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Sammanfattning  

 

Den svenska regeringens mål för folkhälsan är att verka för ett samhälle med goda 

förutsättningar för hälsa. Många människor är idag väldigt hälsomedvetna, samtidigt är 

alkoholen ett återkommande inslag i många vardagssituationer. IOGT-NTO är en 

organisation som jobbar för att nykterhet ska vara regel hellre än undantag i sådana 

situationer. Arbetet med detta knyts ihop av organisationens kommunikation som är en 

viktig del för att kunna uppvisa en enhetlig bild utåt. För att kunna göra det är det bland 

annat viktigt att det finns gemensamma mål och riktlinjer att arbeta efter. Därför är studiens 

syfte att undersöka IOGT-NTOs syn på styrdokument och vilken roll de har i det vardagliga 

arbetet med kommunikation, samt hur de jobbar med utvärdering av sitt arbete. 

 

Fallstudiens teoretiska bakgrund består av Strategisk kommunikation som för en djupare 

förståelse och för strukturens skull är indelad i underkategorier, Public Relations och 

Organisationskommunikation, Intern kommunikation, Extern kommunikation och 

Utvärdering. Studien har en abduktiv ansats och ett kvalitativt förhållningssätt och den har 

genomförts med hjälp av metoderna fokusintervjuer och textanalys, som tillsammans utgjort 

en metodtriangulering.  

 

Resultatet visar en samstämmig bild av styrdokumentens funktion, de ses som riktlinjer som 

det kommunikativa arbetet utgår från. På grund av en utbredd informell kommunikation är 

dokumenten ingenting som används på en vardaglig basis utan är istället något som 

säkerställer att arbetet följer den tagna strategin. Även utvärdering sker till stor del genom 

informell kommunikation kollegor emellan och dokumenteras sällan då den har lägre 

prioritet än andra uppgifter. Det finns potential att utveckla detta, men för att lägga tid på det 

krävs ett tydligt mål för hur utvärderingarna i så fall kan användas. Studiens bidrar således 

till forskningen genom att den belyser vikten av att formulera tydliga styrdokument och 

implementera dem i arbetet när man kommunicerar, samt att ett sätt att utveckla 

kommunikationsarbetet är att utvärdera. 
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Abstract 

 

The Swedish governments goal for the public health is to operate for a society with good 

conditions to be healthy. Many people today are very conscious about their health, at the 

same time alcohol is a recurring element in many day-to-day situations. IOGT-NTO is an 

organization that is working towards making sobriety to be the rule rather than the 

exception. This work is linked together by the organizations communication, which is a vital 

part to be able to present a unified view outward. In order to do that, it is particularly 

important that there are common goals and strategies to work towards. Therefore, the 

purpose of the study is to investigate IOGT-NTOs approach to policy documents and the 

role they play in their everyday work with communications, and also how they carry out 

evaluation of their work. 

 

The case study’s theoretical background consists of Strategic Communication, which for 

structure's sake is divided into sub-categories, Public Relations and Organizational 

Communication, Internal Communication, External Communication and Evaluation. The 

study has an abductive approach and uses qualitative methods. The study was conducted 

using focus interviews and text analysis, which together constituted a triangulation of 

methods. 

 

The result of the study shows a consistent picture of the steering documents function, they 

are seen as guidelines that the communicative work is based on. Because of a widespread 

informal communication documents are not used on an everyday basis, but is instead 

something that ensures that the work follows the strategy the organization has taken. 

Evaluation is conducted largely through informal communication between colleagues and is 

rarely documented as it has a lower priority than other tasks. Therefore, there is potential for 

development, but in order to spend time on it, a clear goal of how evaluations in this case can 

be used is required. The study thus contributes to research by highlighting the importance of 

formulating clear policy documents and implement them when communicating, and that 

evaluation is a tool which can be used to develop the way that organizations work with 

communication. 
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1 Inledning 

”Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar 

människor från att leva ett fritt och rikt liv.” 

iogt.se 

 

Regeringens övergripande nationella mål för den svenska folkhälsan är att ”skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Regeringen, 2014). Idag, 2014, är medvetenheten kring hälsa väldigt stor, trots detta 

är alkoholen ett återkommande inslag i många vardagssituationer. Alkohol ses ofta 

som en självklarhet i många sammanhang så som vid fester, middagar och 

fredagsmys. När någon tackar nej går det sällan obemärkt förbi.  

 

En organisation som arbetar för att nykterhet ska vara minst lika självklart som 

alkohol är i många situationer är IOGT-NTO. De är verksamma inom ett antal olika 

områden med breda målgrupper. Arbetet mot den gemensamma visionen knyts 

samman av kommunikation som därmed är en omfattande del i organisationen. 

Något som är extra viktigt i det arbetet är att kommunicera en enhetlig och tydlig bild 

utåt. För att göra detta krävs stabilitet internt i organisationen. Det ställer även höga 

krav på den externa kommunikationen då det krävs att kommunikationsaktiviteterna 

samordnas för att på så sätt stärka organisationens demokratiska funktioner och 

relationer till viktiga publiker. För att göra detta krävs bland annat tydliga riktlinjer 

som är lätta för organisationens medlemmar och anställda att förstå och omsätta i 

praktiken. Det är därför intressant att undersöka hur IOGT-NTO arbetar för att 

behålla sin position som en del i Sveriges största nykterhetsrörelse, och vilken roll 

organisationens riktlinjer har i det arbetet. 

  

Detta är en fallstudie av IOGT-NTOs kommunikativa arbete, tanken är att studien 

ska svara på hur styrdokument bidrar till den interna stabiliteten och vilken roll de 

har i arbetet med extern kommunikation. För att ta reda på om och hur arbetet bidrar 

till närmandet av visionen är det därför intressant att även undersöka hur och i vilken 

utsträckning IOGT-NTO jobbar med utvärdering.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka IOGT-NTOs syn på styrdokument och 

vilken roll de har i det vardagliga arbetet med intern och extern kommunikation, 

samt hur de jobbar med utvärdering av sina olika projekt. 

 

De frågor som ställs i studien är därför: 

• Vilken syn har IOGT-NTOs anställda på styrdokumentens funktion?  

• Vilken roll spelar styrdokumenten i anställdas dagliga arbete med 

kommunikation?  

• I vilken utsträckning/hur utvärderar IOGT-NTO sin kommunikation, och hur 

dokumenteras och används kunskaperna de får från utvärderingarna? 

  

1.2 Avgränsning 

Organisationen IOGT-NTO är verksamma inom ett antal olika områden, alkohol och 

narkotikapolitik, förebyggande arbete och socialt arbete (iogt.se). Denna studie 

undersöker organisationens övergripande strategiska kommunikation och lyfter 

teorier kring organisationskommunikation och public relations. Därefter följer en 

uppdelning i intern och extern kommunikation. Inom dessa områden har ytterligare 

avgränsningar gjorts. I och med att studien har en övergripande syn på 

kommunikativt arbete kommer den inte att specifikt gå in på kommunikationen inom 

något av organisationens verksamhetsområden. Den innefattar inte heller någon 

undersökning av olika målgruppers uppfattning av organisationen eller IOGT-NTOs 

varumärke. Organisationen IOGT-NTO är en del av en större rörelse med tre andra 

förbund, dessa förbund kommer inte att nämnas i någon större utsträckning då fokus 

ligger på IOGT-NTO. Dessa avgränsningar utesluter dock inte att viktiga aspekter 

från dessa områden nämns.  
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1.3 Bakgrund IOGT-NTO 

År 1829 dricker svenska folket 46 liter brännvin per invånare och år 

(systembolaget.se). Femtio år senare hittar en rörelse som kräver hundra-procentig 

nykterhet av sina medlemmar hit till Sverige från USA. De välkomnar alla, oavsett 

klass, kön, religiös eller politisk åskådning i sin gemenskap. Rörelsen kallas för IOGT, 

som står för Independent Order of Good Templars. Tillsammans kämpar de för ett 

bättre samhälle genom minskandet av alkohol och i en folkomröstning 1922 kommer 

de med sina 49 % väldigt nära ett förbud av alkohol (iogt.se).  

 

Även dagens IOGT-NTO välkomnar alla som tycker att alkohol eller andra droger tar 

för stor plats i sitt eget liv, i närståendes liv eller i samhället (iogt.se). Tillsammans 

med Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), juniorförbundet Junis och 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) bildar de det som kallas IOGT-NTO 

rörelsen. De fyra förbunden är alla egna organisationer och jobbar på olika nivåer för 

ett nyktrare samhälle, men har samtidigt ett nära samarbete mellan varandra. 

Rörelsen består av medlemsorganisationer vilket innebär att medlemmarna är med 

och påverkar besluten som tas, något som är grundläggande i en demokratisk 

organisation. Förbunden har olika inriktningar, IOGT-NTO har tre huvudsakliga 

verksamhetsområden, alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande arbete samt 

socialt arbete. De viktigaste ledorden för detta arbete är demokrati, solidaritet och 

nykterhet (iogt.se).  

 

På IOGT-NTOs huvudkontor i Stockholm finns personal som är verksamma inom 

områdena ekonomi, engagemang, kommunikation, påverkan, service samt staben 

och medlemstidningen Accent (iogt.se). På kommunikationsavdelningen arbetar de 

på ett projektorienterat sätt och har ett antal olika kampanjer igång hela tiden. Det är 

arbetet på denna avdelning som är intressant för denna studie då det är där 

organisationens strategi för kommunikation tolkas och omsätts i praktiken. 
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2 Teori och tidigare forskning 

”Teorier och modeller är förklaringar, tolkningar och abstraktioner av verkligheten 

som ska underlätta vår förståelse av olika fenomen.” (Larsson 2008:31). I detta 

kapitel presenteras den tidigare forskning och den teoretiska ram utifrån vilken 

tolkningarna och slutsatserna i denna studie görs. Teorierna utgörs av strategisk 

kommunikation med inslag av public relations och organisationskommunikation 

samt en specificering av intern och extern kommunikation och ett avslutande 

avsnitt om utvärdering. 

 

2.1 Strategisk kommunikation i en idéburen organisation 

Med idéburen organisation menas en organisation som har en idé som de driver 

verksamhet utifrån. De består av frivilliga medlemmar med gemensamma 

övertygelser som tillsammans utgör en demokratisk organisation. Organisationens 

främsta mål är inte att göra någon ekonomisk vinst på sitt arbete utan det är att växa 

och jobba mot ett uttalat samhällsmål, därför återinvesteras eventuell vinst i 

organisationens arbete mot en uttalad vision (Olsson 2011:15, 17). För att kunna växa 

behöver de förändra beteenden eller påverka attityder, något som stället stora krav på 

det kommunikativa arbetet då det krävs att de etablerar starka relationer med sina 

publiker för att kunna åstadkomma förändring (Olsson 2011:30, 33). 

 

Ett område som omfattar organisationers arbete med detta är strategisk 

kommunikation. Strategisk kommunikation är ett flervetenskapligt område som 

fokuserar på organiseringen av de olika typer av kommunikation en organisation 

sysslar med. Området innefattar bland annat fält så som public relations och 

organisationskommunikation som båda är relevanta för denna studie. I praktiken 

innebär dessa fält till stor del samma sak även om de har olika fokus och intressen. 

