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Bakgrund: Studiefrämjandet är en organisation som har i uppgift av staten att främja 

folkbildning. De arbetar med kulturutveckling och agerar stöd för föreningar som är inriktade 

på kultur och fritidsintressen. I sitt arbete stöter de på många människor och ställs ofta inför 

en kommunikativ situation. Studiefrämjandet undersöktes med inriktning på deras 

kommunikationsplan men främst med fokus på deras bemötande. Utan riktlinjer kan det vara 

svårt att veta hur man ska agera och speciellt för någon som är ny antingen som anställd eller 

som cirkelledare i Studiefrämjandets regi. Syfte: Att undersöka Studiefrämjandets 

kommunikationsplan med inriktning på bemötande och ge förslag till förbättringar.  Metod: 

En kvalitativ undersökning av Studiefrämjandets material som granskats med hjälp av 

existerande kommunikationsteorier och vetenskapliga artiklar. Resultat: Det visade sig att 

Studiefrämjandet inte har någon utförlig kommunikationsplan eller någon utbildning inom 

kommunikation. Förslag till förbättring har presenterats. Slutsatser: Det finns behov av att ta 

fram en konkret kommunikationsplan samt att de har utrymme i sina redan existerande 

aktiviteter för kommunikationsutbildning med inriktning på bemötande. 
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1 Inledning 

Kommunikation har alltid funnits i människans samhälle. Det är just därför vi kan kalla det ett 

samhälle. Utan samarbete, utan förmågan att göra sig förstådd, skulle vi inte vara där vi är 

idag. Själva texten som läses i denna stund är en form av kommunikation, alla ord vi yttrar 

och varje min vi visar är en form av kommunikation. Allt vi gör i förhållande till våra 

medmänniskor är kommunikation. Trots detta är det inte många som ser på kommunikation 

som en del av vardagen. Det heter istället ”jag snackade med min vän” eller ”jag skrev till 

min vän”. 

 Mitt intresse för kommunikation väcktes när jag insåg att ett lättförståeligt språk i text 

gör väldigt många saker mycket lättare. Konsten att kunna uttrycka sig på ett bra sätt är få 

förunnat utan träning. Det behövs personer med denna förmåga och utbildning som kan hjälpa 

andra och i synnerhet företag som har svårt att nå ut. För någon som har denna kunskap och 

vill hjälpa andra med kommunikation är det viktigt att den hjälp man ger är förankrad i något 

med substans. Det är därför viktigt för en kommunikatör att ha en djupare insikt än gemene 

man i vad kommunikation verkligen innebär. Med denna kunskap som bakgrund kan man lära 

andra vad som är viktigt och hur de bäst ska uttrycka sig för att kommunikationen ska bli bra. 

En stor del av mitt liv kretsar kring föreningsverksamhet i Eskilstuna, det var där jag först 

kom i kontakt med Studiefrämjandet och lärde känna detta studieförbund. Det konstiga var att 

jag inte hade hört talas om dem tidigare och det kan delvis förklaras med att de aldrig varit 

synliga på det sättet som man uppmärksammat. Nu har jag deltagit i föreningar i 

Studiefrämjandets regi under några år och mött många som arbetat där. När jag träffat dem 

som arbetar på Studiefrämjandet har sättet de uttrycker sig på och hur de talar om sitt 

studieförbund alltid varit individuellt och olika för varje person. De har även nämnt att det 

finns osäkerhet bland de anställda om hur de ska bete sig vid möten med nya såväl som gamla 

cirkelledare. Det var på grund av detta som jag fick idén till denna undersökning. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att undersöka Studiefrämjandets kommunikationsplan med 

inriktning på kommunikationen mellan anställd och kund samt hur de anställda hjälper 

cirkelledare med kommunikationsfrågor. Med bakgrund i tidigare forskning och med hjälp av 

existerande teori om kommunikation ska en analys av den nuvarande kommunikationsplanen 

utföras och rekommendationer om förbättring ges. 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras examensarbetets kommunikativa perspektiv, vilket är centralt i 

förståelsen för analysområdet. De grundläggande begrepp som förekommer inom den 

offentliga kommunikationen belyses och förklaras med hjälp av kommunikationsteoretisk 

litteratur. Tidigare forskning inom kommunikation jämte företag kommer även att 

undersökas. Studiefrämjandet och vad deras arbete innefattar beskrivs för att ytterligare 

klargöra för vad de står för och för att underlätta insikt i denna undersökning. 

 

2.1 Ämnet kommunikation 
En av de absolut vanligaste formerna av kommunikation är den som dagligen sker mellan 

människor. Man talar med varandra och öppnar munnen för att säga något som man vill få 

sagt. Harold D. Lasswell myntade det begrepp som kommit att bli kommunikationens 

vanligaste: ”A convenient way to describe an act of communication is: Who? Says what? In 

which channel? To whom? With what effect?” (Lindstedt 2002:24). Detta är fortfarande 

aktuellt, vi kommunicerar ständigt där vi alla är en del av konstant informationsutbyte. För att 

ta ett enkelt exempel med Lasswells uttalande som grund: En vän säger hej genom att ropa till 

dig. Den effekt det får är troligtvis att du hälsar tillbaka. Begrunda den värld där allt är tyst, 

ingen annan finns i närheten och ensamheten är det enda som existerar utom dig själv. Det är 

en värld utan kommunikation, utan samspel. Nilsson och Waldemarson (2007:25) menar att 

denna kommunikationsmodell är ”Sändar-mottagarmodellen”. Denna ”Who?” eller ”Vem” 

syftar på avsändaren, den som initierar kommunikationen genom att ”skicka” information. 

”What?” eller ”Vad” syftar på innehållet i det man säger; i exemplet ovan är det en enkel 

hälsning. ”Whom?” eller ”Till vem” är mottagaren av informationen som avsändaren skickat. 

”In which channel?” eller ”I vilket medium” syftar enligt Nilsson och Waldemarson (2007: 

26) på hur kommunikationen skickats, vilket i exemplets fall är muntligt. ”With what effect?” 

eller kortfattat ”Effekt” syftar självklart på vad kommunikationen har för effekt. Det kan inte 

tillräckliga noga understrykas hur viktigt det är med ett fungerande informationsutbyte; vare 

sig det är mellan Studiefrämjandets brukare eller mellan de anställda på Studiefrämjandet 

krävs en förståelse och en uppfattning om dels vart man vill komma och dels vad man vill 

förmedla. I dagens samhälle kan man applicera ”Sändar-mottagarmodellen” (Nilsson & 

Waldemarson 2007:25) på i stort sett alla kommersiella medier. När reklam visas i TV-rutan 

skickar man medvetet ut en signal, genom en kommunikationskanal, som förhoppningsvis 

skapar ytterligare intresse och i slutändan gagnar ett ekonomiskt intresse. Sändar-
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mottagarmodellen är den mest grundläggande formen av kommunikation, men som Prindle 

(2011:33) skriver är den vanligaste formen av kommunikation en ”två-vägsprocess” som tack 

vare bland annat social media har kommit att dominera marknadskommunikation: 

Central to this perspective is the recognition that marketing communication in the current business 

environment is now a two-way (vice one-way) process. Social media greatly encourages and facilitates 

this manner of communication. 

