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Sammanfattning 
 
Kommunikation är en ständigt pågående process som baserar sig på relationer och möten 
mellan människor. Det handlar även om information och påverkan mellan människor med 
hjälp av tal och kroppsspråk. Kommunikativa handlingar är och bör vara inriktade mot att 
uppnå inbördes förståelse, att parterna uppfattar ett budskap på likartat sätt.  
 
Vi kan se att dagens samhälle präglas av nya informations- och kommunikationsalternativ 
vilka grundas i teknologi och dess utveckling. Dessa skapar nya förutsättningar för överföring 
och hantering av information i organisationen.  
 
KvinnorKan är en förening som arbetar för att: 
 

• Stärka kvinnors ställning i näringsliv och samhälle 
• Utveckla entreprenörskapet och företagandet 
• Bidra till generell utveckling och tillväxt, nationellt och internationellt 

 
KvinnorKan arbetar bland annat med mässor, stipendieverksamhet samt har ett nätverksbygge 
för medlemmar. Föreningen har ca 400 medlemmar där de medlemmar som vill finns med i 
ett kontaktnät, Nätverket, ett register som är tillgänglig för alla medlemmar och intressenter på 
Internet.  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera om bristande kommunikation är orsaken till föreningen 
KvinnorKan´s sviktande medlemsantal. Vidare är vår avsikt att undersöka hur föreningen kan 
skapa relationer och varaktiga kontakter med sina medlemmar. 
 
Idag använder sig föreningen av flera olika kommunikationskanaler för att nå ut med sina mål 
och visioner till omvärlden. Vi har kommit fram till att kommunikationen med medlemmarna 
i första hand bör ske genom föreningens hemsida, då detta är det billigaste och mest effektiva 
alternativet. Dock saknas en feedbackfunktion i deras kommunikation med medlemmarna. 
Enkät undersökningen visar att många av medlemmarna inte känner sig delaktiga i 
föreningen. För att kunna involvera dem och vända på detta har vi kommit med förslag hur de 
kan utveckla sin hemsida för tvåvägskommunikation. 
 
Medarbetarna i KvinnorKan besitter kunskap om verksamhetens mål och visioner. De brinner 
för sitt arbete och arbetar helhjärtat. Detta är en stor tillgång trots alla hinder de möts med. 
KvinnorKan är en förening som arbetar för att inspirera kvinnor och om de kan uppfylla 
kraven om effektiv kommunikation tror vi att de kan nå ut till flera och åstadkomma en 
positiv utveckling.  
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Förord 
 
 
Vi vill tacka våra respondenter som ställt upp och tagit sig tid för oss samt för att de har delat 
med sig åsikter och idéer. De har även inspirerat oss med sina personliga erfarenheter och 
upplevelser. Vi ser de som otroligt starka kvinnor som kämpar för oss alla. 
Vi vill även tacka de personer som har hjälpt oss och svarat på enkäten vi skickat till dem. 
 
Vidare vill vi tacka vår handledare för hans handledning under uppsatsens gång. Han har 
lärt oss att vara kritiska i vårt tänkande och agerande! 
 
Inte minst vill vi ta i akt att tacka varandra som uppsatskamrater för många hårda men till 
och från roliga stunder! 
 
Tack! 
 
Stockholm, januari 2005 
 
Filizay, Berna 
Poyraz, Hasibe
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till val av ämnesområde, problemdiskussion samt dess 
syfte och avgränsningar. Slutligen en disposition för att underlätta läsningen och möjligheten 
att hitta önskvärd information. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
I slutet av 1800-talet började man intressera sig för organisationer och dess uppbyggnad och 
man utgick från hur det skulle se ut för att vara så effektiva som möjligt ekonomiskt, vilket 
innebar att man utgick från produktionen. Detta ledde till att information och kommunikation 
uppmärksammades som två viktiga faktorer under 1940-talet. Informationen var 
sändarinriktad under denna period och de frågor som stod i centrum var ”vad skall sägas?” 
och ”hur skall det sägas?”. Informationen var alltså inte mottagarorienterad med frågor som 
till exempel ”hur förstås meddelandet?”. (Strid, 1999, s.9) 
Under en period i slutet av 60-talet och början av 70-talet blev termen kommunikation 
närmast ett modeord. Många intresserade sig för fenomenet från olika utgångspunkter, medan 
andra stöttes bort av den vaghet och mångfald av infallsvinklar som ett studium av fenomenet 
erbjöd. Det finns skäl att utnyttja begreppet vid studiet av olika kulturella och samhälleliga 
fenomen. (Svensson, 1988, s.19) 
 