Intresseskillnaderna har gjort att fälten hittills varit relativt åtskilda vad gäller 

forskning. Numera är gränserna mellan dem mer otydliga då de har mycket 

gemensamt och kan vinna på att integreras med andra fält (Falkheimer & Heide 

2007:33,42). Ett strategiskt perspektiv på organisationens kommunikation och en 

samordning av organisationens aktiviteter blir därför viktigt i arbetet med 

organisationens relationer, både internt och externt (Falkheimer & Heide 2007:56). I 
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praktiken betyder detta att en organisations projekt har ett samspel mellan de fält 

som den strategiska kommunikationen omfattar för att bäst främja dess intressen.  

 

Chanserna att kommunicera en identitet som överensstämmer med organisationens 

värderingar och vision ökar om organisationen har en välutvecklad strategi som 

verkar långsiktigt (Falkheimer & Heide 2003:41). Även om enhetlighet är något för 

en organisation att eftersträva när det gäller kommunikation är det också viktigt att 

organisationen främjar en mångfald internt. Mångfald ökar chanserna för att fler ska 

kunna identifiera sig med något eller någon i organisationen, det bidrar också till 

andra perspektiv i viktiga frågor, något som kan vara gynnsamt för en organisation 

att ta vara på. Denna strategi utvecklas genom medarbetarnas kommunikation som 

sker i vardagen genom handlingar och beslut (Hallahan et al 2007:12f). 

 

Strategisk kommunikation i idéburna organisationer är något som Therese Svedberg, 

student vid Högskolan i Borås undersök. Hennes empiriska studie är en fallstudie av 

Rädda Barnens modell med frivilligarbetande kommunikatörer (Svedberg 2014:2). 

Svedbergs undersökning har mycket gemensamt med denna studie. Rädda Barnen 

är, precis som IOGT-NTO en stor, idéburen, demokratisk medlemsorganisation med 

rötter långt tillbaka i tiden (Svedberg 2014:4). Hennes teoretiska perspektiv baseras 

på strategisk kommunikation och visar Rädda Barnens lyckade arbete med detta då 

resultatet visar att frivilligarbetande kommunikatörer gör nytta och skapar 

möjligheter för ökat frivilligarbete (Svedberg 2014:29f). Detta är intressant för denna 

studie för att urskilja de pusselbitar som varit viktiga i Rädda Barnens lyckade arbete 

med strategisk kommunikation och se om det är något som skulle kunna appliceras 

på IOGT-NTOs arbete med detsamma.  

 

2.2 Public relations och organisationskommunikation 

James Grunig och Todd Hunt har myntat den mest kända definitionen av begreppet 

public relations. De beskriver det som ”the management of communication between 

an organization and its publics” (Grunig & Hunt 1984:6). Public relations fokuserar 

på relationer, och kanske främst på de externa relationer en organisation har. 

Utvecklingen inom public relations har inneburit att fokus förflyttats från hur 

informationen bäst når nya kunder eller medlemmar till hur organisationen ska 
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hantera sina relationer med viktiga publiker och omvärlden (Larsson 2008:34). För 

IOGT-NTO kan en sådan utveckling handla om att skapa relationer med viktiga 

publiker där utbytet mellan dem är ömsesidigt och att de båda möter varandras 

behov. Till exempel genom att medlemmar kan ge förslag på förbättringar av 

kommunikationen som riktas till dem och att IOGT-NTO tar till sig detta och 

bemöter deras behov (Falkheimer & Heide 2007:56). 

 

Att bemöta behov och vara publikorienterad är något som van Ruler, Vercic, Flodin 

och Büetschi beskriver som en typisk egenskap för europeisk public relations (van 

Ruler m.fl. 2001:169f). Studien ”Public Relations in Europe: A kaleidoscopic picture” 

(2001) utgör en andra rapport i ett projekt vars syfte är att utöka vetenskapen kring 

just europeisk public relations, som ett alternativ till den traditionella amerikanska 

skolan (van Ruler m.fl. 2001:166). Slutsatserna som dras är att europeisk public 

relations, i förhållande till amerikansk är mindre affärs- och vinstorienterad och 

istället mer publikorienterad, långsiktig och vidare i sin omfattning. Forskarna 

påpekar att det finns en stor bredd av tankeskolor kring public relations i Europa, 

men att det krävs vidare forskning för att ytterligare definiera en europeisk identitet 

inom området (van Ruler m.fl. 2001: 169f, 171, 173). Detta alternativa perspektiv på 

public relations är betydelsefullt här eftersom att IOGT-NTO har just långsiktiga mål 

och ett mer publikorienterat sätt att kommunicera. 

 

Organisationskommunikation har tidigare beskrivits som den formella och 

informella kommunikation som sker internt i organisationer. I enlighet med det 

strategiska perspektivet på kommunikation har definitionen blivit bredare och 

innefattar även den externa kommunikationen mellan organisationen och dessa 

publiker (Miller 2006: 1f). Denna definition bekräftar svårigheten i att dra tydliga 

gränser mellan områdena. I praktiken blir detta synligt då intern kommunikation 

pyser ut och nås av externa intressenter och den externa kommunikationen uppfattas 

och tolkas av anställda och medlemmar i organisationen. Det senare påverkas också 

av det faktum att det som kommuniceras utåt även är något som medlemmar och 

anställda i organisationen ska representera och identifiera sig med (Falkheimer & 

Heide 2003:39f).  
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Vad som menas med formell respektive informell kommunikation, och relationen 

mellan dessa och intern och extern kommunikation visas i figur 2.1 nedan. Larsson 

påpekar att den informella kommunikationen ofta har större inflytande än den 

formella. Detta är inte ovanligt, särskilt ifall den formella kommunikationen inte 

lyckas förmedla väsentliga budskap, då utvecklas den informella och blir mer viktig, 

och tvärtom (Larsson 2008:79f). I litteraturen beskrivs ofta idealmodeller av 

förhållandet mellan intern, extern, formell och informell kommunikation. Det är 

dock sällan praktiken överensstämmer med idealen. Att informell kommunikation är 

överordnad formell är oftare regel än undantag då den formella sällan lyckas ge helt 

tillfredsställande information (Larsson 2008:80). Meningsskapandet mellan 

människor sker dessutom i interaktionen mellan dem. 

 

Intern    Extern    

 

 

 

Formell 

 

 

 

 

 

Informell 

 

Figur 2.1 Översikt av formell och informell kommunikation i relation till intern och 

extern kommunikation (Lånad av Larsson 2008:80). 

 

2.3 Intern kommunikation 

Med intern kommunikation menas den kommunikation som sker internt inom en 

organisation. Precis som figur 2.1 ovan visar kan den formella kommunikationen 

bestå av olika typer av styrdokument, med information om allt från organisationens 
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mål till hur anställda ska kommunicera externt. Informell kommunikation är den 

som sker mellan människor inom organisationen (Larsson 2008:83). Vad gäller 

formell kommunikation i form av styrdokument fyller dessa en viktig roll när en 

organisation vill kommunicera en tydlig värdegrund och ett enhetligt budskap, 

internt som externt. Dokumenten fungerar, enkelt uttryckt som mer eller mindre 

övergripande riktlinjer för organisationen (Erikson 2011:171f). 

 

Att ha riktlinjer är viktigt i en organisation för att den ska vara stabil internt, vilket är 

en förutsättning för en lyckad verksamhet. För att uppnå detta är det av stor vikt att 

de anställda är införstådda med de aktuella styrdokument organisationen har. 

Styrdokumenten ska ge trygghet och vara något att luta sig mot i det kommunikativa 

arbetet. Tydligt utformade styrdokument kan därför minska eventuella misstag och 

ge ett jämt resultat i det praktiska arbetet (Erikson 2011:171f). Att det finns en tydlig 

koppling mellan riktlinjer, strategiska visioner och det praktiska arbetet är även 

viktigt då anställda och medlemmar, genom sina vardagliga handlingar, även 

fungerar som ambassadörer för organisationen då de skapar, förstärker och 

reproducerar organisationens varumärke och identitet (Falkheimer & Heide 

2003:18f). För att ett ambassadörsskap ska fungera väl är det alltså viktigt att se till 

att de anställda förstår hur aktuella styrdokument ska omsättas i praktiken 

(Falkheimer & Heide 2007:90).  

  

Karin Svenner vid Göteborgs universitet har i sin magisteruppsats ”Synen på 

kommunikation” (2013), beskrivit synen på kommunikation som förmedlas genom 

policydokument i offentliga verksamheter (Svenner 2013:5). Resultatet visar att det 

är sändar-mottagarperspektivet, så kallad transmissionssynen som är det vanligaste 

sättet att se på kommunikation i offentliga verksamheter (Svenner 2013:13). I hennes 

studie dominerades den interna kommunikationen av en transmissionssyn, medan 

den i den externa kommunikationen samsas med en meningsskapande syn. Svenner 

upptäckte även en inkonsekvens mellan olika sätt att se på intern och extern 

kommunikation (Svenner 2013:54f). Resultatet visar ett sätt som organisationer och 

verksamheter ser på och använder sig av styrdokument, något som är relevant för 

denna studie kring IOGT-NTOs syn och användning av kommunikation.  
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2.4 Extern kommunikation 

Med extern kommunikation menas den kommunikation som sker mellan 

organisationen och dess omgivning (Falkheimer & Heide 2003:39). Extern 

kommunikation kopplas även ofta samman med public relations och marknadsföring 

(Heide, Johansson & Simonsson 2005:72f). För en idéburen organisation är målet 

ofta att påverka attityder eller ändra beteenden, detta kräver ofta någon typ av 

uppoffring så som tid eller pengar. Därför blir även organisationens arbete med att 

visa att deras insats är väsentlig en stor del av den externa kommunikationen. 

Metoderna för detta måste anpassas efter den verksamhet och den kultur som 

organisationen har. I IOGT-NTOs fall handlar det till viss del också om ett komplext 

samhällsproblem som behöver brytas ner till korta budskap som är lättare för 

publiker att ta till sig. Det komplicerade i detta arbete är att uppfylla målgruppernas 

behov och samtidigt behålla kärnvärderingarna och demokratin i organisationen 

(Olsson 2011:37f, 40). Extern kommunikation är något som IOGT-NTO jobbar 

väldigt mycket med, därför är kunskapen om detta ett sätt att förstå hur kopplingen 

mellan intern och extern, formell och informell kommunikation ser ut. Det öppnar 

även upp för att undersöka hur och i vilken utsträckning organisationens 

styrdokument påverkar den externa kommunikationen.  