Detta betyder att ”feedback” har fått en mycket större roll då man är beredd att anpassa sig till 

det behov som mottagaren av information uppvisar. Feedback, eller återkoppling, definieras 

av Nilsson och Waldemarson (2007:111) som informationen som mottagaren skickar tillbaka 

till sändaren angående det som sändaren talat om. Det är en försäkran om förståelse eller i 

vissa fall om någonting uppfattats fel. Normalt kan det vara en fråga som kan börja med till 

exempel ”menar du att…?” för att antingen klargöra eller bara fastställa det som sagts. I andra 

fall kan det vara icke-verbal kommunikation som till exempel en nickning. Att kommunicera 

utan återkoppling kan jämföras med att tala till en vägg. Det finns ingen reaktion som visar på 

varken förståelse eller missförstånd, det är även den här sortens kommunikation som utnyttjas 

på reklamplanscher. Även om ett budskap är framtaget för att fånga intresse finns det ingen 

garanti på att de som ser reklamen förstår vad det innebär.  

 Kommunikation är något som man aldrig kan ”stänga av” likt en apparat i hemmet. Det 

är något som fortgår oavbrutet i samspelet mellan människor och även om man själv anser att 

man inte kommunicerar med en person kanske den personen har en annan uppfattning. Ett 

exempel på detta är om man någon gång vänder sig om och tittar på något och samtidigt 

vänder sig någon annan för att i sin tur titta på dig när du vänder ryggen till. Denna person 

uppfattar kanske detta som ett kallt beteende medan du själv inte menade något. Detta för in 

tankarna på avsiktligheten och medvetenheten i en kommunikativ situation. För någon som 

ska kommunicera i arbetet är det viktigt att veta om vad man egentligen skickar för 

”signaler”. De budskap man vet om är enligt Nilsson och Waldemarsson (2007:34) de så 

kallade ”medvetna” och ”avsiktliga” budskapen. De medvetna budskapen kan vara till 

exempel ett svar på en fråga då ett avsiktligt budskap kan vara när man förväntar sig ett visst 

svar på det budskap som skickats. Förutom de avsiktliga och medvetna budskapen skickar 

man även omedvetna och oavsiktliga budskap. Omedvetna budskap skickas om man till 

exempel uppvisar nervositet i rösten eller att man låter ansträngd. Detta kan få alla möjliga 

effekter hos mottagaren och troligtvis är väldigt få av dem positiva. Oavsiktliga budskap är, 

för att göra det enkelt, saker som man inte kan rå för (Nilsson & Waldemarson 2007:34). Ett 

exempel är sluddrande till följd av att man bitit sig i tungan. I verkligheten handlar det 
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självklart inte om dessa extrema exempel, men snarare små saker som kan störa 

kommunikationen och det avsiktliga budskapets innebörd.  

     Återkoppling, likt all kommunikation, styrs av bakomliggande regler. Feedback (Nilsson 

& Waldemarson 2007:114–115) får man oftast så fort mottagaren har mottagit den 

information som sändaren skickat ut. Det är nödvändigt att inte ställa sig i försvarsposition 

även om återkopplingen kan tyckas vara kritisk. Gör man det blir det lätt så att mottagaren 

väljer att helt enkelt sluta återkoppla. Självklart ska inte återkoppling ske utan en nypa salt. 

Bara för att någon säger en sak betyder inte det att personen i fråga har rätt då ett missförstånd 

från deras sida lätt kan rättas med ett klargörande från sändarens sida. Återkoppling är den 

rakaste och mest direkta prövningen av den information en sändare skickar ut och det är 

genom återkopplingens natur man kan ta del av insikter i det egna språket. 

 

2.1.1 Störningar 
Brus är vad gemene man skulle kalla för störningar i kommunikationen. Nilsson och 

Waldemarson (2007:26) skriver: ”Brus eller störningar är allt som förvanskar den information 

som lämnar sändaren (dennes avsikter) och tas emot av mottagaren och allt som läggs till 

budskapet men som inte ingick i sändarens avsikt och stör (eller förstör) kommunikationen.” 

De belyser även att det finns olika sorters brus som kan störa kommunikationen. Bland annat 

finner man det fysiska bruset vilket kan vara allt från högt bakgrundsljud till att mottagaren av 

någon anledning har svårt att höra. Semantiskt brus, enklast förklarat som tolkningsfel, är när 

sändare och mottagare har olika uppfattningar om det delade språket, till exempel en tolkning 

av ett visst ord som har positivt värde för avsändaren men negativt värde för mottagaren. Sist 

men absolut inte minst har vi det psykologiska bruset. Det är precis som det heter, de 

psykologiska störningarna är kommunikativa störningsmoment som avsändaren inte kan 

förutse. Med rätt kommunikation kan dock det psykologiska bruset minskas drastiskt. I denna 

sorts brus förekommer fördomar, förutfattade meningar samt attityder (Nilsson & 

Waldemarson 2007:26–27).   

 

2.1.2 Första intrycket 
Den första gången man möter en annan person får man ett bestående intryck som kan finnas 

kvar länge och vara svårt att förändra. Därför är det viktigt att man gör ett gott intryck i det 

första mötet för att göra fortsatta möten lättare. Ännu viktigare är det om man bara kommer 
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träffa personen vid just det tillfället; ett dåligt bemötande kan betyda att det budskap man vill 

gå ut med helt förkastas. Det är ungefär som att få blåbärsfläckar på en vit skjorta vilket 

betyder att när det väl finns där är det väldigt svårt att få bort. Nilsson och Waldemarson 

(2007:60) skriver: ”Överlag har människor också en tendens att lägga störst vikt vid det som 

händer i början av ett samspel, exempelvis en anställningsintervju.” Man får helt enkelt tänka 

på att i det sociala samspelet med andra människor kan man befläcka synen på sig själv 

oåterkalleligt om man har otur. Nilsson och Waldemarsson (2007:60) nämner att vi i vår tid 

borde veta bättre på grund av att vi blir tillsagda gång på gång att det yttre inte alltid 

reflekterar det inre, men att man trots detta konstant gör tysta bedömningar om andra 

människor som är svåra att ändra på.  

 

2.2 Tidigare forskning 
Forskning som belyser vikten av fungerande kommunikation inom företag finns det gott om. 

Forskning som belyser vikten av samma sak inom icke vinstdrivande organisationer finns det 

inte lika gott om. Men grundläggande kommunikation är densamma, det handlar om ett 

företag eller en organisations behov av att nå ut till sina kunder, brukare eller kontakter på 

bästa vis för att få igenom sitt budskap. Finne och Strandviks artikel Invisible communication: 

a challenge to established marketing communication (2012) handlar om den moderna synen 

på marknaden. De visar i sitt resultat att marknaden som här har en ekonomisk vinst gått från 

att se kunden som ett passivt köparobjekt till en aktiv människa som interagerar med dem som 

denne handlar eller köper tjänster av. Man har slutat se på den passiva människan och istället 

bytt fokus till den interagerande människan som ifrågasätter och har egna funderingar. Det har 

helt enkelt blivit en tvåvägskommunikation. Dialog är den benämning som Finne och 

Strandvik sätter och jag anser att man bör beakta de observationer som man gör inom den 

vinstdrivande sektorn trots att Studiefrämjandet i allra högsta grad inte är ute efter ekonomisk 

vinst. 

 Artikeln Strategic communication management in the non-profit sector: a simplified 

model (2011) av Wiggill tar upp hur man implementerar en ny kommunikationsmodell i den 

ickevinstdrivande sektorn. Wiggill tar upp de problem som vanligtvis framkommer hos de 

organisationer som saknar den ekonomiska tillgången som krävs för att grunda nya 

avdelningar samt för utökad anställning. Hon förespråkar att använda sig av de som redan har 

god hand med brukare eller kunder i organisationen, att dessa är de som är i störst behov av 
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utbildning när det gäller kommunikation. De problem som man som ideellt företag eller 

organisation kan stöta på har hon gått igenom och med detta som bakgrund är det av intresse 

för hur man kan implementera förändring och förnyelse med minsta friktion och kostnad. 