Under 90-talet har datorn, i synnerhet persondatorn, blivit en del av vardagen för ett flertal av 
oss. Även de som inte dagligen arbetar med datorer kommer regelbundet i kontakt med dem 
och har i varje fall en viss föreställning om vad det kan uträtta. Andelen människor som har 
dator som sitt viktigaste arbetsredskap ökar. (Hedemalm, 1996, s.ix) 
 
Kommunikation är en ständigt pågående process som baserar sig på relationer och möten 
mellan människor. Det handlar även om information och påverkan mellan människor med 
hjälp av tal och kroppsspråk. Kommunikativa handlingar är och bör vara inriktade mot att 
uppnå inbördes förståelse, att parterna uppfattar ett budskap på likartat sätt. (Nilsson, 2001, 
s.140). Språk och kommunikation gör det möjligt för oss att möta andra människor, men även 
att möta oss själva. Människor klarar av att medvetet och omedvetet översätta tankar och 
känslor till både kroppsspråk och talat språk. På ett konkret sätt är vi instängda i oss själva, 
men med språkets hjälp kan vi öppna kanaler till andra människor och deras inre värld. 
Samspelet mellan individer skapar, vidmakthåller och förändrar relationer mellan människor, 
därför är kommunikation en process som är svår att studera då den ständigt förändras. 
(Nilsson & Waldemarson, 1994, s.8, 10-11) 
 
Vi kan se att dagens samhälle präglas av nya informations- och kommunikationsalternativ 
vilka grundas i teknologi och dess utveckling. Dessa skapar nya förutsättningar för överföring 
och hantering av information i organisationen. Samtidigt som det underlättar och sparar tid 
har teknologin sina svagheter såsom minskning av personliga kontakter och mindre dialoger 
mellan avdelningarna. Vi anser att dessa möten och dialoger är viktiga då det skapas 
förståelse för informationen och dess budskap. Inte minst anser vi även att det är viktigt att 
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sprida information, om vad som sker och vad som väntas ske i framtiden, till samtliga 
medarbetare för att det ska fungera så effektivt som möjligt på alla nivåer i organisationen. 
En rapport om föreningslivet i Sverige, från 2003, som behandlar förändringar av 
föreningsdeltagande visar att ca 65 000 kvinnor i åldern 16-84 år, år 2000, är anslutna till 
någon kvinnoorganisation, vilket utgör 1,9 % av den vuxna kvinnobefolkningen. Av dessa 
medlemmar är varannan aktiv i föreningen vilket är en högre andel än i andra typer av 
föreningar. 1992 var medlemsantalet ca 95 000 kvinnor men utvecklingen fram till år 2000 
har visat en minskning på en procentenhet, vilket innebär att kvinnoorganisationerna har 
förlorat var tredje medlem. Minskningen av medlemmar gäller till lika delar aktiva och 
passiva medlemmar. Rapporten visar att kvinnoorganisationer har en liten kärna av trogna 
medlemmar. Omsättningen av medlemmarna är betydande, de som hoppar av omfattar 2,2 % 
och är oftast äldre kvinnor medan nytillkomna medlemmar omfattar 1,6 %. (Publikation- 
föreningslivet i Sverige, 2003, s.185-191) 
  

1.2 Problemdiskussion  
 
Vi anser att kommunikation är en viktig funktion inom organisationer då medarbetarna ska 
agera mot gemensamma mål. Medarbetare i organisationer använder sig av olika 
informationskanaler för att sprida information och kommunicera med varandra och med dess 
medlemmar. I en förening är medlemmar en viktig byggsten som bör motiveras för att ett 
föreningsliv skall vara varaktigt. Ett problem idag är att föreningen KvinnorKan har ett 
sviktande medlemsantal och de brottas ständigt med att värva nya medlemmar. Att 
kvinnoorganisationer lider av minskning och avhoppning av sina medlemmar är idag ett 
faktum enligt publikationen om svenskt föreningsliv. 
 
Enligt Strid är ett syfte med information att skapa deltagande och engagemang i 
verksamheten, för att detta skall åstadkommas krävs kunskapsinformation. Om man inte kan 
något om verksamheten kan man inte delta och heller inte känna något engagemang. 
Engagemang står i direkt samband med varför man gör sitt arbete. (Strid, 1999, s.42) 
 
Då vi idag lever i ett samhälle som ständigt förändras möts individer med nya möjligheter. 
Det handlar om att individen ska lära sig något, utveckla sig själv samt att ständigt försöka 
förbättra sig. Vi frågar oss om alla verkligen hänger med i denna förändringsprocess. Kan det 
vara så att medarbetare/personal saknar rätt utbildning och kompetens för det arbete de utför 
och att detta i sig bidrar till att arbetet bromsas och blir ineffektivt?   
 