 

2.5 Utvärdering 

Trots de viktiga funktioner den fyller är utvärdering något som ofta förbises i det 

kommunikativa arbetet. Utvärderingsarbeten delas ofta in i två nivåer. Den ena nivån 

handlar om det kontinuerliga utvärderingsarbetet som sker på organisationsnivå för 

att granska bland annat olika styrdokument och det faktiska 

kommunikationsmönstret. Denna typ av utvärdering kan ge svar på hur 

organisationens kommunikativa tillstånd över lag ser ut (Larsson 2008:245). På den 

andra nivån utvärderas de olika projekt som organisationen utför, detta kan ske både 

formellt genom att exempelvis fylla i en mall eller informellt genom diskussion 

kollegor emellan. För att få bäst resultat bör utvärderingen ske som en pågående 

process genom hela arbetet, den ska alltså inte bara fungera som ett avslut på ett 

genomfört projekt. Detta arbete ger underlag till kommande projekt i form av olika 

lösningar på uppkomna problem (Larsson 2008:248).  
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I en idéburen organisation är det dock mer komplicerat med utvärdering, till exempel 

kan det vara svårt att mäta förändringar av beteenden. När organisationen utför ett 

antal kommunikationsinsatser kan det vara knepigt att mäta vilken som betytt mest 

för förändringar hos publikerna. Ett annat klurigt tillfälle kan vara när 

organisationen samarbetar med andra aktörer, då kan det vara svårt att veta vem 

eller vad som bidragit mest till en eventuell förändring. Om organisationen själv är 

noggrann i sitt arbete och kontinuerligt samlar kunskap genom sitt arbete bör detta 

efter en tid resultera i ett eget material med vilket de kan jämföra andra mätningar 

med (Olsson 2011:46f). 

 

Forskningen kring utvärdering har lite olika inriktningar. Många studier handlar om 

utvärdering av projekt med tydlig start och ett tydligt slut. Det finns också studier 

som fokuserar på utvärdering av ledarskap, där ett exempel är Catrin Johansson och 

Vernon D. Millers rapport ”Kommunikation och ledarskap – Metod och process för 

utvärdering” (2012). Författarna har tillsammans med ett antal företag presenterat 

en rapport som visar vikten av att utvärdera och resulterade i en modell som kan 

användas för att utvärdera kommunikativt ledarskap genom medarbetarenkäter 

(Johansson & Miller 2012:2f). Även om rapportens fokus är utvärdering av ledarskap 

och inte den mer löpande utvärderingen som nämns i denna studie finns ett antal 

punkter som är intressanta även här. Forskarna menar till exempel att 

medarbetarnas deltagande i utvärderingsprocessen och återkopplingen av resultaten 

bidrar till ett ökat engagemang. De menar vidare att ett samarbete mellan rapportens 

huvudaktörer, det vill säga ledare, HR- och kommunikationsansvariga samt 

representanter för medarbetarna, gör att arbetet med analyser och utvärderingar blir 

lönsamt (Johansson & Miller 2012:3). Rapportens resultat är relevant för denna 

studie då det visar att engagemanget ökar om samtliga medarbetare är involverade i 

utvärderingsprocessen, även om det här betyder att det arbetet är en löpande 

process. Samarbetet mellan organisationens olika delar kan också kopplas samman 

med den strategiska kommunikationen som innebär en samordning av de olika 

aktiviteter som utförs. 
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3 Material och metod 

Under denna rubrik introduceras det empiriska material som studien utgår från 

samt det urval som gjorts för att få fram det. Därefter presenteras studiens 

vetenskapliga förhållningssätt och ansats som tillsammans med teoriavsnittet 

bildar den grund som studien står på. Till sist diskuteras och bemöts den kritik som 

kan riktas mot studiens metoder. Denna struktur bör underlätta läsarens förståelse 

för hur arbetet har gått till steg för steg.  

 

3.1 Empiriskt material  

Det empiriska material som denna studie utgår från består av kvalitativa 

fokusintervjuer med fyra stycken anställda på IOGT-NTO samt en innehållsanalys av 

organisationens kommunikationsstrategi. Dessa metoder har resulterat i två olika 

material som analyserats, jämförts och resulterat i en gemensam slutsats. 

 

3.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner har skedde i ett antal steg. På grund av studiens syfte att 

undersöka kommunikation avgränsades först sökandet till IOGT-NTOs 

kommunikationsavdelning. Där jobbar tio personer, och av dessa valdes sedan de 

personer som, på grund av deras arbetsuppgifter, ansågs kunna bringa relevant 

information till undersökningen (Ryen 2004:77,80). Detta resulterade i ett urval på 

fyra anställda. 

 

Johnny Foglander, pressekreterare sedan tre år tillbaka. Medlem sedan 2010 då han 

började jobba för ungdomsförbundet (UNF). Har tidigare engagerat sig ideellt, dock utanför 

organisationen.  

 

Samuel Somo, kommunikatör med ansvar för digitala medier. Medlem sedan 2002 och 

anställd på kommunikationsavdelningen sedan oktober 2012. Har tidigare engagerat sig 

ideellt, både i nykterhetsrörelsen och utanför. 

 

Tobias Tengström, kommunikatör med ansvar för produktionsledning. Medlem sedan 

1991, anställdes i organisationen år 2000, nuvarande position har han haft sedan september 

2012. Har tidigare engagerat sig ideellt med start i ungdomsförbundet (UNF). 
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Sofia Karlsson, kommunikationschef. Medlem sedan 2011, fick tjänsten som 

kommunikationschef i maj 2012. Inte engagerad ideellt tidigare. 

 

Texten som utgör den andra delen av det empiriska materialet valdes för att den 

lyckas möta studiens problemställning bäst av de tre dokument som fanns att tillgå 

(Watt Boolsen 2007:94). De dokument som därmed valdes bort var en mall för en 

påverkansplan som används vid politisk påverkanskommunikation samt en mall för 

en kommunikationsplan som fylls i och används vid varje nytt projekt. 

 

3.3 Forskningsansats 

Abduktion, eller analytisk induktion, är en blandning av de två metoderna induktion 

och deduktion. Induktion innebär att de slutsatser som dras utifrån det empiriska 

materialet är generellt och allmänt riktiga. Den deduktiva ansatsen utgår istället från 

generella antaganden för att kunna bilda specifika hypoteser som verifieras eller 

avskrivs genom testning (Watt Boolsen 2007:26). Den abduktiva processen 

kombinerar dessa två metoder genom att precis som vid induktion ta utgångspunkt i 

empiriska fakta, och precis som vid deduktion söka det generella i materialet (Watt 

Boolsen 2007:26f). En forskare startar alltså inte med en färdig teori utan teorin 

utvecklas genom det empiriska material studien har. Detta sätt har varit lämpligt i 

denna studie då avsikten var att öka kunskapen om IOGT-NTOs kommunikation 

genom en jämförelse mellan intervjuer och en textanalys (Strauss & Corbin 1998:12).   

 

3.4 Kvalitativt angreppssätt 

I denna studie har kvalitativa metoder använts. Kvalitativa metoder är lämpliga att 

använda när en forskare vill hitta mönster genom att gå på djupet. Metoderna 

uppfyller ett antal olika lämplighetskrav för denna studie. Undersökningen görs med 

hjälp av två olika metoder som resulterar i två olika typer av empiriskt material. 

Detta möjliggör en jämförelse mellan hur kommunikationen, enligt officiella 

styrdokument är tänkt att utföras och hur de anställda beskriver det praktiska 

utförandet. Pål Repstad nämner i sin bok Närhet och distans – Kvalitativa metoder i 

samhällsvetenskap (2007) precis denna typ av jämförelse som en av de situationer 

där kvalitativa metoder är att föredra (Repstad 2007:19). Metoderna ger även 

utrymme för undersökning av hur det konkreta arbetet utvecklats över tid, vilket 
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bidrar till att organisationens arbete sätts i ett kommunikativt historiskt perspektiv 

(Repstad 2007:22). 

 

Kvalitativa metoder ger möjlighet att förstå den verklighet som det empiriska 

materialet berättar. Det viktigaste av allt vid valet av metoder är dock att de ska 

överensstämma och vara bäst lämpade utifrån den teori och de frågeställningar som 

studien har (Trost 2010:33). Kopplingen till teorin blir synlig genom 

metodtrianguleringen där kommunikationsstrategin beskriver de officiella 

riktlinjerna för arbetet medan intervjuerna ger en djupare inblick i de anställdas syn 

på den praktiska verkligheten. Båda materialen ger alltså grund för analys av IOGT-

NTOs strategiska, interna och externa kommunikation. 

 

3.5 Metodtriangulering 

I denna studie används två olika metoder för att generera två olika material, 

intervjuer och textanalys. Detta tillvägagångssätt kallas för metodtriangulering. 

Resultaten av de två metoderna kan sedan jämföras med varandra för att hitta 

likheter och skillnader. Rent praktiskt betyder det att en jämförelse har gjorts mellan 

IOGT-NTOs kommunikation i praktiken, så som de anställda ser den, och de 

riktlinjer som finns i organisationens kommunikationsstrategi. Kombinationen och 

jämförelsen av dessa två metoder mynnar tillsammans ut i en gemensam slutsats 

som ger studien ett välgrundat resultat (Repstad 2007:28).  

 

3.6 Metodbeskrivning  

De metoder som används för att uppnå studiens syfte är kvalitativa fokusintervjuer 

kompletterat med textanalys. Analysarbetet har bestått av noggranna genomgångar 

av det empiriska materialet för att försöka urskilja mönster eller teman.    

 

3.6.1 Fokusintervjuer 

Den ena metoden som användes för denna studie var fokusintervjuer. Med 

utgångspunkt i studiens teoretiska ram om strategisk kommunikation var intervjuer 

en lämplig metod för att ta reda på om/hur de använder kommunikationsstrategin. 

Intervjuerna gav en möjlighet att urskilja en verklighet så som organisationens 
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anställda uppfattar den. Empirin som intervjuerna utgjorde bildade också den grund 

utifrån vilken den uppfattade verkligheten tolkades (Trost: 2010:33).  

 

Intervjumetoden, beskrivs bäst genom Jan Trosts (2010) term fokusintervjuer. Med 

fokusintervjuer menas en typ av intervju som har ett genomgående tema, vilket Trost 

menar att varje seriös intervju bör ha. Den intervjuform som används i denna studie 

kan också definieras som semistrukturerad, det vill säga fasta frågor med utrymme 

för öppna svar (Trost 2010:43). Detta ökade chansen för de intervjuade att uttrycka 

sig på ett sätt som tydliggör deras syn på verkligheten.  

 

Intervjufrågorna testades på en av de anställda som inte medverkade i studien för att 

upptäcka eventuella oklarheter eller frågor som inte gav utrymme för uttömmande 

svar. Två av frågorna byttes också ut inför samtalet med kommunikationschefen för 

att hon skulle kunna förklara hur kommunikationsstrategin är tänkt att användas. 

Detta möjliggjorde en jämförelse mellan hennes förklaring och övriga 

intervjupersoners syn på strategin. För att underlätta vid insamlingstillfället och 

arbetet med att transkribera intervjuerna till analyserbar text spelades de in med 

hjälp av en diktafon (Ryen 2004:56). Intervjuerna inleddes med en sammanfattning 

av studien och dess syfte samt en presentation av de villkor som är viktiga för de 

intervjuade att känna till, så som att studien utförs på frivillig basis. Därefter 

startades samtalet igång med några inledande frågor som ledde vidare in på studiens 

huvudsakliga teman, kommunikation och utvärdering. Samtalet avslutades med 

utrymme för frågor och övriga kommentarer som inte kom fram genom frågorna (se 

Bilaga 1), (Ryen 2004:48-55). 