 

 

2.2.1 Företagsidentitet 

A Public Relations Role in Brand Messaging (2011) skriven av Prindle tar upp begreppet 

”brand” vilket lättast förklaras som ett företags identitetsmarkörer på marknaden, de saker 

som gör ett specifikt företag igenkännbart, alltså de specifika igenkänningssymboler och 

termer som man associerar till ett specifikt företag. Ett exempel vore Volvo med sin identitet 

av att ha säkra bilar eller MDH-skolans slogan om miljövänlighet. Prindle menar att det är 

viktigt för företag att göra sken av dessa saker, att visa sin identitet och att behålla den i 

marknadens hårda väder. Prindle tar även i sin artikel upp det faktum att kunder har börjat bli 

bättre på att ifrågasätta och ställa frågor. Tiden då kunden var passiv har passerat, marknaden 

ser helt annorlunda ut idag från vad den gjorde för bara tio år sedan. Han skriver: ”Moreover, 

there is increasing social consciousness among consumers who now place more emphasis on 

what an organization is about rather than simply what that organization produces in the form 

of services or products” (Prindle 2011:35). Detta visar på ett möjligt paradigmskifte inom den 

vinstdrivande sektorn, men det fenomenet i sig är inte vad denna undersökning kommer att se 

närmare på, utan snarare hur man anpassar kommunikationen till detta faktum. Det har det 

alltid varit viktigt med kommunikation, särskilt på senare tid då marknaden har gått från en 

envägskommunikation till en tvåvägskommunikation. Detta betyder att kunder, eller brukare, 

har gått från att acceptera allt som företaget eller organisationen säger och helt enkelt hålla sig 

till det, till en mer ifrågasättande och nyfiken roll. Snarare än bara ett budskap som skickas ut 

till allmänheten har det nu uppstått en konversation mellan företagen och deras kunder. 

Prindle (2011:35) belyser även problematiken som uppstår för företagens och 

organisationernas verksamhet då kunder och brukare blivit allt mer kritiska. Det är lättare för 

organisationer och företag att förlora anseende och att därmed förlora kunder och brukare till 

konkurrenter som finns på samma marknad eller sektor. Det ligger inte i denna undersöknings 

intresse att se på de psykologiska faktorer som får människor att välja just ett specifikt 

företag; däremot ligger det i undersökningens intresse att se hur ett företag kan kommunicera 

sitt så kallade ”brand” (Prindle 2011:32–33).  
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2.2.2 Dialog 

Den traditionella synen på kommunikation med sändare, mottagare och budskap som beskrivs 

under avsnitt 2.1, börjar enligt Finne och Strandvik (2012:122) att bli föråldrad inom 

marknadskommunikation. Kunder ses i det traditionella perspektivet som passiva objekt. 

Detta menar man är felaktigt då kunderna dels har förskaffat sig mer makt i 

informationsflödet och dels för att ett alltmer hårdare klimat inom konkurrensen påtvingat en 

ökad förståelse för kundens uppfattning om budskap. På grund av detta har den ökade 

förståelsen för kundernas kommunikation blivit intressant för vinstdrivande företag. 

Skapandet av en dialog, snarare än att bara skicka ett enskilt budskap, är vad som ger en 

hållbar relation med kunden och ökar gynnsamheten för ett fortsatt samarbete som förbättrar 

kommunikation.  

 Wiggill (2011:231) menar att man i den ideella sektorn inte kan förutsätta att man kan 

anställa en professionell kommunikatör, då de ekonomiska medlen inte alltid finns för de icke 

vinstdrivande företagen.  Hon menar även att det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet 

för denna sorts organisationer är att utbilda den existerande personalen i kommunikation. 

Eftersom ideella organisationer saknar de ekonomiska medel som krävs för att anställa en hel 

avdelning av kommunikatörer, bör man använda sig av de på organisationen som redan har 

mycket kontakt med brukare. Det är dessa, enligt Wiggill (2011:234), som har störst potential 

och användning av en utbildning i kommunikativa strategier. De som varken har kontakt med 

brukare eller har någon som helst utbildning har ingen användning för den kommunikativa 

biten. Man kan dock hävda att även om utbildning genomförs är det inte säkert att den 

positiva efterföljden är lika stor som man tänkt sig i teorin, men det leder med största 

sannolikhet till en förbättring. Samtliga medlemmar i organisationen behöver inte utbildas, 

dels för att spara på kostnaderna och dels för all personal inte sköter det kommunikativa. En 

nyckel i framtagandet av en kommunikationsplan är att bygga på organisationens tidigare 

kommunikation, snarare än att börja om från ”scratch” (Wiggil 2011:234). Användandet av 

kommunikationsmodeller och att inse vikten av kommunikation är något som organisationer 

måste bli bättre på, enligt Wiggill (2011:231). Det saknas kompetens men framför allt en 

insikt i värdet av kommunikation och ett hållbart informationsflöde.  

 

2.2.3 Tidigare analys 
Examensarbetet Söta smultronställen och sura gubbar – En studie om varumärkets betydelse 

för hur ideella organisation attraherar medlemmar (Johnsson, Malinowski & Mattson 2009) 
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behandlar till viss del samma ämne som jag själv undersöker. Delar av deras resultat var av 

intresse och fick på grund av det plats i denna undersökning. De visar vikten av en positiv bild 

av den egna organisationen och hur det kan leda till ökat intresse för den. De skriver i sin 

undersökning om hur medarbetarna på en organisation anses vara de viktigaste 

kommunikationskanalerna för organisationens budskap och framgång. Den organisation som 

undersöktes hade en etablerad basis för vad deras medlemmar skulle skylta med under ett 

möte för att attrahera de brukare som är med i organisationens målgrupp. Vikten ligger i att 

kunna kommunicera organisationens budskap från lägsta nivå, då så kallad ”word-of-mouth”-

kommunikation anses vara den mest effektiva och billiga reklamkampanjsersättning som 

finns (Johnsson, Malinowski och Mattson 2009:35). Detta begrepp stärks även av en 

kvantitativ undersökning. Det gäller att ge brukarna, eller kunderna, en positiv bild av 

organisationen så att de sprider sin uppfattning och upplevelse vidare till andra.  

 

2.3 Studiefrämjandet 
I Sverige finns idag tio statsbidragsberättigade studieförbund. De är olika varandra men har i 

grunden samma syfte. För att få statliga medel är det ytterst nödvändigt att man följer de 

riktlinjer som svenska staten har satt upp för studieförbunden. Dessa innebär att 

folkbildningen ska:  

 

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

 bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället 

 bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet, (Studiefrämjandet, 

2012: HEMSIDA) 

Studiefrämjandet har en vision om att vara ett hjälpmedel för att ge människor möjligheter i 

samhället. Deras verksamhetsidé lyder: ”Med lyhördhet för människors behov och 

erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till bildning, engagemang och gemenskap 

– främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet.” (Studiefrämjandet 2012:HEMSIDA). 

