheter att vara de-

laktiga i den digitala eran som präglar samhället idag. Vidare går det att urskilja en social tröghet 

(Appelgren & Leckner, 2013) gällande hur exempelvis sociala mediekanaler implementeras i ar-

betet, vilket försvårar arbetet med att, på ett lättillgängligt vis, nå potentiella intressenter. Detta 

stöds av Burnett et. al (2009) som visar att ideella organisationer huvudsakligen använder sociala 

medier för envägskommunikation. 
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Studiens resultat indikerar även att den interna- och externa kommunikationen är tudelad, vilket 

Redding (1989) till stor del menar beror på den nya informations- och kommunikationstekniken.  

❖ Hur kan en traditionsstyrd organisation förnya sitt varumärke utan att 
tappa dess värde och vilken roll kan den digitala och tekniska utvecklin-
gen ha i denna kontext?   

Att förfoga över ett starkt varumärke behöver inte, som studiens resultat antyder, vara till veder-

börandes fördel. Såväl allmänheten som traditionell media kan ha förutfattade meningar som häm-

mar utvecklingen av organisationen. Som samtliga intervjupersoner uttryckte, strävar Rotary efter 

att allmänheten ska få samma bild av deras varumärke som medlemmarna har samt att digitala 

kommunikationsmöjligheter kan användas som ett verktyg för att uppnå detta. Viktigt att poängtera, 

och som även Heide (2002) lyfter fram, är att kommunikationsprocesserna mellan avsändare och 

mottagare inte automatiskt förbättras till följd av nya digitala lösningar. Flera av intervjupersonerna 

poängterade dock att nya digitala lösningar kan vara fördelaktiga för Rotary när det gäller att rekry-

tera personer till organisationen, som i sin tur kan bidra med nytänkande och innovativa idéer.  

❖ Hur uttrycks Rotarys strategiska kommunikation i deras policydokument 
samt hur yttras nyorientering i förhållande till ett nytt medielandskap? 

 

De policydokument denna studie granskat innehåller riktlinjer kring strategisk kommunikation. 

Dessa förhåller sig dock inte generellt till den definition av ett nytt medielandskap som presenter-

ades i inledningen av studien. Exempelvis saknas ett explicit riktmärke kring hur kommunikationen 

via sociala medier bör hanteras och ett långsiktigt mål om hur kommunikationen via digitala plat-

tformar kan se ut. Dokumenten belyser betydelsen att ha en öppen dialog med allmänheten, vilket 

ligger i linje med Kent och Taylors (1998) upptäckt. De policydokument som granskats i denna 

studie, har emellertid varit svårt att koppla till det som intervjupersonerna uttryckte under våra sam-

tal. 
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8. SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel sammanfattas studien på ett övergripande plan. Vi kommer även diskutera meto-
drelaterade för- och nackdelar samt på vilka sätt olika val längs vägen kan ha påverkat slutresul-
tatet. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning samt några slutord från uppsatsens författare.   

Syftet med studien var att undersöka hur det nya medielandskapet påverkar ideella organisationers 

kommunikationsarbete. Studien har utgått från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer 

och textanalys varit grunden för det empiriska materialet. Resultatet visar att samtliga intervjuper-

soner uttrycker att Rotary har svårigheter att såväl möta det nya medielandskapet som att få kontakt 

med- och gensvar från allmänheten. Vidare visar studien att de strategiska policydokumenten inte 

överensstämmer med intervjupersonernas uppfattning om hur de strategiska riktlinjerna verkställs. 

Empirin i denna studie indikerar även att ett starkt varumärke inte nödvändigtvis behöver vara till 

organisationens fördel. Flera intervjupersoner påpekade exempelvis att de upplevde ett motstånd 

från lokala medier vilket även kan ha en inverkan på hur allmänheten uppfattar Rotary. 

8.1 Brister och vunnen kunskap
Vi har generellt upplevt en väldigt tillmötesgående attityd samt ett stort intresse från Rotarys sida. 

För studiens helhet hade det varit mer fördelaktigt att kunna säga att samtliga Rotary klubbar i 

Halmstad är inkluderade i studien. Tyvärr var det dock ett bortfall från en av klubbarna på grund av 

den pressade tidsramen och vederbörande hade således inte möjlighet att delta. 