 

3.6.2 Text - Kommunikationsstrategi 

Den text som analyserades och jämfördes med resultatet av intervjuerna är IOGT-

NTOs kommunikationsstrategi. Kommunikationsstrategin är det dokument som bäst 

bemötte studiens syfte då de övriga styrdokumenten var utformade som mallar, utan 

någon direkt information (Watt Boolsen 2007:94). Strategin innehåller bland annat 

beskrivningar av vad IOGT-NTOs strategiska kommunikation innefattar, 

organisationens varumärkesplattform, kommunikationsstrategi, 

kommunikationspolicy och kommunikationsplan. Strategin stämde också överens 
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med rapporten som presenterades i kapitel två av van Ruler m.fl. presenterade då 

den är långsiktig, med sina fem års giltighet (van Ruler m.fl. 2001: 169f). 

 

3.6.3 Analysmetoder 

På grund av att arbetet med analysen har skett sida vid sida presenteras de under 

denna gemensamma rubrik. Analysarbetet har skett i ett antal olika stadier. Först 

gjordes noggranna genomläsningar- och lyssningar av de empiriska materialen, 

därefter analyserades intervjuerna och texten. Eftersom att studien är en jämförelse 

mellan materialen gjordes till slut en komparativ analys som innebär att försöka 

finna likheter och skillnader mellan dem (Hellspong 2001:78f).  

 

Vid analys av kvalitativa intervjuer kan det vara bra att börja med att skära ned 

insamlad data för att komma åt det som är intressant för studiens syfte (Ryen 

2004:106). Intervjuanalysen gjordes därför genom att först lyssna igenom alla 

intervjuer för att få en snabb översikt över mönster och teman. Utifrån dessa 

transkriberades sedan de mest intressanta delarna. De utvalda avsnitten jämfördes 

sedan med texten. I detta skede krävdes även en del komplettering av de delar som 

inte kommit med vid transkriberingen, detta gjordes genom att återigen lyssna på 

inspelningarna (Hellspong 2001:198f). 

 

Vid textanalysen lades extra uppmärksamhet vid ett antal av textens aspekter. Precis 

som vid intervjuanalysen identifierades ett antal teman som textanalysen 

grupperades runt. I en text går det ofta att identifiera ett övergripande makrotema 

och några mikroteman, eller underteman till makrotemat (Hellspong 2001:35). I 

detta fall var textens mikroteman mest intressanta eftersom att makrotemat 

handlade om vilka riktlinjer som IOGT-NTOs strategiska kommunikation bör följa. 

Perspektivet i texten identifierades som ett så kallat inifrånperspektiv eftersom att 

dokumentet är producerat av och för organisationen, med det menas att texten tolkas 

inom en social ram som organisationsmedlemmarna är bekanta med. Identifieringen 

gjordes för att få fram vad inifrånperspektivet, och den sociala ram som 

medlemmarna rör sig inom innebar för tolkningen av texten och dess betydelse. För 

att få en djupare förståelse för detta inkluderades även den kontext som 

kommunikationsstrategin produceras och används i (Hellspong 2001:19, 35, 40f, 49). 
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Kontexten gjorde det möjligt att anpassa analysen efter de normer och krav som 

situationen kräver. Till exempel var det viktigt att ta hänsyn till IOGT-NTOs 

organisationsform som innebär att idéer och beslut kan ta tid att genomföra på grund 

av organisationens demokratiska funktion. 

 

I den komparativa analysen jämfördes de två materialen och tog bland annat 

sammanhanget och innehållet i beaktan. Detta gav en möjlighet att i texten urskilja 

vad dess mening och funktion är och i intervjuerna urskilja dess uppfattade mening 

och funktion samt de anställdas syn på verkligheten. Här framträdde de 

gemensamma teman och mönster som intervjuerna och texten har gemensamt, men 

också det som skiljer dem åt (Hellspong 2001:79f). 

 

3.7 Metoddiskussion 

Vid varje undersökning är det viktigt att bemöta den kritik som kan uppstå. För att 

stärka studiens trovärdighet och försäkra läsaren om dess kvalitet bemöts i detta 

kapitel den kritik som kan riktas mot studiens val av metod (Ryen 2004:93).  

 

3.7.1 Trovärdighet och transparens 

Vid val av metod måste även de konsekvenser valen kan medföra övervägas för att 

avgöra hur undersökningen bäst utförs, med så få konsekvenser som möjligt (Seale 

1999:33). Detta har diskuterats vid valet av kvalitativa metoder, och särskilt vid 

intervjuer där metoden ansetts erbjuda bästa möjligheterna för att se verkligheten ur 

de anställdas ögon, vilket är grundläggande för att möta studiens syfte. 

Medvetenheten kring metodvalen har också visat sig genom att undersökningen görs 

med hjälp av triangulering eftersom att två metoder som jämförs bör resultera i ett 

mer trovärdigt resultat. 

 

Reliabiliteten eller trovärdigheten i studien stärks bland annat i och med de bilagor 

studien har. Bilagorna ökar studiens transparens och gör att en liknande studie skulle 

kunna utföras igen. Å ena sidan skulle en sådan upprepning mycket troligt få ett 

annat resultat eftersom att verkligheten som förmedlas inte är konstant utan 

förändras över tid. Dessutom kan olika forskare göra olika tolkningar av samma 
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material (Ryen 2004:139). Å andra sidan gör bilagorna det möjligt för läsaren att se 

de huvudsakliga källorna på vilka resultatet är grundat, vilket stärker studiens 

kvalitet och transparens.  

 

Att hålla en hög och jämn kvalitet i studien har handlat om att vara noggrann genom 

hela processen, även i detaljer. Intervjuerna utfördes till exempel i en miljö där 

respondenterna kunde känna sig trygga och ge bra, tydliga svar som inte är 

påverkade av en störande omgivning (Trost 2010:65), (se Bilaga 2). Under 

arbetsprocessen med undersökningen kan det dyka upp andra mönster och nyanser 

än vad studien avsett att undersöka. Dessa kan vara intressanta i sig, men krockar lätt 

med det klassiska verktyget validitet som innebär att studien verkligen undersöker 

det den är avsedd att undersöka. Men i kvalitativa studier är det vanligt att syfte och 

frågeställningar ändras under forskningsprocessen (Watt Boolsen 2007:32). Båda 

dessa faktorer bemöts i slutet på studien där analys och resultat återknyter till 

frågeställningarna samtidigt som utrymme har getts åt de mönster och nyanser som 

inte rymts inom frågeställningarnas ramar men ändå klassats som intressanta. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras studiens resultat. Detta görs med hjälp av 

de teorier och den tidigare forskning som presenterades i kapitel två. Analysen och 

resultatet diskuteras under rubriker som representerar de delar som, utifrån 

studiens frågeställningar och teorier varit mest framträdande under studiens gång.  
 

4.1 Styrdokument som riktlinjer 

”Kommunikationsstrategin syftar till att stärka den verksamhet och aktiviteter som 

vi gör.” 

(IOGT-NTOs kommunikationsstrategi) 

 

IOGT-NTOs kommunikationsstrategi är baserad på organisationens grundsatser, 

program och strategiska inriktning. Den fastställer hur den strategiska 

kommunikationen ska se ut och omfattar och beskriver hur organisationens 

varumärkesplattform, kommunikationsstrategi, kommunikationspolicy och 

kommunikationsplan ser ut. Den förklarar bland annat vilka mål kommunikationen 

har, vilka målgrupper de har och hur budskap kan utformas 

(kommunikationsstrategin s. 1, 5). Den roll som styrdokument har i en organisation 

är att de ska fungera som övergripande riktlinjer som organisationen ska jobba efter 

(Erikson 2011:171f). De ska stämma överens med organisationens värderingar och 

vision och bidra till en intern stabilitet som i sin tur ska resultera i en enhetlig 

kommunikation till alla publiker. Kommunikationsstrategins så kallade makrotema 

kan anses vara definitionen av dess syfte, och ett av mikrotemana är dess definition 

av målet och de åtgärder som krävs för att nå syftet. De intervjuade beskriver sin syn 

på saken och styrdokumenten ses som en typ av riktlinjer eller bakgrund till det 

arbete de utför. 

 

”Kommunikationsstrategin syftar till att stärka den verksamhet och aktiviteter som vi gör. 

Den ska förstärka den känsla och det budskap som IOGT-NTO vill förmedla för att nå 

visionen /…/ Kommunikationsstrategin definierar det mål och åtgärder för att 

kommunikationen ska bidra till att uppnå organisationens övergripande mål”  

- IOGT-NTOs kommunikationsstrategi 
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”Alla sådana styrdokument och policyliknanden ska vara som riktlinjer för hur vi ska förhålla 

oss. Sen kan ju verkligheten se annorlunda ut, men det är en bra guidning och ett bra 

riktmärke att hålla sig till ” - Samuel Somo, kommunikatör 

 

”De ska ju ligga som någon slags plattform som man utgår från när man kommunicerar, hur 

vi gör det, vilka frågor som är viktiga att lyfta upp och vilken bild vi vill förmedla utåt” 

- Tobias Tengström, kommunikatör 

 

Även om de intervjuade inte använde precis samma ord fanns en samstämmig bild av 

dokumentens funktion. Detta kan tyda två saker, antingen är dokumentens budskap 

så pass tydligt utformade att samtliga har tolkat dem på detta viset. Eller så har den 

informella kommunikationen mellan kollegor, i kombination med tolkningen och 

användandet av dokumenten bidragit till denna uppfattning. Troligt är dock att det är 

en kombination av dessa två eftersom att samtliga intervjuade känner till de flesta 

dokumenten och vad som står i dem, samtidigt som de påpekar att mycket av 

kommunikationen på avdelningen sker i samtal mellan kollegor.  

 

”Det är inga problem att få hjälp av andra om man skulle bli osäker på något. Dels är det ju 

smidigare att prata med kollegor och dels så tror jag att det är en större hjälp att få andra att 

förstå hur man menar och att man på så sätt kan få hjälp”   

- Tobias Tengström, kommunikatör 

 

”Vi har ju lagt upp planer, och då har vi dokument att förhålla oss till. Man kan ju alltid kolla 

på dem, och sen får man anpassa dem lite. Men annars bollar vi mycket mellan kollegorna på 

avdelningen” - Samuel Somo, kommunikatör 

 

Precis som Larsson påpekar har den informella kommunikationen ofta större 

inflytande än den formella (Larsson 2008:80). I motsats till Karin Svenners studie 

om styrdokument i offentliga verksamheter domineras IOGT-NTOs interna 

kommunikation av en meningsskapande syn. Detta är troligtvis en mer vanlig syn i 

icke-offentliga verksamheter, att genom att samtala kollegor emellan hjälps man åt 

att skapa mening med arbetet. Precis som nämndes i ett av citaten ovan är det också 

lättare att komma framåt i arbetet när ett eventuellt problem kan förklaras och bollas 

fram och tillbaka tills en tillfredsställande lösning nås. Detta är inte något som 

styrdokument kan bidra med, utan de fungerar istället som något att rikta in arbetet 
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efter. Men de kan även fylla andra funktioner som kan vara viktiga för 

organisationen. 