De är ett studieförbund som är rikstäckande och har sammanlagt runt 240 000 personer i sina 
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studiecirklar och kurser, med cirka 16 000 cirkelledare runtom i landet. Detta gör dem till ett 

av Sveriges största studieförbund. Studiefrämjandet är partipolitiskt samt religiöst obundet 

och de vill motverka såväl främlingskap som rasism. De inriktar sig på att ge dem som fått 

mindre möjligheter att ta del av folkbildningen en chans att få likvärdig kunskap som alla 

andra i samhället. Det handlar om att ge folk en möjlighet att utveckla och finna nya 

uttryckssätt samt att underhålla det redan existerande intresset. De fungerar som ett 

hjälpmedel för samhället där de ger lokaler till dem som behöver det, ekonomiskt stöd för 

andra aktiviteter och i stort sett allt annat som en förening skulle kunna vara i behov av. De 

arrangerar även kulturevenemang och kan till exempel hjälpa en konstnär med en utställning 

om denne behöver det. 

 Studiefrämjandet (2012) drivs utan vinstintresse, de tjänar inte pengar på det de gör utan 

får statliga medel till sitt förfogande samt vissa bidrag från till exempel Landstinget 

Sörmland. Deras inriktningar är huvudsakligen natur och miljö, men även kultur med särskild 

inriktning på ungdomskultur. Av dess inriktningar är kultur det största verksamhetsområdet 

och det är huvudsakligen ungdomar som intresserar sig för detta, med musik som främsta 

kulturinriktningen. I avdelningen Eskilstuna består nästan 85 % av Studiefrämjandets 

cirkeldeltagare av musikintresserade ungdomar och de kvarvarande 15 % är allt från 

naturintresserade till bokklubbar. Studiefrämjandets arbete styrs i stort av Riksförbundet som 

fördelar arbete samt statliga bidrag till avdelningarna runt om i landet, där Eskilstunas 

avdelning är en del av Sörmlandsdistriktet, och försöker samtidigt att ständigt förbättra 

organisationen. Med det som bakgrund har Studiefrämjandet ett behov av att synas samt att 

kunna göra sig själva hörda när de får tillfälle till det. I Studiefrämjandets arbete möter de ofta 

människor ute på så kallade konvent där människor i alla åldrar är besökare; det är främst i 

dessa situationer som Studiefrämjandet gör sig själva synliga genom att deltaga och vara på 

plats. För att få en liten översikt över de tillgångar och personal som Studiefrämjandet besitter 

ska det förklaras närmare. Handläggare, anställda på Studiefrämjandet, har kontakt med de 

mindre föreningar som är anslutna till Studiefrämjandet. Dessa föreningar har i sin tur 

cirkelledare som agerar ansvariga för de cirklar som föreningarna rapporterar in till 

Studiefrämjandet. Det är genom dessa cirklar Studiefrämjandet får sina ekonomiska medel 

beroende på antal inrapporterade timmar. Organisationen är strukturerad som vilken statlig 

enhet som helst, med ett huvudkontor i Stockholm och mindre avdelningar runt om i landet 

som ansvarar för den kringliggande staden eller regionen. På dessa mindre kontor arbetar de 

som jag varit i kontakt med. I deras arbete ingår både att samordna och planera events men 

också att möta intressenter som har idéer för studiecirklar, samt att bibehålla kontakten med 
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de redan existerande föreningarna som är anslutna till Studiefrämjandet. Det finns inga 

kommunikatörer anställda på den avdelning som besöktes i Eskilstuna. Några planer på att 

anställa en kommunikatör finns inte heller, det finns helt enkelt inte ekonomisk tillgång nog 

för att anställa någon. Den informatör som träffats berättar att han genom intresse fått jobbet 

på Studiefrämjandet. Man får sitt ansvarsområde och sedan är det bara att börja arbeta. Någon 

kommunikationsplan hade han inte själv sett och när han ber kommunikationsavdelningen i 

Stockholm om att få se planen ber de honom vänta. Det tog till slut en vecka att få 

kommunikationsplanen. I kommunikationsplanen finns det delar som berör omvärldsanalys 

samt en ”inomvärldsanalys” (Bilaga A 2009:1). I den kommunikationsplan som 

Studiefrämjandet skickade skriver man att bedömningar ska göras och att de tre 

huvudfrågorna då är: 

 

 Gör vi rätt saker? 

 Gör vi dem på rätt sätt? 

 Behövs förändringar i framtiden? 

 

 

2.3.1 Cirkelledarutbildning 
Det förekommer med jämna mellanrum så kallade cirkelledarutbildningar inom 

Studiefrämjandets aktiviteter. I dessa går man grundligt igenom vad som förväntas av 

cirkelledare samt att man siktar på att utbilda dem inom gruppdynamik och vad 

Studiefrämjandet anser är viktigt för dem att veta. Utbildningens syfte är att stärka kopplingen 

mellan studiecirklarnas kulturutveckling och den demokratiska anda som Studiefrämjandet 

symboliserar. En av delarna i cirkelledarutbildningen handlar om kommunikation men den 

går inte in på djupet i vad god kommunikation är. Man talar kring ämnet och hur god 

gruppdynamik fungerar vilket lägger en grund för smidigt samarbete. 
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3 Material och Metod 

I detta avsnitt presenteras redogörelser för material, insamling av material samt metod. Även 

etiska övervägningar samt reliabilitet och validitet har presenterats. 

 

3.1 Redogörelse för material 
Materialet jag använder i denna undersökning är Studiefrämjandets kommunikationsplan som 

finns tillgänglig som Bilaga A. Kommunikationsplanen har tillhandahållits av en anställd på 

Studiefrämjandet. Samtal har även ägt rum mellan den anställde och mig själv för att 

ytterligare klargöra Studiefrämjandets situation samt för att tillgå information om aktiviteter 

och bemötande. En bok med grundläggande kommunikationsteori har använts, vilken är 

skriven av Nilsson och Waldemarson (2007). Tre vetenskapliga artiklar samt en tidigare 

undersökning av Johnsson m.fl. (2009) ingår även i undersökningen.  

 

3.2 Redogörelse för metod 
Till hjälp för att undersöka kommunikationsplanen har jag främst använt de grundläggande 

teorier som beskrivs av Nilssons och Waldemarson (2007), vilka har gett ett grundläggande 

underlag för kommunikation. De tre vetenskapliga artiklar som används som stöd i 

undersökningen är Finne och Strandvik (2012), Prindle (2011) och Wiggill (2011) samt ett 

examensarbete av Johnsson m.fl. (2009). I det undersökande arbetet har jag jämfört Nilsson 

och Waldemarsons teorier och de vetenskapliga artiklarna med Studiefrämjandets 

kommunikationsplan. Vidare har information som frambringats av samtal med den anställde 

använts som del i undersökningen om bemötande. Fokus har lagts på de valda delar av 

kommunikation som presenterats under avsnitt 2 samt begreppet företagsidentitet som här ger 

en grund för Studiefrämjandets del i undersökningen. 