I rapporten Bidrag till ideella organisationer- kartläggning- , analys och rekommendationer 
(2004:17), från statskontoret, kan vi avläsa strukturella bidragsvillkor för 
kvinnoorganisationer. Här står att en kvinnoorganisation måste ha ett medlemsantal på minst 
1500 för att kunna få bidrag från staten (se bilaga 7). Idag har föreningen ca 400 medlemmar 
och ett problem som föreningen upplever är förvärvningen av nya medlemmar samt 
informationsspridningen till de befintliga medlemmarna. 
 
Följande frågeställningar kommer att studeras: 
 

• Vilka kommunikationskanaler använder föreningen internt och externt?  
• Känner sig medlemmarna delaktiga i föreningen? 
• Hur väl känner de anställda till föreningens mål och visioner? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att analysera om bristande kommunikation är orsaken till föreningen 
KvinnorKan´s sviktande medlemsantal. Vi lämnar utrymme för andra eventuella orsaker för 
läsaren att tolka. Vidare är vår avsikt att undersöka hur föreningen kan skapa relationer och 
varaktiga kontakter med sina medlemmar. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till föreningen KvinnorKan i Stockholms län. Denna 
kvinnoorganisation fattade vi intresse för under en Kvinna- starta eget mässa som ägde rum i 
april 2004 i Stockholm. Vi kommer att behandla föreningen och dess medlemmar och 
avgränsar oss således från deras internationella arbete. Vi tar inte hänsyn till andra 
kvinnoorganisationer i Sverige. 
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1.5 Disposition 
 

        
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till studien följd av 
presentation av syfte, problemdiskussion och avgränsningar. 
 
 
I avsnitt två redogörs och motiveras de metoder som har valts att 
användas i uppsatsen. Detta för att rättfärdiga och förklara 
fallstudiens trovärdighet.     
 
 
I avsnitt tre presenteras de teorier och modeller som tillämpas i 
analysen. 
 
 
 
 
 
 
I avsnitt fyra presenteras föreningen KvinnorKan, vidare ges även en 
sammanfattning av intervjuerna. Frågorna till dessa finns med som 
bilagor till uppsatsen. 
 
 
I avsnitt fem presenteras resultat av enkätundersökningen. Resultaten 
visas i tabeller. 
 
 
I avsnitt sex analyseras resultat från det empiriska materialet och 
knyts samman med den teoretiska referensramen.  
 
 
 
I det sista avsnittet redogörs för de slutsatser som kommit fram i 
analysen, som också är direkt svar på uppsatssyftet.   

Inledning 

Metod 

Teori 

Empiri 

Analys 

Slutsats 

Resultat 
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1.6 Definitioner 
 
Stiftelse 
En stiftelse är rättssubjekt som vanligen bildas genom att en stiftare förordnar att han för ett 
bestämt ändamål vill skapa en varaktigt bestående, självständig förmögenhet av egendom som 
han i enlighet med förordnandet tillskjuter själv. Förordnandet skall i regel vara skriftligt och 
undertecknat av stiftaren. Härutöver krävs enligt 1994 års stiftelselag för uppkomsten av en 
stiftelse att den för stiftelsen avsedda egendomen är avskild från stiftarens förmögenhet. En 
stiftelse blir redan genom att den bildas en juridisk person, vilket innebär att den själv kan 
förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och 
myndigheter. För stiftelsens förpliktelser svarar endast dess egna tillgångar. 
 
En stiftelselag (1994:1220) som omfattar vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser och 
kollektivavtalsstiftelser antogs våren 1994. Den trädde i kraft 1 januari 1996. Stiftelselagen 
innehåller regler om förvaltning av stiftelser, om bokföring och årsredovisning mm. Enligt 
stiftelselagen 5§ är en stiftelse ett moderbolag och en annan juridisk person är dotterföretag. 
(www.ne.se) 
 
En stiftelse har inga medlemmar och ingen ägare. Den leds av en styrelse eller en förvaltare. 
(Lindblad & Lunden, 1998, s.13) 
 
Aktiebolag 
Aktiebolag är en form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från 
personligt ansvar för företagets skulder. Aktiebolaget blir genom registrering juridisk person. 
Det är endera ett privat eller publikt aktiebolag. I första hand regleras aktiebolag av 
aktiebolagslagen (ABL; 1975:1385). Vid sidan av lagstiftningen bestäms det enskilda 
bolagets verksamhet av den av aktieägarna antagna bolagsordningen. 
Aktiebolagsformen har efter en blygsam start blivit den viktigaste formen för företagande i 
Sverige. Detta beror delvis på att det i Sverige till skillnad från i åtskilliga andra länder inte 
finns någon lämplig alternativ form för företagande utan personligt ansvar. Alltifrån mycket 
stora till mycket små företag fungerar därför som aktiebolag. De små bolagen är företrädesvis 
privata aktiebolag.  
(www.ne.se) 
 