 

”Det man syftar med dokumenten är väl egentligen att se till att dels försöka få till en 

tydligare samordning /…/ att se till att vi kommunicerar på samma sätt och kommunicerar 

samma saker. Men också till viss del försöka få ut det till de olika distrikten och anpassa 

kommunikationen så att vi är en organisation och inte sjuttioelva olika lokalföreningar som 

alla har sin egen bild av vad IOGT-NTO verkligen är, så egentligen just det här att unifiera 

och skapa ett IOGT-NTO” - Johnny Foglander, pressekreterare 

 

”Processen i att ta fram dokumenten är ju också väldigt viktig för en organisation, så vi vet 

varför vi ska jobba såhär och därför är det tänkt att vi ska jobba såhär”  

- Samuel Somo, kommunikatör 

 

Arbetet med att ta fram styrdokument bidrar till deras giltighet då de måste 

övervägas noga eftersom de ska läsas av de personer som verkställer delarna i arbetet 

mot det gemensamma målet och visionen. Att arbetet med att ta fram dem kan vara 

minst lika viktigt som implementeringen av dem är en intressant tanke då teorier och 

forskning främst lyfter vikten av att ha styrdokument. I en medlemsorganisation som 

IOGT-NTO kan detta vara extra viktigt just för att alla är engagerade i arbetet att 

utforma dokument som är viktiga för att nå det gemensamma målet. 

 

Att de bidrar till en enhetlighet är något som ofta nämns som eftersträvansvärt, men 

det är samtidigt viktigt för en organisation med en bred publik att främja en slags 

mångfald i organisationen (Falkheimer & Heide 2003:42f). För IOGT-NTO kan detta 

vara viktigt för att så många som möjligt ska hitta något de kan identifiera sig med 

och därmed kunna känna en tillhörighet. Mångfalden bidrar också med olika 

perspektiv, något som kan ge fördel i förhållande till sådana som IOGT-NTO 

konkurrerar med eller riktar kritik mot. Detta utesluter dock inte att de mål och 

värderingar som IOGT-NTO har ska vara något som alla i organisationen ska förhålla 

sig till och jobba mot.  
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”Många av dokumenten är uppbyggda dels som en målstyrning/…/. Sen kan jag också tänka 

att dokumenten är en form av resursförsäkring, det finns en mening i att samlas kring olika 

dokument för att veta att det här är det vi jobbar för, att vi alla vet det, oberoende av vilken 

position man har” – Sofia Karlsson, kommunikationschef 

 

Att styrdokument även fyller en funktion som målstyrning visar en av IOGT-NTOs 

grundsatser, demokratins genomslag i praktiken då det är medlemmarnas vilja som 

råder. En organisation som tydligt visar att grundsatserna implementeras i arbetet är 

en organisation som har goda förutsättningar för att dels öka stabiliteten internt, och 

dels för att stärka sitt varumärke och locka nya medlemmar. För att arbetet med detta 

ska fungera på ett bra sätt bör det ha någon slags röd tråd. 

 

” /…/ att kontrollera när vi gör kampanjer /…/, att de ligger i linje med den strategin som är 

tagen, att vi inte hittar på nya varumärkesord eller ledord, då måste det vara förankrat i en 

tagen strategi” - Sofia Karlsson, kommunikationschef  

 

Meningen är alltså inte att de anställda ska vara detaljstyrda av dokument eller 

strategi, utan hellre ha det i bakhuvudet som en slags referensram. I och med att 

dokumentet är framtaget av och för IOGT-NTO innebär det också att tolkningarna 

som de anställda gör görs inom samma sociala ram och i en särskild kontext som 

skapas inom organisationen. Så även om det finns individuella skillnader finns en 

gemensam utgångspunkt i denna sociala ram och kontext som medlemmar och 

anställda delar i och med sitt medlemskap. En gemensam utgångspunkt som beslut 

kan grundas på bör också resultera i välgrundade sådana. Detta blir i så fall också en 

försäkran om att de beslut som tas kan motiveras utifrån den tagna strategin.  

 

4.2 Styrdokument och kommunikation 

IOGT-NTO ska 2015 vara ett starkt varumärke. 

(IOGT-NTOs kommunikationsstrategi) 

 

I kommunikationsstrategin finns denna beskrivning av IOGT-NTOs strategiska 

inriktning och mål som sträcker sig över fem år. Här förklaras också att dokumenten 

inte innehåller några specifika åtgärder för hur arbetet ska utföras exakt, utan är mer 

generella riktlinjer för arbetet. På kommunikationsavdelningen jobbar man med 
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detta genom ett antal olika kampanjer, projekt och insatser. ”Vit jul” till exempel är 

en kampanj som genomförts under december månad sedan 2006 och vars syfte är 

”att bedriva jullovsaktiviteter för barn, unga och familjer och få fler vuxna som firar 

jul med barn att låta julhelgen vara alkoholfri” (vitjul.se). En annan större kampanj är 

”Fyll livet”, som har som syfte att ”lyfta fram problematiken med den alkoholnorm vi 

lever efter i Sverige och förhoppningsvis bidra till ett normskifte, där vi fyller livet 

med något annat” (fyllivet.se). I övrigt ser det dagliga arbetet mot den gemensamma 

versionen ut på ett antal olika sätt. 

 

”Mina arbetsuppgifter är dels att försöka samordna den rena presskommunikationen så att 

den överensstämmer i tilltal, allt från debattartiklar till pressmeddelanden /…/. Dels strategi 

kring det politiska arbetet, att koppla kommunikationsperspektiv på det /…/ Sedan är det ju 

egentligen ren produktion” - Johnny Foglander, pressekreterare 

 

”Jag har ansvar för digitala medier, hemsida, sociala medier och så vidare, utvecklingen av 

det. Sen är det ju också den strategiska kommunikationen kring hur vår närvaro på nätet ska 

se ut framöver och hur vi ska jobba med det. Och så projektleder jag varumärkeskampanjen 

Fyll livet” - Samuel Somo, kommunikatör 

 

”Mina arbetsuppgifter består bland annat i att hålla koll på allt som ska produceras, allt från 

texter till hemsidan, annonser, broschyrer /…/. Jag ansvarar också för informationssidorna i 

medlemstidningarna och för webbutiken/…/” - Tobias Tengström, kommunikatör 

 

”Jag leder kommunikationsavdelningen och har ett övergripande ansvar för IOGT-NTOs 

strategiska kommunikation /…/ jag ser till att produktionen flyter. Sen ingår jag i kansli och 

ledningsgrupp, och med ansvar för kommunikation så ingår också ansvar för 

företagsrelationer och insamling” - Sofia Karlsson, kommunikationschef 

 

Vid intervjuerna visade det sig att samtliga intervjuade känner till alla, eller de flesta 

av organisationens styrdokument och vad de innehåller. Däremot är de inte något de 

tittar i dagligen. Istället har de uppmärksammat dem vid anställningstillfället eller 

vid tillfällen där de ansett att de kunnat förse dem med relevant information. När 

osäkerhet eller andra situationer uppstår pratar de istället med sina kollegor. 
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”Jag känner till styrdokumenten, jag fick dem skickade till mig innan jag började. /…/ De är 

väl mest användbara externt, internt tror jag att vi klarar oss ganska bra”  

– Samuel Somo, kommunikatör 

 

”Jag har läst dokumenten, men kan inte exakt vad som står i dem utantill. /…/ Man har ju 

läst dem och vet att de finns, men det är inte så att jag använder dem varje dag”  

– Tobias Tengström, kommunikatör  

 

”De används väl mer det där dagliga arbetet, alltså samtalet mellan varandra. /…/ även om 

jag inte sitter och kollar på enskilda punkter eller detaljnivåer så har jag målet och syftet, som 

vi har definierat det, framför mig hela tiden” – Johnny Foglander, pressekreterare 

 

Det finns många skäl till att informell kommunikation ofta är överordnad formell. 

Som nämndes i kapitel två kan det handla om att den formella inte bidrar med 

tillfredsställande information (Larsson 2008:80). Andra orsaker till detta kan vara 

att styrdokumenten beskriver generella riktlinjer för kommunikationen, eftersom att 

arbetet i praktiken kräver specifika åtgärder blir således dokumenten mindre 

relevanta i det vardagliga arbetet. På en arbetsplats där kollegor jobbar nära varandra 

blir det också naturligt att diskutera frågor eller problem mellan varandra. I 

interaktionen mellan varandra skapas mening och mellan kollegorna förs en dialog, 

något som ofta ger mer än att läsa igenom ett dokument. Trots dokumentens 

underordnade ställning i förhållande till den informella kommunikationen visades 

det i avsnittet ovan att de fyller en funktion som även de intervjuade uttrycker. 

 

”De är inget jag sitter och bläddrar i varje dag, däremot kan de vara bra när man ska prata 

med externa parter, eller med andra kollegor som inte är lika insatta eller inte har varit med 

lika länge” - Samuel Somo, kommunikatör 

 

”Kommunikationsstrategin och sådana typer av dokument handlar om att vi lägger vårt 

professionella filter på det, hur vi ska styra kommunikationen”  

– Sofia Karlsson, kommunikationschef 

 

Strategin är något som kongressen, styrelsen och medlemmarna har varit med och 

arbetat fram. Att lägga ett professionellt filter på den kan därför anses innebära att 

kommunikationsavdelningens uppgift är att omsätta den i praktiken. För även om de 
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anställda inte bläddrar i dokumenten varje dag (vilket inte heller är tanken) införlivas 

de i IOGT-NTOs arbete genom deras funktion som utgångspunkt. Detta anknyter 

också till Falkheimer och Heides teori att ett strategiskt perspektiv på 

organisationens kommunikation är en av de delar som gör att de kommunikativa 

insatserna bildar en helhet, som i sin tur underlättar arbetet med publikrelationer 

(Falkheimer & Heide 2007:37). 

 

Organisationens strategiska kommunikation innehåller även de karaktäristika som 

van Ruler, Vercic, Flodin och Büetschis pekar ut som typiska för europeisk public 

relations. De menar att den europeiska public relationsskolan är långsiktig, bred och 

publikorienterad (van Ruler m.fl. 2001:171). Kommunikationsstrategin och det 

formulerade målet, att vara ett starkt varumärke, är båda långsiktiga då strategin 

utformades 2010 och därmed sträcker sig över fem år. Bredden visar sig i IOGT-

NTOs arbete med relationer där de jobbar på ett projektorienterat sätt med flera olika 

projekt som har olika mål och syfte men som ändå hänger ihop. Något som fattas i 

strategin är dock en tydlig definiering av vad som menas med starkt varumärke. Även 

om det finns delmål så skulle strategin kunna tjäna på att specificera vad som menas 

med starkt varumärke och hur det i så fall kan mätas, till exempel vid en utvärdering. 

Publikorienteringen görs gällande bland annat i kommunikationsstrategins 

beskrivning av hur budskap kan formuleras. 

 

”Budskap kan tas fram utifrån två aspekter för mottagaren 

1) Personlig vinning – för familjen och för dig själv 

2) Samhällsvinster” 

- IOGT-NTOs kommunikationsstrategi 

 

Vid olika kampanjer ska alltså personlig vinning och/eller samhällsvinster vara 

utgångspunkter när budskap ska formuleras. I dagens samhälle är konkurrensen om 

publikers uppmärksamhet hård. Därför är kraven på kommunikationen väldigt höga. 

Kraven måste på något sätt bemötas för att på ett effektivt sätt kunna nå 

målgrupperna, och kommunikationen tjänar således på att vara publikorienterad. 