 

3.3 Etiska övervägningar 
Studiefrämjandet är en öppen och demokratisk organisation. Deras handlingar och aktiviteter 

är öppna för samhället som har full insyn i deras arbete. På grund av detta, samt att de 

dokument som Studiefrämjandet tillhandahållit inte är av känslig natur, kan jag förutsätta att 

ingen person tar skada av det som rapporteras i denna undersökning. Den handläggare och 

verksamhetsutvecklare för ungdomskultur jag har haft kontakt med på Studiefrämjandet valde 
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själv att vara anonym och detta beslut respekteras genomgående i uppsatsen (Vetenskapsrådet 

2011:68). Jag har även tagit hänsyn till att det material som skrivits av Studiefrämjandet är ett 

resultat av aktivt arbete och det har därmed behandlats på ett respektfullt vis under 

analysprocessen. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Med tanke på utveckling och forskning inom området kommunikation är det omöjligt att veta 

vad man om fem eller tio år kommer att säga om forskningsområdet. Eftersom forskningen 

ständigt pågår är det bästa sättet att garantera trovärdighet att använda sig av så modern 

forskning som möjligt. Därför har jag under arbetets gång sållat ut forskning som kan tyckas 

vara för gammal i förmån för att använda nyare rön. När det gäller trovärdigheten hos tidigare 

forskning kan man förutsätta att de forskare som skrivit artiklarna redan blivit granskade, då 

deras artiklar är del av diverse tidsskrifter.  

 Undersökningen har relevans då tidigare forskning riktar in sig på både ideella 

organisationer och företag samt företag som har ett behov av god kommunikation. Eftersom 

den kommunikationsplan som Studiefrämjandet till stor del saknar är i behov av samtliga av 

de rekommendationer som denna undersökning förespråkar får undersökningen validitet. 

  



13 
 

4 Resultat och diskussion 
I resultat och diskussionsdelen presenteras analys och diskussion samt rekommendationer till 

förbättring av den nuvarande kommunikationsplanen. Reflektioner och slutsatser kring 

undersökningens metod samt resultat belyses även. 

 

 

4.1 Analys och utveckling 
Vid en första undersökning av den kommunikationsplan som Studiefrämjandet har 

tillhandahållit kan man tydligt se att det bara är en handledning till framtagandet av en 

kommunikationsplan, namngett som ”kärnprocess information” av Studiefrämjandet. Det 

existerar inte en plan för hur Studiefrämjandets anställda ska bemöta kunder och möjliga 

kunder i deras arbete och därför drogs slutsatsen att Studiefrämjandet inte följer någon direkt 

utförlig kommunikationsplan.  

     Eftersom det tog en vecka att få tag på denna handledningsmodell för informationsutbyte 

inom företaget var det uppenbart att det fanns utrymme för utveckling. Det lämnas snarare till 

den anställde att själv välja det bästa bemötandet för tillfället och det är helt upp till deras 

tidigare erfarenheter hur de bemöter. I kommunikationsplanen finns det delar som berör 

omvärldsanalys samt en ”inomvärldsanalys” (Bilaga A 2009:1). Detta visar att man i 

Studiefrämjandet har haft en framförhållning angående planerandet av kommunikationsflöde 

och bemötande, men någon konkret plan för vad som ska göras finns inte. Man har även 

planer om uppföljning, att utvärdera det egna handlandet i kommunikativa situationer. Delar i 

denna ”kärnprocess” visar klart på att man är på rätt spår: ”Systematisk insamling av 

omvärldens krav, förväntningar och behov samt relevanta aktörers positionering och 

agerande” (Bilaga A 2009:1). Det handlar däremot inte om att ge en fullgod kunskap om 

daglig kommunikativ förståelse i denna undersökning; det är rättare sagt en förutsättning att 

man redan innehar kunskap om socialt förehavande och att man med hjälp av denna uppsats 

ska kunna ta fram ett supplement till den redan existerande kunskapen. Det behövs därför en 

grund för hur kommunikationen ska kunna bli en del av de anställdas arbete. Samtidigt får det 

inte bli ett hinder för deras arbete rent praktiskt eller ekonomiskt. Därför talar en modell som 

”kärnprocess information” mot den ideella organisationens arbetssätt då det blir både 

tidskrävande och kostsamt att, med risk för att det låter som en kliché, återuppfinna hjulet vid 

varje kommunikationstillfälle. Smidighet, flexibilitet och effektivitet är de tre huvudorden 

som kan användas; det är viktigt att det inte blir uppehåll, osäkerhet och missförstånd när man 
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ska försöka ge en positiv bild av den verksamhet man håller på med. Den bild 

Studiefrämjandet har gett av sig själva är en framgångsrik folkbildningsorganisation men med 

vissa brister på det kommunikativa planet.   

     En vinstdrivande organisation eller ett företag med vinstintresse har en helt annan situation 

att ta itu med. Där handlar det om att maximera vinst och minimera kostnader. 

Studiefrämjandet har inte samma behov av att maximera inkomst; deras inkomst består i hur 

många som rapporterar studietimmar från deras cirklar och utifrån det får de bidrag av staten. 

Så i viss mån kan man dra paralleller mellan vinst och icke vinst. Även om de vinster dessa 

sektorer drar in skiljer sig borde sättet man säljer in och erbjuder tjänster inte skilja sig. Ett 

bra bemötande, ett bra första möte, kan vara skillnaden mellan vinst och förlust för ett 

vinstdrivande företag och det är denna känsla av vinstintresse som jag tror den ideella sektorn 

skulle kunna dra nytta av; dock säger jag inte att de är i behov av den. Det handlar om att 

finkalibrera och göra några bra ännu bättre.  Det är även viktigt att veta vad man ska göra 

innan man sätter fart med ett aktivt arbete. Man har självfallet olika förutsättningar för 

bemötande, allt från att vara en van talare till att vara tillbakadragen. Det hjälper dock föga att 

vara en öppen och social person om man inte vet hur man ska agera i den specifika 

situationen. Man är trots allt Studiefrämjandets ansikte utåt när man i roll av cirkelledare 

möter nya intressenter. Eftersom varje persons bakgrund är unik kan man inte förutsätta 

skicklighet i ett bemötande. Därför vore det optimalt från Studiefrämjandets sida att ha en 

etablerad kommunikationsplan för dels cirkelledare och dels deras anställda.  

     I nuläget existerar cirkelledarutbildningar men dessa går inte in närmare på 

kommunikation som ämne, vilket lämnar ämnet öppet för individuell tolkning från 

cirkelledarnas sida. Eftersom cirkelledarna inte är vare sig anställda av Studiefrämjandet eller 

skyldiga till någon sorts krav utöver de av Studiefrämjandet bestämda cirkelregler som finns 

bygger den kommunikativa framgången och utbildningen helt på deras välvillighet till att lära 

sig. På grund av detta kan en redan etablerad plan för hur man lär ut denna kunskap underlätta 

arbetet för de anställda och därmed öka effektiviteten. Den ekonomiska vinsten på detta vore 

självklart den tid som varje anställd skulle behöva lägga ned på sådan utbildning samt att man 

skulle undvika ett repetitivt arbete då en anställd enbart skulle behöva läsa igenom 

utbildningsplanen för att sedan börja utbilda. Detta betyder inte att man ska lägga ned 

utbildningen utan snarare att den anställda som ska utföra utbildningen inte behöver 

strukturera och arbeta fram en ny utbildning varje gång det ska hållas för cirkelledarna. Det är 

en mindre tidskrävande process än att den anställde ska behöva arbeta fram information om 

kommunikation för att sedan lägga upp detta i en utbildningsform för de cirkelledare som den 
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anställde agerar handläggare för. Kommunikation är ett stort ämne; det är omöjligt att i en 

undersökning som denna göra en sammanfattning av all sorts kommunikation för att sedan 

sätta det i kontext till Studiefrämjandets arbete. Istället fokuserar undersökningen på de valda 

delar som enligt Nilsson och Waldemarson (2007) är viktiga och då främst i ett första möte. 