Förening 
En förening är i juridiken en benämning på en association som enligt sina egna regler (oftast 
kallade stadgar) kan ha ett växlande antal medlemmar utan att reglerna behöver göras om när 
medlemmar tillkommer eller avgår. Av föreningar finns det i svensk rätt två huvudarter, 
ekonomiska och ideella. De ekonomiska föreningarna karakteriseras av att de har till ändamål 
att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. För att vara 
registreringsbar måste en ekonomisk förening därtill vara kooperativ, dvs. vara en förening i 
vilken medlemmarna är mer eller mindre aktiva själva såsom konsumenter eller producenter, 
genom egen arbetsinsats osv. För de vanliga ekonomiska föreningarna finns en speciallag, lag 
(1987:667) om ekonomiska föreningar. Specialarter av ekonomiska föreningar finns också. 
De ideella föreningarna karakteriseras av att de inte både driver ekonomisk verksamhet och 
har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen. Detta innebär att föreningar 
med ideella syften är att anse som ideella föreningar alldeles oavsett om de ägnar sig åt 
ekonomisk verksamhet eller ej. Bland ideella föreningar med ändamål att främja sina 
medlemmars ekonomiska intressen men utan att driva ekonomisk verksamhet kan nämnas 
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fackföreningar och arbetsgivarföreningar. Någon allmän lagstiftning om ideella föreningar 
finns inte i Sverige.  
(www.ne.se) 
 
KvinnorKan’s medlemmar 
Föreningen KvinnorKan har för närvarande ca 410 medlemmar. Dessa medlemmar definierar 
vi, som undersökare, som interna aktörer i föreningen. Då en förening som KvinnorKan är 
beroende av sina medlemmar, på så sätt att de kan söka bidrag från staten, anser vi att om 
medlemmarna inte finns så finns heller inte föreningen. Enligt skatteverket består en förenings 
inkomster oftast av medlemsavgifter, gåvor och bidrag därför ser vi att föreningen behöver 
sina medlemmar för att kunna överleva. Medlemmarna är interna då de tillhör föreningen och 
ska kunna identifiera sig med verksamheten. Framtida medlemmar och andra aktörer ser vi 
som externa.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel presenteras de olika metodansatser som har använts.  Här ges en beskrivning 
av tillvägagångssättet för genomförandet av uppsatsen. Syftet med detta avsnitt är att 
möjliggöra för läsaren att bedöma resultatets bearbetning och dess rimlighet. 
 
 

2.1 Ämnesval 
 
Det hela började med att vi bestämde oss för att skriva denna uppsats inom ämnet 
kommunikation, internkommunikation. Vi ville undersöka hur interkommunikationen såg ut 
inom en viss organisation, hur de i organisationen fick ut sina mål och visioner bland 
medarbetarna och även till externa intressenter, om de fick ut målen på rätt sätt osv. 
Kommunikation är ett ämne som intresserar oss båda och därför tyckte vi att det var ett bra 
val till uppsatsämne i denna magisterkurs. Vi fick kontakt med en 
kvinnoorganisation/stiftelse, Kvinnoforum, som jobbar med bland annat information, 
utbildning och förändringsarbeten för att förbättra villkoren för kvinnor ur ett 
genderperspektiv. Vi fick i princip ett ja från chefen om att de ville samarbeta med oss men 
när ärendet gick vidare fick vi ett nej av den person som var ansvarig för intranätet.  
 
Efter att vi fått ett negativt svar bestämde vi oss för att fortsätta skriva uppsatsen inom samma 
ämne och även försöka hitta en ny kvinnoorganisation då vi tyckte att detta var ett intressant 
område. Efter mycket letande fick vi till slut kontakt med en förening, KvinnorKan, som 
arbetar med lika villkor för kvinnor och män. Föreningen arbetar huvudsakligen med att få ut 
kvinnan i arbetslivet och gör detta genom att anordna aktiviteter i form av bland annat 
seminarier, workshops och mässor. Det vi tyckte lät intressant var att de arbetar med stora 
mässor på olika orter runtom i landet, samt att de har medlemmar, därför valde vi att fördjupa 
oss i detta, undersöka och analysera hur kommunikationen sker mellan föreningen och dess 
medlemmar. Vi blev även lockade av detta då vi själva är kvinnor och snart ska ut i 
arbetslivet. 

2.2 Undersökningsmetod 
 
För att få förståelse för den verklighet som studeras finns det två olika metodredskap man kan 
välja mellan. Dessa två angreppssätt är den kvantitativa och den kvalitativa metoden.  
 