Organisationen måste ha tydliga mål och formulera genomtänkta budskap. Dessutom 

måste det finnas en strategi och samordning mellan olika aktiviteter för att öka 

möjligheterna att skapa och bibehålla starka relationer, internt och externt. En del i 
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IOGT-NTOs strategi är att de vill att deras kommunikation ska genomsyras av en 

positiv tonalitet, något som även var ett återkommande ämne under intervjuerna.  

 

”Sättet att lyfta fram våra grundvärderingar och sakfrågor är att prata om varför det kan vara 

bra att vara nykter /…/ Ett budskap om punktnykterhet eller vita perioder skapar lättare 

beteendeförändring” - IOGT- NTOs kommunikationsstrategi 

 

”Från att ha varit en organisation som är ganska…nejig, alltså väldigt emot och negativ på 

många sätt, så har vi försökt att vända det till att lyfta de mer positiva sakerna vi gör” 

- Johnny Foglander, pressekreterare 

 

”Vi vill förmedla en positiv bild av IOGT-NTO, vi ska inte vara så mycket emot utan vi ska 

vara för” - Tobias Tengström, kommunikatör 

 

Den tagna strategin innebär att de lyfter de positiva aspekterna med nykterhet istället 

för att kanske uppfattas som en organisation som på ett sätt kan ge sina publiker 

dåligt samvete genom att peka ut negativa effekter av alkohol och droger. För att 

åstadkomma attityd- eller beteendeförändringar behöver IOGT-NTO istället etablera 

starka relationer med sina publiker (Olsson 2011:33). Att utgå från, och fokusera på 

det positiva är troligtvis ett bättre sätt att avancera i en sådan etablering. IOGT-NTOs 

arbete med att lyfta det positiva framgår tydligt. Samtidigt är det viktigt för en 

organisation med politiska mål att också kunna kritisera något. När organisationen 

riktar kritik mot något eller någon är det ett ställningstagande som kan visa på 

organisationens mångfald, att de vågar kritisera sådant som de kämpar mot.  

 

”Sen kommer man ju inte alltid ifrån det där, för det vore ju konstigt om vi som politisk 

påverkansorganisation inte kan kritisera alkoholpolitik eller beslut”  

- Johnny Foglander, pressekreterare 

 

En del i att finna en balans mellan lyftandet av det positiva och de kritiska åsikterna 

är att organisationens ledord demokrati, solidaritet och nykterhet (iogt.se), 

tillsammans med styrdokumenten ska vara något som anställda ska förstå och kunna 

göra till sitt eget. Med detta menas att de aktiviteter och det arbete som 

organisationen jobbar med bör ha en tydlig koppling till dessa för att de ska kunna 

omsättas i praktiken, något som är en tolkningsfråga i sig. 
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”Vi har ju lagt upp planer, och då har vi dokument att förhålla oss till. Man kan ju alltid kolla 

på dem, och sen får man anpassa dem lite. Men annars bollar vi mycket mellan kollegorna på 

avdelningen” - Samuel Somo, kommunikatör 

 

”Med tanke på att det är ganska hög omsättning på kommunikationsyrken så är det inte så 

många av dem som var med och tog fram strategin som jobbar kvar nu. Då blir det ganska 

naturligt att man läser det som är skrivet, sen gör man sina egna tolkningar av vad syftet vad 

och hur man applicerar den nu” - Johnny Foglander, pressekreterare 

 

Den önskvärda enhetligheten i kommunikationen bidrar även det till det höga kravet 

på dokumentens tydlighet. För även om alla gör sina egna tolkningar av dem måste 

grunden vara så pass stabil att den går att urskilja i IOGT-NTOs kommunikativa 

arbete. Med tanke på de tydligt formulerade värderingar organisationen har verkar 

dock risken för att någon skulle göra en grov missuppfattning av dem liten. 

Kommunikationsavdelningen är dessutom ett ställe där anställda personer sysslar 

med detta professionellt, något som ytterligare bör minska risken för 

missuppfattningar och feltolkningar. 

 

”Dokumenten är ganska grundade i vår ideologi och vår vision och liknande, så man kan dra 

paralleller till det. Och jag som har varit med ganska länge har en ganska naturlig fallenhet 

för att prata kring sådana saker, anser jag” - Samuel Somo, kommunikatör 

 

Att någon känner sig bekväm med att tala om eller för organisationen är såklart 

positivt, det är också det en bidragande faktor till att kommunikationsstrategin eller 

andra dokument inte tar särskilt stor plats i det praktiska arbetet. Samtidigt är det 

viktigt att inte alltid vara för säker på sin sak, då kan det vara lätt att den tagna 

strategin glöms bort och till slut inte fyller någon funktion. För även om de inte 

används i det dagliga arbetet i någon större utsträckning har det trots allt 

konstaterats att de fyller en funktion. Precis som de intervjuade beskriver sin syn på 

dokumenten uttrycker kommunikationsstrategin vikten av att kommunicera en 

enhetlig bild av organisationen. 
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”Alla kontakter med IOGT-NTO behöver förmedla samma budskap och IOGT-NTO ska alltid 

kommuniceras som avsändare. Det kräver en tydlig målbild och ett långsiktigt strukturerat 

arbete” - IOGT-NTOs kommunikationsstrategi 

 

Kommunikationsstrategin förespråkar här en kommunikation som förmedlar samma 

budskap, med IOGT-NTO som avsändare. Detta anknyter även till de anställdas syn 

på dokumentens funktion. Samstämmigheten dem emellan tyder på att dokumentens 

formuleringar är så pass tydliga att samtliga intervjuade, och troligtvis även andra 

anställda, tolkat dem på samma sätt. Att ha ett långsiktigt strukturerat arbete är även 

något som bidrar till IOGT-NTOs arbete med att kommunicera en identitet som 

överensstämmer med deras värderingar och vision (Falkheimer & Heide 2003:41). 

Det strategiska perspektivet på organisationens kommunikation är även viktigt för att 

ha ett samspel mellan de olika inriktningarna som de anställda på 

kommunikationsavdelningen har. 

 

”Även om nästan alla här har titeln kommunikatör så har man också en specialinriktning /…/ 

men inget av områdena, skulle jag vilja påstå, kan jobba helt själv. /…/ Alla måste samarbeta 

för att kunna täcka upp och bilda en enhetlig strategi”  

– Sofia Karlsson, kommunikationschef 

  

Samarbetet mellan varandra gör att alla de olika projekten som IOGT-NTO jobbar 

med har kopplingar till varandra, vilket även det bidrar till den enhetliga bild som är 

så viktig i arbetet med relationer. Kommunikationsstrategins roll i IOGT-NTOs 

organisation och arbete kan alltså tolkas som ett internt arbetsdokument som styr 

hur den strategiska kommunikationen ska se ut både internt och externt. Internt ska 

dokumenten alltså fungera som riktlinjer som de anställda kan luta sig mot i sitt 

arbete med den externa kommunikationen. 
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4.3 Utvärdering och utveckling 

”Jag är mer intresserad av att veta vad vi ska använda informationen vi får från 

utvärderingarna till” 

Sofia Karlsson, kommunikationschef 

 

Utvärderingar är till för att ge underlag till kommande arbete, de kan till exempel 

bidra med kunskaper om hur ett visst problem kan lösas. Precis som Johansson och 

Millers rapport visar så är det viktigt att alla medarbetare är involverade i processen 

med att utvärdera ökar också engagemanget för detta, arbetet med utvärdering 

fördelas således på flera personer (Johansson & Miller 2012:2f). I intervjuerna 

framgår det att de intervjuade inte tyckte att de arbetade så mycket med 

utvärderingar. Men under samtalets gång kom det ändå fram att viss utvärdering 

faktiskt gjordes, även om det inte skedde i en uttalad utvärderingsfas. 

 

”Vi utvärderar inte alltid lika mycket som vi skulle vilja/…/ Om vi lyfter det till ett större 

perspektiv så är vi bättre på att utvärdera, media, verksamhetsredovisningar och så vidare 

går vi igenom på en årsbasis/…/ Så vi utvärderar mer på ett sådant plan än i själva 

projektplanen” – Johnny Foglander, pressekreterare 

 

”Vi utvärderar väldigt sällan, vi gör små försök till det, bestämmer vem som är ansvarig för 

det och så vidare. Och så försöker vi följa upp, men det blir aldrig riktigt av /…/ Vi har ju hela 

tiden en dialog som gör att vi utvärderar konstant olika delar i insatserna vilket gör att den 

stora utvärderingen efter inte riktigt blir av” – Samuel Somo, kommunikatör 

 

”Jag tror att vi skulle behöva utvärdera mer /…/ Ibland så kan vi utvärdera kortare insatser 

/…/ När man kommer på något man kunde gjort bättre så pratar man med den det berör och 

försöker komma ihåg det till nästa gång, det blir lite mer ad-hoc utvärdering”  

– Tobias Tengström, kommunikatör 

 

”Det finns delar av arbetet som är utvärdering, men jag kan gissa att när du pratar med mina 

medarbetare så säger de att vi inte gör så mycket utvärderingar. Dels för att vi behöver bli 

bättre på det, och dels för att man inte ser vissa av de uppgifterna som jag skulle vilja kalla 

för utvärdering men det ses inte som det utan det är bara något man gör”  

– Sofia Karlsson, kommunikationschef 
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Synen på i vilken utsträckning de utvärderar är alltså relativt samstämmig. De 

förklarar att det är något som inte görs i särskilt stor utsträckning, eller att det oftast 

inte finns någon avsatt tid att göra detta. Utvärderingen sker istället mer på informell 

basis under projektets gång.  Att det är just en pågående process är något som 

förespråkas för att kunna få ett bra resultat (Larsson 2008:248).  

 

I kapitel två nämndes att utvärderingsarbeten kan delas in i två nivåer, där man på 

den ena nivån, organisationsnivån, arbetar med kontinuerlig utvärdering (Larsson 

2008:245). I IOGT-NTOs fall är detta den utvärdering som sker på en årsbasis, 

exempelvis när organisationen jämför antal värvningar med tidigare år. Denna, mer 

övergripande nivå kan ge indikationer på hur organisationens kommunikativa 

tillstånd ser ut i förhållande till tidigare år. IOGT-NTO lägger en ganska stor mängd 

pengar på detta genom att göra externa undersökningar så som 

allmänhetsundersökningar och en del medlemsundersökningar. På den andra nivån 

utvärderas de olika projekten eller enskilda insatserna, något som sker med tätare 

mellanrum. Ett exempel på detta är den varumärkeskampanj som IOGT-NTO jobbar 

med. 

 

”Vi gör en extern varumärkeskampanj under ett års tid som vi behandlar som ett projekt, och 

i den ligger en utvärderingsfas” – Sofia Karlsson, kommunikationschef 

 

Varumärkeskampanjen ses alltså som ett projekt, och eftersom att det mål som 

kommunikationsstrategin förmedlar är att år 2015 vara ett starkt varumärke antas 

denna kampanj vara relativt omfattande. I och med det finns också ett betydande 

intresse att göra en utvärdering som kan visa hur den har tagits emot, effekten av 

den, vilka delar i projektet som har lyckats bra respektive sämre och så vidare. Med 

detta som bakgrund visade det sig även att de intervjuade tyckte att utvärdering var 

viktigt, samtidigt som det inte är högsta prioritet. 