Risken med den koncentrerade version (bemötandet) av en kommunikativ situation är att man 

bara får kunskap om just den situationen. Tanken med att fokusera på bemötandet är inte att 

ge färg och form åt en sorts tabula rasa utan att tillhandage en kommunikationsmodell för den 

specifika situationen som en cirkelledare troligtvis kommer att ställas inför. Likaså för en 

anställd på Studiefrämjandet då denne i sin tur möter folk som är intresserade av att starta en 

studiecirkel samt de som redan har en sådan. Nilsson och Waldemarsson (2007) skriver på en 

grundläggande nivå när de behandlar kommunikation. De beskriver kommunikation samt de 

begrepp som används på en sådan nivå så även outbildade kan förstå och lära sig från den. 

Tanken med detta reflekteras i det faktum att kommunikationen som denna undersökning har 

för avsikt att lära ut ligger på en grundläggande nivå. Därför anpassades även nivån på det 

som ska läras ut. 

 

 

4.2 Rekommendationer till förbättring 
Studiefrämjandet har som tidigare nämnt under avsnitt 2.3 runt 240 000 personer i sina 

studiecirklar och är därmed ett av Sveriges största studieförbund. De är inte i ett kritiskt behov 

av att utöka sina tillgångar och den existerande kommunikationen fungerar uppenbarligen. 

Däremot finns det alltid ett behov av utveckling oavsett den nuvarande situationen, något som 

Studiefrämjandet anser är viktigt, och de är i behov av att konkretisera sitt arbete utåt. En 

färdig arbetsplan för hur kommunikationen utåt ska fungera saknas och det var det första 

problemet jag stötte på i arbetet med att utveckla deras nuvarande kommunikationsplan. 

Istället tillhandahöll Studiefrämjandet det material de hade, nämligen en handledning till att ta 

fram en kommunikationsplan i vilken de visar på relativt goda insikter i vad de anser är 

viktigt i kommunikativt arbete där informationsutbyte ingår. Dock är denna handledning 

framtagen för att hantera information som fördelas inom själva organisationen och har i sin 

tur väldigt lite att göra med Studiefrämjandets arbete utåt. Det går däremot att använda 

kärnprocess information till att ta fram en ordentlig kommunikationsplan då den är utformad 

med alla de aspekter av kommunikativt arbete som man kan önska sig. Däribland 

återkoppling, omvärldsanalys, inomvärldsanalys och nulägesanalys (Bilaga A:1). Med tanke 
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på de förutsättningar som man har som anställd på Studiefrämjandet kan det för en nyanställd 

vara till stor hjälp att ha något konkret att se på. En plan för hur den nyanställda ska arbeta 

med kommunikationen mellan de cirkelledare som de har kontakt med kan tyckas självklar 

för andra arbetsplatser men nu har man i grunden en anställning hos en icke vinstdrivande 

organisation. Deras arbete bygger på ideella ideal samt att man som anställd har viss 

förståelse för hur föreningslivet ser ut. De förbättringar som borde göras är dessa: 

 

 en fungerande kommunikationsplan 

 en utförlig plan för hur bemötandekommunikation ska gå till 

 

Dessa punkter diskuteras närmare under de följande avsnitten. Studiefrämjandet väljer 

självfallet själva vad de vill göra med de rekommendationer som denna undersökning 

tillhandahåller. Anser de att det kan vara av nytta har de fått en grund för hur deras 

kommunikationsplan kan ta form och hur kommunikationsutbildning kan bli en del av deras 

nuvarande verksamhet. Det största problemet är avsaknaden av en formell 

kommunikationsplan. I nuläget arbetar de anställda utifrån vissa riktlinjer som 

Studiefrämjandet har men mest utifrån den egna kunskapen om kommunikation, vilket är 

vardagserfarenhet. Det räcker långt men med ytterligare utbildning kan man nå längre. I 

avsnitt 2 presenteras Wiggill (2011) där hon i sin artikel beskriver och presenterar en 

förenklad version av den kommunikationsmodell som är framtagen av Steyn och Puth. Den 

fullgoda versionen som är framtagen av Steyn och Puth lämpar sig bäst för ett ekonomiskt 

vinstdrivande företag där den förenklade versionen tar hänsyn till den ideella sektorns 

begränsningar. Dessa begränsningar beskrivs och det är tack vare dem man kan måla upp en 

bild av hur en kommunikationsmodell med effektivitet och begränsad kostnad kan appliceras 

på en ideell organisation som Studiefrämjandet. Nu var inte syftet att applicera en fungerande 

kommunikationsmodell i teorin, snarare att få en klar bild av var i utvecklingsprocessen man 

lättast kan inkludera bemötandeutbildningen för att göra övergången så smidig som möjligt. 

Däremot kan det vara en ide för Studiefrämjandet att försöka få fram en kommunikationsplan 

för att stärka det egna arbetet och effektivisera ytterligare. Som tidigare nämnts kan det hjälpa 

anställda att snabbare sätta sig in i det arbete de är bäst lämpade för snarare än att behöva gå 

igenom en informationsprocess som med rätt förberedelse är överflödig. Och som tidigare 

nämnt ska inte hjulet vara tvunget att uppfinnas varje gång denna process ska sättas i rullning. 
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4.2.1 Modifikation av kärnprocess 
Kärnprocess information är den nuvarande utvecklingsplanen för informationsutbyte runt 

Studiefrämjandets arbete. Den säger föga om hur man ska gå till väga och förutsätter att 

samtliga som läser den har en god uppfattning om kommunikativa kanaler och 

tillvägagångssätt. För att göra den begriplig kan man antingen göra en helt ny 

handledningsplan för kommunikation eller skriva om den nuvarande för att anpassa den till 

personal och cirkelledare. Det man måste ha i åtanke är att de cirkelledare som kan agera 

hjälp åt Studiefrämjandet kommer från alla sorters bakgrunder och åldrar. Man kan därför inte 

förutsätta att de har en specifik målgrupp att tänka på när dessa modifikationer ska 

genomföras.  

     Genom att anpassa den nuvarande kärnprocess information-planen till de med mindre 

förståelse för informationstrafik når man en i slutändan snabbare informationsprocess. Den 

information Studiefrämjandet vill ska nå ut till dels deras cirkeldeltagare och dels intressenter 

som ännu inte är med i cirklarna borde finnas klart och tydligt. Det bästa sättet för att få detta 

att hända är att ha redan etablerade tillvägagångssätt som cirkelledarna kan applicera på sitt 

eget arbete inom folkbildningsarbetet. Framtagandet av en egen kommunikationsplan kan 

därför främja Studiefrämjandets arbete. En kommunikationsplan som visar hur en cirkelledare 

eller en anställd ska bemöta exempelvis en intressent vore till hjälp för den som i 

Studiefrämjandets regi ska göra ett gott intryck.  

 

4.2.2 Tillämpning av kommunikationsteori 
God kommunikation är nyckeln till samarbete. Det är A och O för informationsspridning. 

Men för att genomföra effektiv kommunikation behöver man veta exakt vad kommunikation 

innebär och vad de grundläggande bitarna är. Syftet med denna undersökning är dock inte att 

ge en full bild av hela begreppet kommunikation; enbart de delarna av den grundläggande 

kommunikationen som kan vara till hjälp för Studiefrämjandets föreningsaktivitet lyfts här. 

     Tvåvägskommunikationen är den man stöter på när man samtalar med en annan person. 