 

Vi tror inte detta är en faktor som påverkat resultatet signifikant, men resultatet kunde möjligtvis 

sett annorlunda ut om textanalysen genomförts innan vi utförde våra intervjuer. Givet detta hade 

intervjufrågorna följaktligen kunnat utformas på ett annat sätt som tog utgångspunkt i Rotarys poli-

cydokument i större utsträckning. Att genomföra intervjuerna först var emellertid ett välgrundat- 

och aktivt val då vi upplevde att det fanns ett annat värde att utgå från föreställningar om den fak-

tiska praktiken och inte från centrala dokument. En intressant jämförelse som även skulle kunna 

passa in under vidare forskning, hade som nämnts ovan, varit att först granska de strategiska doku-

menten och låta dessa få mer utrymme, och sedan genomföra intervjuer för att kartlägga hur strate-

gi möter praktik. Hur skulle resultatet kunnat se ut då och av vilka anledningar?  
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8.2 Förslag på vidare forskning
Denna studie presenterar en empiri som med fördel kan vara grunden för vidare diskussioner och 

forskning inom ramen för studier av ideella organisationer. Förslagsvis skulle en kvantitativ metod 

kunna tillämpas i syfte att inkludera fler medlemmars perspektiv, vilket vi diskuterade i studiens 

metodavsnitt. Då Rotary dessutom är av den unika karaktär att de är en organisation som finns över 

hela världen, hade det varit mycket intressant att jämföra hur strategiska kommunikationsprocesser 

anammas i olika länder där Rotary finns. Vidare hade ett intressant studieobjekt varit att granska 

hur framförallt traditionell media (tv, radio och tidningar), rapporterar om ideella organisationer på 

såväl nationell som lokal nivå.

8.3 Slutord  
I kapitel fyra lyfte vi fram tidigare forskning om Röda Korset i USA och hur de tillämpar nya me-

diekanaler i sitt arbete. Röda Korset och Rotary har vissa gemensamma nämnare, exempelvis deras 

organisationsstruktur och hur de arbetar för välgörande ändamål. Den forskning som presenterades 

visar att Röda Korset är väldigt måna om att tillämpa två-vägs dialog med berörda parter utanför 

organisationen samt att de upplevde att kommunikation via sociala medier gav bättre respons och 

synlighet i de traditionella medierna. Här framskymtar emellertid vissa skillnader mellan Rotary 

och Röda Korset. Intervjupersonerna i denna studie uttryckte att det finns svårigheter i att anpassa 

Rotary till det förändrade medielandskapet samt att de upplever ett motstånd från traditionella me-

dier på lokal nivå.   

Avslutningsvis kan vi se att ideella organisationer med hög medelålder har möjlighet att lyckas 

möta de utmaningar som ett förändrat medielandskap kräver. Utmaningen att fortsätta utvecklas för 

att upprätthålla en kontinuitet och struktur i organisationen när det gäller den externa kommunika-

tionen kvarstår dock. Denna studie är i vårt vetande den enda som undersökt Rotary och deras 

strategiska arbete med intern- och extern kommunikation. Vi hoppas att denna studie kan vara ett 

hjälpmedel för ideella organisationer och som förhoppningsvis kan bidra med en djupare förståelse 

kring vilka faktorer som kan påverka organisationens kommunikationsutveckling i ett förändrat 

medielandskap.  
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BILAGOR 
Bilaga Intervjuguide  

❖ Vilken position har du i klubben?  
❖ Hur många år har du varit medlem i Rotary?  
 

❖ På flera sätt talar man idag om att vi befinner oss i ett nytt medielandskap. Vad lägger du i ett 
sådant begrepp? Hur skulle du beskriva detta?  

❖ Hur jobbar ni med er externa kommunikation idag? Vad fungerar bra? På vilket sätt är det bra? 
Vad fungerar mindre bra?  

❖ Känner du till den strategiska planen som Rotary i Sverige har tagit fram?  

Vi har valt ut fem mål från den strategiska planen. Vi skulle vilja veta hur du upplever att dessa 
eftersträvas i ert arbete i klubben.  

TEMA  
1. Främja mångfald bland medlemmarna 
2. Få rekrytering av nya medlemmar att fungera bättre och få fler medlemmar att stanna kvar i 
klubben 
3. Uppmuntra strategisk planering på klubb- och distriktsnivå - finns det några svårigheter i det? 
4. Samordna arbetet med Rotarys image och varumärke 
5. Göra PR för Rotarys kärnvärden - vad är kärnvärden för dig?  

❖ Vad är din uppfattning kring hur varumärket bemöts i detta nya kommunikationsklimat? Hur 
skulle ni kunna dra nytta av den digitala och tekniska utvecklingen utan att tappa varumärkets 
värde? 

❖ Hur upplever du att kommunikationen och interaktionen med intressenter utanför Rotary funger-
ar? 

❖  Vilken är den viktigaste uppgiften för Rotarys kommunikationsarbete i framtiden?  Vad upplever 
du i så fall kommer vara den största utmaningen i detta?  
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Bilaga Intervjutillfällen  

Intervju 1 - 21 april 2016, Stadsbiblioteket i Halmstad  

Intervju 2 - 21 april 2016, Högskolan i Halmstad  

Intervju 3 - 22 april 2016, Stadsbiblioteket i Halmstad  

Intervju 4 - 26 april 2016, Stadsbiblioteket i Halmstad  

Intervju 5 - 27 april 2016, Stadsbiblioteket i Halmstad   

Intervju 6 - 29 april 2016, Scandic Hallandia, Halmstad  
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Ellen Göransson
och
Matilda Thimgren