 

”Det är viktigt att prata om och få feedback på egna insatser, men också att projektet i sig får 

feedback för att växa och utvecklas. Därför är det bra att avsätta tid för det /…/”  

– Samuel Somo, kommunikatör 

 

”Det finns definitivt en poäng i att utvärdera, sen så tror jag inte att det finns behov av att 

utvärdera jättemycket eller jättenoggrant /…/” – Tobias Tengström, kommunikatör 
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Utvärdering anses alltså vara en viktig del, men det är inget som de tycker att de bör 

lägga någon större energi på. Orsaken till detta är att det finns andra uppgifter som 

prioriteras högre, och när arbetet sker löpande är det svårare att avsätta tid för att 

sätta sig ner och skriva någon slags utvärdering än vid ett större projekt där det finns 

utrymme för att göra det. De större projekten som IOGT-NTO arbetar med, så som 

varumärkeskampanjen Fyll livet, är lättare att utvärdera då det finns en tydlig början 

och ett tydligt slut. I ett löpande arbete är det svårare att veta hur och vad som ska 

utvärderas. För IOGT-NTO kan detta vara extra knepigt eftersom att de jobbar på ett 

projektorienterat sätt som innebär att stora delar av deras olika arbetsuppgifter går in 

i varandra. 

 

”Det hade nog varit bra om vi ibland tog oss tid att utvärdera mer, men då är det nästa puck 

som ska på” – Samuel Somo, kommunikatör  

 

”Utvärderingen är nog lätt att man prioriterar ner, nu är vi färdiga med det här och nu måste 

vi gå vidare med nästa” – Tobias Tengström, kommunikatör  

 

”Det är lite av en prioriteringsfråga, man får lägga resurserna där det är viktigast att utveckla 

på något sätt” – Johnny Foglander, pressekreterare  

 

Även om det finns andra uppgifter som prioriteras högre behöver det inte betyda att 

utvärderingen kan uteslutas helt. Om utvärderingsarbetet sker som en löpande 

process, precis som det övriga arbetet gör, kan det vara en idé att avsätta viss tid för 

det. Till exempel att under ett avstämningsmöte ta upp några utvalda 

utvärderingspunkter. Om detta skulle vara möjligt så ger det också en möjlighet att 

samtidigt dokumentera de punkter som i så fall dyker upp eftersom att tanken med 

att över huvud taget göra utvärderingar är att det ska ge underlag till kommande 

projekt. Då finns också chans att få med mindre detaljer som kanske varit viktiga 

men som kanske inte är så lätta att komma ihåg. Eftersom att största delen av 

kommunikationen sker informellt är det också en bidragande faktor till varför 

eventuella utvärderingspunkter sällan blir dokumenterat. 

 

”Det är upp till var och en att välja hur mycket man vill dokumentera /…/ Sen tycker jag mig 

se att var och en hittar ett sätt att bygga en erfarenhetsbank för sig själv snarare än att vi har 
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något gemensamt system i hur man utvärderar /…/ Den kunskapen försvinner ju i så fall när 

vi byter personal” – Sofia Karlsson, kommunikationschef 

 

På grund av det inte dokumenteras i någon större utsträckning finns det inte heller 

samlat någonstans. Om utvärderingar skulle dokumenteras och samlas på ett ställe 

blir nästa viktiga fråga hur de i så fall kan nyttjas. Var och en ansvarar för att 

dokumentera eller bygga sin egen erfarenhetsbank vilket blir en naturlig del i arbetet, 

att lära sig saker som går att ta med sig. Problemet med det ligger alltså i att när en 

anställd lämnar sin position tar den också med sig de erfarenheter och kunskaper hen 

har och den som tar över får starta upp en egen. Visst är det viktigt att varje person 

får chansen att utveckla ett eget sätt att arbeta som passar för dem, men samtidigt 

kan det vara bra att på något sätt kunna lämna de mer övergripande tipsen och 

tricksen till den personen.  

 

De intervjuade blev till slut tillfrågade hur de tyckte att deras arbete med utvärdering 

skulle kunna utvecklas, och vilken form detta i så fall skulle kunna ta. Det fanns 

förslag på att ta fram någon slags mall, eller en typ av checklista som går snabbt att 

fylla i. Men även mer övergripande förslag lyftes fram. 

 

”Jag tror att vi behöver sätta oss ner när vi har gjort vår årsplanering och verksamhetsplan 

och välja ut några saker vi skulle vilja följa närmare. Jag tror inte att det är eftersträvansvärt 

att lägga en för hög ambition över all verksamhet, det kommer ta för mycket tid och vi 

riskerar att inte kunna visa vad vi ska med det till”  

– Sofia Karlsson, kommunikationschef 

 

”Ett naturligt svar på om det finns saker att utveckla vad gäller utvärdering är ja, snäva ner 

och begränsa områdena och bredden. Alltså färre saker, bättre genomfört. Men det är ju 

också lite problemet med en medlemsstyrd organisation och den breda verksamheten, det är 

svårt att banta ner det. Det tror jag är en långsiktig process” 

– Johnny Foglander, pressekreterare 

 

Att begränsa och fokusera på prioriterade delar kan vara ett sätt att effektivisera 

kommunikationsarbetet. Om organisationen då är noggranna i arbetet och 

kontinuerligt samlar in ny kunskap kan det till slut resultera i en egen resursbank där 

de kan finna intressant och nödvändig kunskap till framtida arbeten. Då finns också 
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en möjlighet att jämföra andra mätningar med det material som finns i resursbanken. 

Att utveckla detta är dock något som kan ta tid, men detta är något som de 

intervjuade kan se nyttan med, så länge det är fastställt hur kunskapen i så fall kan 

användas. 	  

 

”Att lägga tid på något sådant kan ju göra att jag får mer tid till annat nästa gång”  

– Samuel Somo, kommunikatör 

 

”Det kan absolut vara en idé, men det är lite krångligt att utveckla ett system, och sen så 

måste man också hitta tid att använda resultatet”  

– Sofia Karlsson, kommunikationschef 

 

Ett första steg i att utveckla arbetet med utvärdering kan således vara att försöka 

identifiera hur utvärderingsarbetet ska se ut för att det ska kunna generera relevant 

information som går att omsätta i praktiken i framtiden. Om detta då sker genom att 

införa en mall, plan eller en utvärderingspunkt på avstämningsmöten får de i så fall 

avgöra tillsammans. För att detta över huvud taget ska kunna ge effekt så måste det 

anpassas efter organisationens struktur och strategi. Denna undersökning i sig skulle 

kunna ses som en sorts utvärdering, och kanske kan skina lite ljus över IOGT-NTOs 

fortsatta arbete och hur det eventuellt skulle kunna förbättras.  
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5 Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel besvaras studiens frågeställningar. Utifrån teori och 

empiri vidareutvecklas de slutsatser som analys och resultat resulterat i. Studien 

har visat att det är viktigt för en organisation att formulera bra styrdokument för 

att underlätta arbetet med att kommunicera, samt att det också är viktigt att 

utvärdera arbetet för att på så sätt utvecklas.  

 

5.1 Vilken syn har IOGT-NTOs anställda på styrdokumentens 

funktion?  

Under arbetets gång har det visat sig att de anställda på IOGT-NTO har en 

överensstämmande syn på dokumentens roll i organisationen. De överensstämmer 

med de teorier och den tidigare forskningen som uttrycker dess funktion som 

riktlinjer som är utgångspunkt för organisationens verksamhet. De anses bidra till att 

samordna arbetet med kommunikation så att organisationen uppvisar en enhetlig 

bild. Eftersom att IOGT-NTO är en medlemsorganisation har de också en 

demokratisk funktion, då strategier är utformade och planer antagna av personer 

som medlemmarna tillsammans valt som representanter. Detta är ett tecken på dess 

tydliga koppling till grundsatser och mål. De anställdas syn på dokumentens funktion 

är alltså att de ska fungera som en bakgrund, något som de alltid kan ha i bakhuvudet 

när de arbetar. Utformandet och användandet av dem är således inte ett försök att slå 

ut den informella kommunikationen, den informella kommunikationen har istället 

visats vara mer relevant och användbar i det vardagliga arbetet med att förändra 

beteenden och påverka attityder för att på så sätt komma närmare ett samhällsmål. 

 

Vad gäller utformandet uttrycktes det att det finns en mening i att ta sig tiden att 

formulera gemensamma mål och strategier för att veta vad de ska jobba tillsammans 

för och varför. Samtidigt nämndes det faktum att personalomsättningen inom 

kommunikationsyrken är hög vilket gör att efterträdarna får göra egna tolkningar av 

dokumentens betydelse vilket kan göra att de till slut urholkas. Risken för detta 

minskas dock av att de förnyas med jämna mellanrum, för kommunikationsstrategins 

del vart femte år. För IOGT-NTOs del kan denna studie förhoppningsvis bidra till 

organisationens syn på styrdokument, kommunikation och utvärdering på något sätt. 



 

 34 

Något som kanske kan komma till nytta när det blir dags att förnya strategin och 

andra dokument.  

 

För alla arbetsplatser eller avdelningar är det viktigt att ha gemensamma riktlinjer. 

Men det är inte alla som utformar dessa på samma sätt som IOGT-NTO. För större 

arbetsplatser kan det till exempel vara en kommunikatör som utformar dessa 

riktlinjer, eventuellt i samråd med någon med en bestämmande roll, som sedan 

övriga anställda ska ta del av. Då finns en risk att sådana typer av dokument är något 

som ”trycks” neråt från ledningen. Det finns också en risk för att språket i dessa inte 

är anpassat efter de personer som faktiskt ska läsa dem och dra nytta av dem. Därför 

är det alltid viktigt att ha målgruppen i åtanke och att se till att utforma dessa typer 

av dokument så tydligt som möjligt för att på så sätt undvika missförstånd. 

 

5.2 Vilken roll spelar styrdokumenten i anställdas dagliga 

arbete med kommunikation?  

Styrdokumenten är inte något som IOGT-NTOs anställda använder i sitt dagliga 

arbete, men de fyller ändå en funktion som bakgrund till hur de jobbar. På en 

arbetsplats där människor jobbar tätt tillsammans är det en naturlig och social del i 

arbetet att samtala mellan varandra, därför är det sällan någon väljer att leta upp 

något i ett dokument. Detta förstärks också av att IOGT-NTO är en 

medlemsorganisation där alla jobbar mot gemensamma mål, och kanske också har 

många gemensamma intressen. För den skull är det inte mindre viktigt att ha 

genomtänkta och välformulerade styrdokument, de ska ändå vara något som de 

anställda känner till och kan relatera till. I de fall där de faktiskt används, till exempel 

om någon skulle vilja försäkra sig om att ett projekt eller en insats är på rätt spår och 

förhåller sig på ett bra sätt till en tagen strategi, är det viktigt att de är tydliga för att 

inte lämna utrymme för feltolkningar. Det strategiska perspektivet på 

kommunikationen gör att det finns en koppling mellan de projekt och aktiviteter som 

utförs, vilket också det bidrar till enhetligheten. 