Som beskrivet i avsnitt 2.1 har denna ”interaktiva” intressent blivit det normala snarare än att 

den som lyssnar är passiv. Den som å Studiefrämjandets vägnar har hand om ett möte med en 

intressent måste därför vara beredd på att samtala snarare än att hålla monolog. Feedback, 

som diskuteras i avsnitt 2.1, blir också viktigt i dessa sammanhang då intressentens frågor och 

förståelse för det som delgivits är av yttersta vikt. Lämnar man någon med fler frågor än den 

hade när den inledde ett möte med Studiefrämjandets anslutna har man nått en negativ 
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utkomst. Det är även viktigt att veta att det finns störningsmoment som kallas störningar i 

avsnitt 2.1.1; dessa förhindrar av olika anledningar kommunikationen och försvårar förståelse. 

Den som för första gången ska möta någon från föreningslivet kan vara fylld av farhågor och 

förväntningar. På grund av detta är det viktigt att det första och kanske enda mötet blir ett bra 

möte. Som visats i avsnitt 2.1.2 är det av vikt att en intressent får ett gott första intryck av det 

de är intresserade av. Det intrycket genererar i sin tur ett gott rykte vilket närmare förklaras 

under begreppet word-of-mouth. Information som sprids av folk som inte är anknutna till 

Studiefrämjandet kan få stor inverkan på intresset för den cirkel som står i fokus vid just det 

tillfället. Någon som besöker en studiecirkel för att få insikt i hur saker fungerar och sedan 

bemöts på ett ointresserat sätt kommer troligtvis inte att ha mycket positivt att säga om 

upplevelsen. Studiefrämjandets fokus bör därför ligga i att rent krasst rulla ut den röda mattan 

och förbereda ett bra mottagande, för att uttrycka det poetiskt. Den kommunikationsteori som 

kan arbetas fram med hjälp av att närmare undersöka dessa begrepp, tvåvägskommunikation 

och feedback samt störningar, skulle kunna hjälpa Studiefrämjandet att med större effektivitet 

lära ut de grundläggande begreppen som kan vara till hjälp vid bemötande. 

 

4.3 Förslag på utvecklad kommunikationsplan 
För att klargöra; det handlar inte om att bygga upp en helt ny inriktning för Studiefrämjandet. 

Här handlar det om att utveckla ett redan fungerande koncept och en uppenbarligen 

fungerande verksamhet. Det kan jämföras med att finkalibrera inställningar för att uttrycka det 

enkelt. Något bra kan bli bättre. Studiefrämjandet bör i sin kommunikationsplan inkludera 

följande delar:  

 

 Syfte med kommunikationsplan 

 Kommunikationsmål 

 Målgrupper 

 Brand (Företagsidentitet) 

 

Syftet med kommunikationsplanen måste förklaras för att den informationen som delges ska 

kunna uppfattas på korrekt sätt. Kommunikationsmålen ska förklara vad för sorts 

kommunikation som ska användas, till exempel bemötande som denna undersökning 

förespråkar. En djupare förklaring av kommunikation och de aspekter som kan vara viktiga 
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för Studiefrämjandet borde även ges då en kommunikationsplan bör vara ingående. 

Företagsidentiteten bör även vara en del av kommunikationsplanen. Vad Studiefrämjandet 

står för och hur de anställda ska kommunicera bör vara fokus för en organisation med 

konkurrens vilket framhävs i avsnitt 2.2.1. 

     På grund av den begränsade ekonomin inom den icke vinstdrivande sektorn får man 

förutsätta att det handlar om att utbilda redan anställd personal. Eftersom det handlar om 

specifika samtal och bemötanden kan man förutsätta att vissa begrepp inom 

kommunikationsteori kan vara till hjälp. Den första av dessa är tvåvägskommunikationen som 

även är den vanligaste formen av konversation, eller i detta fall kallat dialog. I denna dialog 

finns det några saker som kräver ytterligare förklaring för att förstå. För Studiefrämjandet är 

det viktigt att deras organisations identitet lyser igenom de cirklar de sponsrar med lokal och 

ekonomisk hjälp. Det är därför värt att man i den utbildning som dels cirkelledare och dels 

anställda genomgår får veta att Studiefrämjandets ideal och riktlinjer fullföljs. Konversation 

går ut på gemensam förståelse och då är det viktigt att den som är ansluten till 

Studiefrämjandet är uppmärksam på intressentens eller kundens egen situation och de frågor 

denne kan komma att ställa. I en perfekt värld skulle båda parter i ett samtal vara precis lika 

öppna och precis lika på alla nivåer av förståelse för den andre; men nu handlar det om ett 

intresse för kultur från ena sidan och ett intresse att utöka verksamheten från den andra. Man 

måste helt enkelt vara beredd att ge mer av sig själv så att mottagaren förstår de budskap man 

sänder ut. Störningar i kommunikationen kommer att uppstå; man befinner sig inte i ett 

friktionsfritt samhälle utan förutfattade meningar eller förväntningar och även om man inte 

kan förbereda sig för alla sorters störningar kan det vara till hjälp att veta om att de existerar. 

     För att göra dessa kommunikativa begrepp till en del av den kommunikationsplan som 

Studiefrämjandet kan framställa med denna undersökning som hjälp bör man i redan 

existerande utbildningar göra smärre ändringar för att inkludera kommunikation som ett större 

område. En möjlig lösning på kommunikationsutbildning med inriktning på bemötande är att 

utbilda Studiefrämjandets handläggare och verksamhetsutvecklare. Dessa har i sin tur hand 

om de cirkelledarutbildningar som tidigare nämnt under avsnitt 2.3.1 i vilka cirkelledarna 

genomgår ett antal dagars utbildning för kunskapsutveckling inom sina ansvarsområden. Ett 

tillägg i redan existerande rutiner skulle vara en billigare satsning än att lägga till helt nya 

datum, tider och lokaler för ytterligare utbildning. Men för att det överhuvudtaget ska vara 

gångbart måste Studiefrämjandets egna anställda vara de som får utbildning. Om dessa i sin 

tur lär ut vad de själva lärt sig har man lyckats spara in både tid och ekonomiska medel. Att 

dela med sig av kunskap är trots allt gratis. 
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4.4 Reflektioner över metod 
Det är en kvalitativ undersökning av Studiefrämjandets kommunikationsplan med inriktning 

på bemötandet. I detta utvecklingsarbete skiljer sig metoden då den är kvalitativ men inte 

stärkt av tidigare forskning utöver den som finns i bakgrunden och det som använts vid 

metoden och utförandet. Kommunikation är ett ämne som är unikt i varje situation; man kan 

inte sätta en sanning vid ett möjligt möte utan det är upp till deltagarna att för stunden 

definiera och bearbeta det som händer. Du ska alltid vara snäll och glad oavsett situationen; 

detta uttalande håller inte riktigt. Det finns stunder i livet då man måste vända taggarna utåt. 

Men det kan fortfarande ses som en svaghet i metoden eftersom artiklarna är tagna från ett 

begränsat urval. När man använder sig av ett begränsat urval finns det alltid en risk att man 

exkluderat information som kan vara viktig i undersökningen. Det som däremot stärker valet 

av artiklar och undersökningen är att det finns både kvalitativa studier samt kvantitativa. Men 

för att klargöra metoden och de steg som man gått igenom: De artiklar och det examensarbete 

som valts ut för att styrka Nilsson och Waldemarssons (2007) teorier angående 

kommunikation närmar sig även undersökningsobjektets natur. Studiefrämjandet är en ideell 

organisation med en uppbyggnad som i stora delar ser ut som ett företag med ett huvudkontor 

och mindre enheter spridda runt om i landets olika kommuner. Det finns en uppsjö av artiklar 

som behandlar vinstdrivande företag och deras marknadsföring, men inte lika många vad 

gäller ideella organisationers kommunikation. På grund av detta samt att den undersökningen 

påvisar vikten av god kommunikation utåt fick examensarbetet av Johnsson, Malinowski och 

Mattson (2009) betydelse.  