I kvantitativa metoder kan man analysera data statistiskt. Dessa undersökningar karaktäriseras 
av att man undersöker den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper. 
Det är viktigt att studera detaljer och forskaren bör vara objektiv, samt att man försöker uppnå 
reliabilitet och validitet. Kvantitativa metoder kan bestå av exempelvis enkätundersökningar. 
(Holme & Solvang, 1997, s.76) Målet i en kvantitativ undersökning är att försöka förklara 
relationer, korrelationer och samvariation. Frågeställningen i undersökningen söker bland 
annat orsaksförklaringar, funktionella förklaringar eller ändamålsförklaringar. (Hartman, 
1998, s.174-75) 
 
I den kvalitativa undersökningen söker forskare efter förståelse, det vill säga den mening som 
människor knyter till sig själva och sin situation. (Hartman, 1998, s.239) Detta kan inte 
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undersökas enbart genom observation, utan denna kunskap om mening fås genom tolkning av 
det som observeras. Dessa undersökningar utmärks av små urval, ofta 20 eller färre, vilka 
undersöks på djupet och den insamlade materialet tolkas i ord. (Holme & Solvang, 1997, 
s.80.) 
 
I denna uppsats använder vi oss av den kvalitativa metoden. Vår avsikt är att få en djupare 
förståelse för hur föreningen arbetar samt hur kommunikationen sker med medlemmarna. För 
att få förståelse försöker vi tolka intervjumaterialet som består av ett fåtal intervjuer, vilket 
återfinns i vårt analysavsnitt. Respondenterna valdes utifrån deras ställning i verksamheten, 
alla tre arbetar för samma mål fast med olika positioner i olika enheter, i form av VD, 
styrelseordförande/projektledare och assistent.  Man kan använda sig av kvantitativa metoder 
inom kvalitativa metoder då man använder viss numerisk data till exempel i form av 
enkätundersökningar, där svaren kodas och man får en numerisk mätbar egenskap, som vi i 
vårt fall har gjort.  
 

2.3 Induktion kontra deduktion 
 
Inom vetenskapsteorin finns det två utgångspunkter till en undersökning, deduktion och 
induktion.  
 
Studien som genomförts är av deduktiv karaktär då vi har valt att utgå från allmänna principer 
och befintliga teorier om kommunikation. På detta sätt fick vi klart för oss vad vi ville med 
uppsatsen. Efter att ha gått igenom teorier prövar vi det empiriskt genom våra intervjuer och 
vår enkätundersökning. (Hartman, 1998, s.138) Vi har valt att inte sätta upp några hypoteser 
som har styrt vår datainsamling utan vi har direkt utgått från teorin. Vi valde denna metod då 
vår avsikt inte var att observera något och komma med någonting nytt som det görs i en 
induktiv undersökning utan vi ville se om föreningen KvinnorKan tillämpar de teorier som 
finns angående kommunikation. (ibid. s.129) 
 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primär- och sekundärdata 
 
Vid datainsamling kategoriseras data efter hur de är framtagna. Primärdata består av material 
som är framtaget och beskrivet av den person som gjort undersökningen, det vill säga sådant 
material som samlats in direkt av forskaren. Sekundärdata däremot består av data som i 
huvudsak samlats in tidigare av andra och som hämtats från andra källor. Detta är material 
som egentligen inte är framtagen för undersökningen, utan för annat syfte än det aktuella. 
(Dahmström, 2000, s.59).  
 
Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata. Sekundärdata har använts mestadels i 
form av litteratur och Internetkällor. Vi har även tagit del av artiklar som vi hittat på Internet 
samt broschyrer från föreningen. De teorier och modeller vi tagit upp utgörs alltså av redan 
befintlig litteratur som sammanställts. Dessa redovisas i vårt teoriavsnitt. Vi har även använt 
internt material som är hämtat från den studerade föreningen i form av böcker om mässor, 
rapporter, ”rullan”, som är föreningens tidigare medlemsregister mm. 
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Vår undersökning kommer att baseras på primärdata, alltså de empiriska fakta som vi hämtat 
från intervjuer från personer med olika positioner i föreningen. Intervjuerna syftar till att ge en 
bild av hur verksamheten ser ut och hur föreningen arbetar samt att få förståelse för hur 
kommunikationen sker mellan föreningen och dess medlemmar. Undersökningen baseras 
även på empirisk fakta från en enkätundersökning som vi har postat via e-post till medlemmar 
i föreningens kontaktnät, Nätverket. En fördel med primärdata är att man kan samla in den 
information som är väsentlig för undersökningen, denna metod kan dock vara tidskrävande. 
 

2.4.2 Intervju 
 
Vårt första möte med föreningen skedde den 21 oktober 2004 på deras kansli i Stockholm, 
detta på båda parters initiativ. Då träffade vi KvinnorKan´s VD samt assistent. Till detta möte 
hade vi inga frågor med oss utan vi förde en öppen dialog för att se om vi kunde samarbeta. 
Vidare pratade vi om uppsatsens innehåll och vilka förväntningar vi hade med den. Vi fick ta 
del av information om föreningen samt en före detta logotyp i form av en pin som vi än idag 
bär på våra väskor. Mötet pågick en timme. 
 