 

Det faktum att IOGT-NTO är en medlemsorganisation bidrar till den minst lika 

viktiga mångfalden då medlemmarna aktivt är med i beslutsfattandet. Detta kan göra 

att det tar lång tid för nya idéer och planer att genomföras. Å ena sidan kan detta vara 
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något som ibland kan kännas omständligt, å andra sidan är det återigen ett tecken på 

organisationens arbete med att låta grundvärderingarna skina igenom. Att fokus 

ligger på att skapa goda relationer, med bland annat medlemmar, är en bekräftelse på 

utvecklingen inom området public relations som trycker på vikten av att 

organisationen och dess målgrupper har ett utbyte av varandra till skillnad från en 

sändar- och mottagarmodell. I det här fallet kan det betyda att demokratin blir lika 

med mångfald. För IOGT-NTO är arbetet med detta en viktig del för att de ska 

behålla sin position som en del i Sveriges största nykterhetsrörelse.  

 

Troligt är att det i många företag och organisationer är vanligt att den informella 

kommunikationen dominerar, det är helt enkelt lättare att diskutera sig fram till en 

lösning på ett eventuellt problem. Som tidigare nämnt är det inte heller tanken att 

den formella kommunikationen i form av dokument ska slå ut den informella 

kommunikationen, människor är trots allt sociala varelser. Samtidigt kan det, som 

med så mycket annat, vara viktigt att ha något att samlas kring, något som alla har 

gemensamt. Om alla jobbar mot ett gemensamt mål kan det också bidra till att den 

informella kommunikationen blir bättre och utvecklas för att det finns en känsla av 

samhörighet 

 

5.3 I vilken utsträckning/hur utvärderar IOGT-NTO sin 

kommunikation, och hur dokumenteras och används 

kunskaperna de får från utvärderingarna? 

Analys och resultat har visat att IOGT-NTOs arbete med utvärdering på projekt- eller 

insatsnivå inte har en självklar eller uttalad plats i arbetet. I vissa större projekt eller 

kampanjer finns en särskild fas där det ges utrymme för utvärdering. Mindre projekt 

eller insatser innefattar inte någon enskild del för utvärdering. Den utvärdering som 

görs på den nivån sker mer informellt i diskussioner kring vad som varit bra och vad 

som varit mindre bra. Intervjuerna visade att de anställda tycker att det är viktigt att 

utvärdera sitt arbete. De menar också att utvärdering är något som inte prioriteras 

särskilt högt, detta på grund av att när ett projekt eller en insats är avslutat ska nästa 

påbörjas. I dagsläget finns inte något snabbt och effektivt sätt att dokumentera någon 

utvärdering. Samtliga intervjuade instämde dock i att det skulle kunna vara värt att 
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lägga lite tid på att utveckla ett sätt att utvärdera, mallar, planer eller checklistor, 

något som går fort att fylla i var förslag som nämndes.  

 

En av de viktigare funderingarna kring utvärderingsarbetet var att om det skulle 

finnas ett bra sätt att utvärdera så måste det också kunna samlas någonstans. Även 

om det är viktigt att göra utvärderingar för att kunna utvecklas är det nästan ännu 

viktigare att finna ett sätt att använda utvärderingarna dem, så att de inte bara är 

något som ligger och samlar damm. För en utomstående är det svårt att komma med 

ett konkret förslag på hur detta skulle kunna lösas. Ett steg som redan diskuterats 

inom organisationen är att göra färre men bättre saker. Kanske skulle de 

utvärderingar som görs kunna samlas på ett ställe och kategoriseras under lämpliga 

rubriker för att på så sätt göras lättillgängliga. Om utvalda delar av utvärderingen får 

en del i arbetet kan det till slut gå att urskilja mönster som kan göras till allmänna 

tips eller råd till kommande projekt och insatser. 

 

Den löpande utvärderingen av kommunikation, särskilt intern, är ett område där det 

inte återfunnits någon forskning i större utsträckning. Utvärdering är ett sätt att 

utvecklas och den sker ofta på olika sätt. I många fall kan det finnas mycket 

information att hämta från utvärderingar. För att kunna dra största möjliga nytta av 

utvärderingar kan det vara viktigt för företag och organisationer att lägga tid till att 

fundera på hur formerna för detta ska se ut. Om det finns ett system som är lätt att 

förstå och använda skulle löpande utvärdering kunna vara ett betydelsefullt verktyg i 

organisationers och företags arbete med utveckling.  

6 Förslag till vidare forskning 

IOGT-NTO är en stor organisation, och om intresse skulle finnas av att göra andra 

studie med inriktning kommunikation så ges här ett antal förslag på vad de i så fall 

skulle kunna undersöka. Den här studien avgränsades till att endast omfatta IOGT-

NTOs anställdas syn på styrdokument och deras betydelse för deras arbete med 

kommunikation. Av det empiriska materialet att döma har organisationen tidigare 

ansetts ha en negativ ton, där de negativa effekterna av alkohol och droger har fått 

stort utrymme. Detta har uppmärksammats och har lett fram till utformandet av en 

strategi som innebär att IOGT-NTO istället vill lyfta de positiva aspekterna och 
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effekterna med att välja ett nyktert liv. Denna ändring av organisationens tonalitet 

och framtoning är något som skulle kunna vara av intresse att undersöka. En sådan 

undersökning skulle kunna ge svar på vilken effekt arbetet med att fokusera på det 

positiva har gett, och hur det skulle kunna utvecklas ytterligare. Kanske skulle detta 

också gå att koppla samman med varumärkesarbetet ”Fyll livet”, och hur lyftandet av 

det positiva har yttrat sig där. 

 

IOGT-NTO är en stor organisation med många medlemmar och lokalföreningar ute i 

landet. På grund av detta kan det vara intressant att undersöka hur 

kommunikationen mellan dem och kansliet/huvudkontoret ser ut. Frågor som i så 

fall skulle kunna ställas är hur kommunikationen uppfattas och hanteras av 

medlemmarna ute i lokalföreningarna och vad som motiverar dem att engagera sig 

ideellt. En sådan studie skulle till exempel kunna svara på om kommunikation kan 

påverka medlemmars vilja att engagera sig ideellt. 

 

När det gäller projekt med tydlig start och ett tydligt slut förespråkas en löpande 

utvärdering av kommunikation. Vad gäller utvärdering av löpande arbete verkar det 

dock inte finnas några sådana riktlinjer. Forskningen handlar som sagt ofta om till 

exempel utvärdering av särskilda insatser eller ledarskap. Därför skulle det vara 

intressant att undersöka löpande utvärdering av det löpande arbetet ur ett större 

perspektiv, exempelvis genom att titta på andra idéburna organisationer. Det skulle 

kunna bidra till att det går urskilja ett tydligare mönster hur arbetet med detta ser ut 

idag och hur det skulle kunna förbättras. I längden skulle det i så fall kunna bidra till 

utformandet av mer generella riktlinjer för arbetet med utvärdering. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Jag läser mitt sista år på medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 

med inriktning strategisk kommunikation på Umeå universitet. Just nu håller jag på 

med min kandidatuppsats på C-nivå. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken 

roll IOGT-NTOs styrdokument har i det vardagliga arbetet med intern och extern 

kommunikation, samt hur de jobbar med utvärdering av sina olika projekt. 

 

Svaren kommer att vara en del av det material som studien baseras på och när den är 

färdig kommer den att visas i studiesyfte samt publiceras i databasen DiVA. Din 

medverkan är frivillig och du kan därför när som helst avbryta intervjun om du skulle 

vilja. Vill du ta del av den färdiga versionen av studien kan du höra av dig till mig så 

skickar jag den via mail. 

 

Eftersom syftet är att undersöka er kommunikation som helhet kommer jag inte att 

nämna specifika namn inom organisationen, även om dessa skulle nämnas under 

vårt samtal. Innan vi börjar vill jag också fråga om det är okej att spela in intervjun? 

Inspelningen är till för att jag ska kunna försäkra mig om att samtalet återges på ett 

riktigt sätt, och den kommer inte att användas av någon annan än mig. Dina 

kunskaper och åsikter är viktiga, och jag är väldigt tacksam för att du tar dig tid att 

svara på mina frågor.  

 

Några begreppsförklaringar: När jag frågar om intern kommunikation menar jag den 

kommunikation som förmedlas genom olika styrdokument och mellan dig och dina 

kollegor här på kommunikationsavdelningen. Med extern kommunikation menar jag 

all kommunikation som riktas utåt, mot era olika målgrupper, även föreningar, 

distrikt och kretsar. 

 

Till sist, har du några frågor innan vi börjar? 
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Namn: 

Inledande frågor 

-‐ När blev du medlem i IOGT-NTO rörelsen? 

-‐ Hur länge har du varit anställd på den position du har nu? 

o Engagerade du dig ideellt innan du började arbeta på IOGT-NTO, om ja 

hur? 

-‐ Vad består dina arbetsuppgifter av? 

 

Kommunikation 

-‐ Känner du till de styrdokument som IOGT-NTO arbetar utifrån? 

o Om ja, kan du nämna någon/några av dem och vad de innehåller? 

 

-‐ Känner du till att ni har en kommunikationsstrategi som löper över fem år? 

(Om de inte redan nämnt den i förra frågan) 

o Hur tror du tanken är att ni ska använda dokumenten? 

 

 

De två ovanstående frågorna byttes i samtalet med 

kommunikationschefen ut mot denna fråga + underfråga: 

-‐ Vad är meningen med er kommunikationsstrategi och andra dokument? 

o Hur är det tänkt att de ska användas? 

 

 

-‐ Har styrdokumenten någon betydelse i ditt arbete, i så fall vilken? I vilka 

situationer kan den göra sig påmind? 

o I vilka interna situationer betyder de mest? 

o I vilka externa situationer betyder de mest? 

 

-‐ Händer det någon gång att du blir osäker på var, när eller hur du ska 

kommunicera, internt eller externt? 

o Hur gör du i så fall för att lösa problemet? 

 

-‐ Vilka är dina arbetsuppgifter vad gäller extern kommunikation? 
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-‐ Vilka är dina arbetsuppgifter vad gäller intern kommunikation? 

o Hur jobbar du med dessa uppgifter i praktiken? 

 

Utvärdering 
-‐ Brukar du/ni utvärdera de olika projekten ni jobbar med, i så fall hur? 

o Är utvärderingen en pågående process genom hela arbetet eller är det 

något ni gör först efter projektet är avslutat? 

 

-‐ Hur använder ni de utvärderingar ni gjort? 

 

-‐ Tycker du att utvärdering är en viktig del i ett projektavslut? 

o Om ja, vad anser du är det viktigaste med att utvärdera? 

 

-‐ Hur tror du att ert arbete med utvärdering skulle kunna utvecklas? 

 

 

Avslutningsvis, är det något du skulle vilja tillägga till denna intervju? 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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 Bilaga 2 

Tid och plats för intervjuer 

 

 

Intervjuperson 

 

 

Tid 

 

Plats 

 

Johnny Foglander 

 

 

2014-02-11 

kl. 13.00 

 

Johnnys kontor 

 

 

Samuel Somo, 

 

2014-02-25 

kl. 10.30 

 

Mötesrum 

 

Tobias Tengström 

 

2014-02-25 

kl. 13.00 

 

Tobias kontor 

 

Sofia Karlsson 

 

2014-02-25 

kl. 14.00 

 

Sofias kontor 

 