 Arbetet har gått smidigt i stort tack vare Studiefrämjandets egen öppenhet och 

samarbetsvilja. De har svarat på frågor som ställts och tillhandahållit material som har sökts 

att få ta del av. Med tanke på examensarbetets omfattning har inte en alltför stor mängd 

bakomliggande forskning använts. Det handlar inte om att ta fram en helt ny 

kommunikationsplan utan att göra ett utvecklingsarbete på en liten del av det. Problemet med 

detta är det faktum att Studiefrämjandet saknar en handfast och solid kommunikationsplan. 

Istället användes deras kärnprocess information (Bilaga A 2011) som grund i 

utvecklingsarbetet då Studiefrämjandet använder sig av denna handledning när de producerar 

en temporär kommunikationsplan. De har ett etablerat sätt att arbeta och det fungerar utan en 

handfast plan. Frågan är dock hur nya anställda acklimatiseras till denna förändring; eller hur 

redan anställd personal agerar när de inte har en annan anställd att fråga i 
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kommunikationsangelägenheter. Trots avsaknaden av en kommunikationsplan kunde en 

undersökning göras i form av ett utvecklingsarbete för att se vad Studiefrämjandet kan lägga 

till i sina redan existerande aktiviteter. 

 Det kan tyckas underligt att inkludera vissa delar av artiklarna då de talar om 

vinstdrivande företag när denna undersökning riktar sig till en icke vinstdrivande organisation. 

Till exempel talar Prindle (2011) om hur marknaden och företagsidentitet är viktigt för att ett 

företag inte ska bli ”en i mängden” och glömmas bort. Det är i mångt och mycket en artikel 

som riktar sig till vinstdrivande företag på en konkurrensrik marknad. Men Studiefrämjandet 

är långt från ensamma i sin egen marknad; det finns gott om organisationer som riktar in sig 

på folkbildning och då gäller det att vara unik. Det är inte samma sorts marknad, men 

marknadsföringen riktar in sig på att sälja till en sådan grad att man kan applicera metoden på 

annat än ekonomiskt drivna företag även om materialet är annorlunda. 
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5 Avslutning 
Under avslutningsdelen presenteras slutsatser och möjlig fortsatt forskning med grund i 

resultatet. 

 

5.1 Slutsatser 
Syftet med denna undersökning var att undersöka Studiefrämjandets kommunikationsplan och 

då med fokus på bemötandet. Resultatet visar att Studiefrämjandet är i behov av att ta fram en 

konkret kommunikationsplan samt att bedriva utbildning i kommunikation som rör 

bemötande. 

 

5.2 Fortsatt forskning 
Effekten som denna ändring skulle få i kommunikationsarbetet i Studiefrämjandets 

verksamheter skulle vara av intresse att undersöka om man tilläts att implementera de 

förändringar som undersökningen förespråkar. En ny kommunikationsplan skulle även vara 

av intresse och vilken effekt det skulle få på en redan fungerande verksamhet och hur stor 

vinst i form av utökade aktiviteter man skulle uppnå. Kommunikationen kring bemötande 

skulle även vara av intresse för närmare observation. Det är ett faktum att vinstdrivande 

företag har sina arbetare att tacka för ekonomisk tillväxt men frågan är då hur det ser ut på 

den ideella sektorn. Om Studiefrämjandet genomför förändringar efter denna undersöknings 

rekommendationer finns det möjlighet att studera samtliga utvecklingsstadier.   
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Kärnprocess information

Strategisk ledning av informations-
verksamheten – nulägesanalys
– Bedömningar utifrån egen kompetens samt 
mätning och analys av tidigare insatser. Leder 
fram till frågorna:
Gör vi rätt saker?
Gör vi dem på rätt sätt?
Behövs förändringar i framtiden?
– Sammanställning av omvärlds- och
inomvärldsanalys. Formuleras årligen i riksför-
bundets nulägesanalys samt löpande vid behov.

Omvärldsanalys:
Systematisk insamling av omvärldens krav, förväntningar och 
behov samt relevanta aktörers positionering och agerande. 
Särskilt viktiga att bevaka utanför Studiefrämjandet: Intressen-
ter (stat, kommun, myndigheter etc), Andra aktörer (studieför-
bund, utbildningsföretag etc)

inomvärldsanalys:
Krav, förväntningar och behov från Förbundsstyrelse, Riksför-
bundet (ledningsgrupp, avdelningar), Lokala enheter (avdel-
ningar, distrikt), medlems- och samarbetsorganisationer.

Verksamhetsplan, hand-
lingsplan och budget
– Förslag till verksamhetsplan och 
budget.
– Förbundsstyrelsebeslut om 
verksamhetsplan och budget.
– Handlingsplan utarbetas

Uppföljning
– Utvärdering
– Avvikelsehantering
– Försäljningsstatistik
– Analys

Återkoppling
– Årsredovisning

Kärnprocessens huvudområden

2. Extern information

3. Intern information

1. Marknadsföringsstöd – enheter

 Kärnprocess    (Sidan 1 av (4))
 2010-03-15    Kärnprocess information
 Ersätter     Utfärdad av: Thomas Östlund
 2009-02-16    Godkänd av: Tjia Torpe



Kärnprocess information: Tre operativa huvudområden

Standardiserad ”projektmall” används vid planering av operativa uppgifter, främst vid tillfälliga satsningar/utvecklingsprojekt.

Huvudområde 1. Marknadsföringsstöd – enheter

Operativa uppgifter      Stöd för genomförande, utöver handlingsplan
     
Externwebb        IT-strategi, stödprocess: externwebb

Halvoriginal        

Mallar (texter, annonser, wordmallar, roll-up etc)   

Bildbank        Stödprocess: Bildbank

Profilprodukter       

Kompetensutveckling, regkom/webb    Stödprocess: regkom/webb. Stödprocess: grundutbildning

Utveckling och förankring: Varumärkesplattforn   



Kärnprocess information: Tre operativa huvudområden

Standardiserad ”projektmall” används vid planering av operativa uppgifter, främst vid tillfälliga satsningar/utvecklingsprojekt.

Huvudområde 2. Extern information

Operativa uppgifter      Stöd för genomförande, utöver handlingsplan
     
Trycksaksproduktion       

Årsredovisning       Stödprocess: årsredovisning

Externwebbens riksportal      

Externa webbplatser (Nemis, Musikakuten, Teaterakuten) 

Extern marknadsföring      

Mässor och konferenser      

Pressmeddelanden       Stödprocess: pressmeddelanden 

Opinionsbildning - lobbning     

Övriga stödprocesser inom området:
- Kommunikation vid kris



Kärnprocess information: Tre operativa huvudområden

Standardiserad ”projektmall” används vid planering av operativa uppgifter, främst vid tillfälliga satsningar/utvecklingsprojekt.

Huvudområde 3. Intern information

Operativa uppgifter      Stöd för genomförande, utöver handlingsplan
     
Intranät (Förbundsinfo)      Stödprocess: förbundsinfo

Nyhetsbrev (Medlemsorg. förtroendevalda etc)   

Almanacka        Stödprocess: almanacka

Extranät        

Intern profilering       

Nyhetsbevakning       Stödprocess: nyhetsbevakning 