Andra mötet, vårt första intervjutillfälle, skedde den 12 november 2004, återigen på 
föreningens kansli. Denna gång föredrog vi att ha en färdig intervjumall med oss, som vi 
delade in i fyra områden, föreningen, aktiviteter, medlemmar och hemsida. Frågorna var 
strukturerade och ställdes i följd. Vi valde att inte ge frågorna till respondenterna i förväg utan 
de ställdes på plats. Detta för att de inte skulle vara pålästa och svaren inte bestämda i förväg, 
men också för att respondenterna inte skulle låsa sig på sina förtänkta svar. Fler frågor tillkom 
vid intervjun som inte fanns med i mallen. Det kan bidra till att saker man inte väntat sig kan 
komma upp. Frågorna var öppna och respondenterna hade möjlighet att svara fritt och var 
alltså inte bundna till fasta svarsalternativ. I samtycke med våra respondenter spelade vi in 
intervjuerna på band. Det gjorde vi för att underlätta arbetet vid sammanställningarna av 
materialet.  
 
Från början var det tänkt att vi skulle utföra enskilda intervjuer med VD respektive assistent 
där samtliga ovannämnda fyra områden skulle ställas till och var och en för sig. Vårt syfte var 
jämföra deras svar. Dock fick vi oväntat besök av ordförande som var väldigt nyfiken och 
ville vara med. Detta intresse mötte vi positivt men det bidrog till att våra planer förändrades. 
Vi fick dela upp intervjumallen på två och valde då att ställa frågor om föreningen och 
aktiviteter till VD och ordförande. Assistenten fick besvara frågor om medlemmar och 
hemsida då det är hon som är ansvarig för dessa. Intervjuerna pågick under en timme vardera. 
Ordförandens medverkan ledde till att tiden inte räckte till men det gav även svårigheter att 
sammanställa deras svar då de var två som besvarade en och samma fråga.  
 
Vi har valt att sammanställa vårt intervjumaterial från respektive intervju i flytande textform. 
Vi har dock delat in texten i olika stycken med rubriker för att det ska bli lättare för läsaren att 
följa med. 
 
Andra intervjun ägde rum den 24 november 2004 med ordförande. Även denna gång var 
träffpunkten kansliet. Vid detta tillfälle valde vi att inte ha några i förväg skrivna frågor utan 
vi hade en öppen dialog där vi bad ordföranden att tala fritt om verksamheten. Intervjun 
pågick under ca två timmar.  
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Efter dessa intervjuer behövde vi ställa kompletterande frågor till samtliga respondenter. 
Dessa frågor skickades ut via e-post den 21 december 2004. Dock fick vi endast svar från 
VD:n men vi är medvetna om att det var i juletid och att många då är lediga.  
 

2.4.3 Enkät 
 
För att lättare kunna svara på vårt problem och syfte samt stärka vår empiri valde vi att skicka 
ut en enkätundersökning till medlemmarna i föreningens kontaktnät, Nätverket. Detta var det 
register vi hade tillgång till, som finns publicerat på hemsidan. I Nätverket finns 236 
medlemmar inklusive föreningens VD, ordförande och assistent. Vi valde att inte skicka 
enkäten till dem då vi inte ansåg att det var relevant för enkätens syfte. Totalt har föreningen 
ca 410 medlemmar men som vi ovan nämnt hade vi endast tillgång till 236 stycken. 
Utskicket skedde den 6 december 2004 och påminnelser har skickats till samtliga mellan den 
10 – 16 december.  
 
Enkäten består av 16 frågor med fasta svarsalternativ, alltså strukturerade frågor, en fördel 
med detta är att man slipper jobbig bearbetning av svaren senare. I vissa frågor fanns även 
öppna svar i de fasta. (Trost, 1994, s.68) Vi ställde både sakfrågor, för att få reda på hur det 
faktiskt förhöll sig, och attityd- och åsiktsfrågor för att få reda på hur medlemmarna anser det 
vara. (ibid. s.60, 64) Populationen blev alla medlemmar i KvinnorKan men vårt urval blev 
alla medlemmar i kontaktnätet, Nätverket. Vi gjorde här ett bekvämlighetsurval och i princip 
tog det som vi hade. (ibid. s.25, 30) 
 
För att se om intresset fanns valde vi att skicka ut en ”testenkät” till teknikgruppen i 
Nätverket, då vi trodde att dessa kunde ha goda Internetkunskaper och lätt kunde kopiera och 
bifoga enkäten. Då fler än vad vi trodde svarade skickade vi enkäten till resterande 
medlemmar. 
 
Totalt fick vi in 40 stycken besvarade enkäter, det blev 36 bortfall på grund av fel e-post 
adress och resterande bortfall vet vi inte orsak till. När vi diskuterat om bortfallet kommer vi 
fram till att det förmodligen beror på tidsbristen samt att då medlemmarna inte känner sig 
aktiva och motiverade så orkar de helt enkelt inte med en enkätundersökning. Vidare tror vi 
att orsaken kan vara att alla kanske inte har dator, och då även Internet, hemma. 

2.5 Trovärdighet av uppsatsen 

2.5.1 Validitet 
 
Att se saker ur olika perspektiv och möjligheten att bekräfta resultat kan öka validiteten i data. 
Det bevisar inte att forskaren har rätt men det ger en fingervisning om att innebörden i data i 
viss mån överensstämmer mellan metoderna och att resultaten inte är alltför hårt knutna till en 
speciell metod för datainsamlingen. Detta ger ett starkt stöd åt analysen. (Denscombe, 2000, 
s.103)Validitet innebär i stora drag att data och metoder är riktiga. Begreppet validitet handlar 
vid fiskningsdata om huruvida data reflekterar verkligheten och sanningen samt täcker de 
avgörande frågorna. Det handlar alltså om i vilken utsträckning forskningsdata och metoder 
för att erhålla data anses vara exakta och riktiga. (ibid. s.283) 
 
Vi har under uppsatsens utveckling haft ett objektivt förhållningssätt, vilket är något av det 
svåraste vid undersökningar. Att vara objektiv är av stor vikt speciellt vid intervjuer då man 
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som intervjuare, med hjälp av sina frågor, har möjlighet att påverka svarsresultatet. Vi har till 
exempel vid våra intervjutillfällen försökt att inte styra intervjuerna i någon riktning utan 
respondenterna har fått utrymme att tala fritt. Direktkontakt under intervjuer innebär att data 
kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans under den tid som de samlas in. (ibid. 
s.162) Läsarna bör vara medvetna om att våra egna värderingar och förståelse kan ha påverkat 
hur vi har tolkat vårt intervjumaterial. 
Vi är medvetna om att vi har få respondenter men detta är för att föreningen endast har två 
fast anställda. Vi är även medvetna om att vi endast har studerat en kvinnoförening och 
därmed kan vi inte dra några generella slutsatser om föreningar i allmänhet utan endast för 
den studerade föreningen. 

2.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten innebär tillförlitlighet och är ett mått på hur tillförlitlighet det instrument som 
används vid en undersökning eller i de metoder som används, det vill säga om mätningarna är 
korrekt utförda. För att mätinstrumentet ska ha hög reliabilitet ska undersökningen under 
samma omständigheter ge samma resultat oberoende av vem som utför den vid ett senare 
tillfälle. (Lekvall & Wahlbin, 1993, s.213) 
 
Vi är medvetna om att reliabiliteten kan öka då man skickar frågor till intervjuer till 
respondenterna innan intervjutillfället, dock har vi valt att inte göra detta då vi anser att det 
medför i förväg uttänkta och strukturerade svar. Då samtliga intervjuer har utförts på 
respondenternas egna arbetsplats, på deras egna initiativ, kan det ha bidragit till att de kände 
sig trygga i sin omgivning och var avslappnade vid intervjun. Vi var båda med vid samtliga 
intervjutillfällen och då vi har spelat in dessa intervjuer anser vi att det förstärker reliabiliteten 
då vi har kunnat gå tillbaka och lyssna på banden vid sammanställningen av 
intervjumaterialet.  
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3. Teori 
 
I denna referensram kommer vi att redogöra för de teorier och modeller som fungerat som 
verktyg för genomförandet av vår uppsats. I slutet av teoriavsnittet följer ett teoretiskt 
resonemang till val av teorier samt tillämpningen av dem. 
 

3.1 Internkommunikation 
 
Internkommunikation bygger på information och kommunikation. Kommunikation är en 
ömsesidig process där det sker ett utbyte av meddelanden mellan sändare och mottagare. 
Medan information är en process som utmärks av att incitament av något slag överförs från 
sändare till mottagare. Det vill säga att kommunikation är en tvåvägsprocess och information 
en envägsprocess. (Palm & Windahl, 1989, s.13). Enligt Strid är det informationen som är 
budskapet och kommunikationen flödet av information mellan två eller flera personer. Vidare 
menare Strid att internkommunikation anses vara det kitt som håller ihop en organisation eller 
budskapsöverföring mellan människor vars relationer är varaktigt strukturerade för att uppnå 
ett bestämt mål. (Strid, 1999, s.11, 21) 
 

3.1.2 Internkommunikationens huvudfunktioner 
 
Strid (1999, s. 41-50) specificerar internkommunikationens tre huvudfunktioner: 
 

 Information – vad den enkelriktade informationen ska göra och hur den ska fungera. 
Det kan vara svårt då människor inte läser vad de enligt sändaren bör läsa, de lyssnar 
heller inte på det de bör lyssna på. Det man bör se över är vilken information 
medarbetare eller medlemmar vill ha och varför. 

 Deltagande och engagemang – genom god information om organisationens mål och 
riktlinjer skapa ett moraliskt engagemang hos medarbetarna.  

 Kontakt med yttervärlden – främja kontakterna med yttervärlden, intressenter utanför 
den egna organisationen. Medarbetare medverkar i alla nivåer då organisationen måste 
möta de krav och det stöd som kommer utifrån.  

 
Kreps (1990, s.269) talar om fyra funktioner för den interna kommunikationen: 
 

 Att sprida mål, nyheter, uppgifter och regler för organisationens verksamhet.  
 Att koordinera de aktiviteter som organisationen har. 
 Att förse de ansvariga med feedback om tillståndet i organisationen och se hur den 

nedåtriktade kommunikations tas emot av de anställda. 
 Att socialisera in medarbetarna i organisationskulturen. 

3.2 Effektiv internkommunikation 
 
Effektiv internkommunikation kan underlätta samarbete och delegering till medarbetare i en 
organisation. Kommunikationen ger medarbetarna information om det dagliga arbetet och 
medvetenhet om organisationens mål och visioner. Om medarbetarna inte har denna 
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medvetenhet kan det bli svårt för yttervärlden att veta vad organisationen står för. (Erikson, 
2002, s.54) 
Orre menar att en fungerande internkommunikation bör vara: 
 
Öppenhet – sträva efter att ge en så öppen och fullständig bild som möjligt. 
Snabbhet – organisationens initiativtagande när det gäller informationsgivning.  
Saklighet – trovärdighet i informationen. 
Ärlighet – mottagarens tillit till att det finns ärliga avsikter. 
(Orre ur Larsson & Rosengren, 1995, s.124) 
 
Vidare menar Orre att strategin för en lyckad internkommunikation kan delas upp i tre steg: 
 
Veta – att ge medarbetarna kunskap om exempelvis mål, beslut och agerande. 
Förstå – genom kunskap få förståelse för organisationens handlande. 
Tycka om – förutsättningar för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i organisationens 
handlande skapas efter kunskap och förståelse. 
(Orre ur Larsson & Rosengren, 1995, s.123) 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3:1 Lyckad internkommunikation 
Filizay och Poyraz, 2004 
 
Erikson tar upp åtta K för effektiv kommunikation där han menar att om en organisation kan 
uppfylla dessa K:n har de eliminerat en stor del av hindren för effektiv kommunikation.  
 
Konkret – att kommunikationen blir begriplig för varje mottagare med hänsyn till att olika 
individer har olika förkunskaper, språk, kultur och uppgifter. 
 
Koncentrerad – fakta ska fokuseras på det väsentliga, det vill säga uttrycka sig kortfattat och 
koncist. 
 
Koordinerad – att alla avsändare säger samma sak, budskapet kan tolkas och vinklas på olika 
sätt av olika människor. 
 
Kontinuerlig – kontinuitet i informationen är viktig för att skapa trovärdighet. 
 
Konsekvent – informationen måste vara konsekvent över tiden. 
 
Korrekt – tala sanning, undvika att direkt undanhålla fakta. Kontrollera fakta. 
 
Kontrastrik och kreativ – arbeta med känslor och utnyttja alla sinnen för att skapa effektiv 
intern kommunikation.  
 
Kontaktskapande – kommunikation är till för att skapa en dialog, ta hänsyn till mottagarens 
intressen. Det handlar om ömsesidighet mellan mottagare och avsändare. 
(Erikson, 2002, s.155-157) 

Veta Förstå Tycka om 
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Informationskälla Sändare Mottagare  Destination 

Bruskälla 

Signal Mottagen 
signal 

 

3.3 Kommunikationskanaler 
 
Eriksson diskuterar om tre kommunikationskanaler, skriftliga, elektroniska och muntliga. Den 
skriftliga kanalen innefattar tryckt information på papper och annat material exempelvis 
tidningar, anslagstavlor, broschyrer, nyhetsbrev med mera. Missförstånd och feltolkningar kan 
undvikas då läsarna kan gå tillbaka i texten och läsa på nytt. Däremot saknas 
tvåvägskommunikation i denna kanal. Skriftliga kanalerna är lämpliga då man ska 
dokumentera och förmedla fakta. Idag har allt fler tillgång till dator på sin arbetsplats detta 
bidrar till att man överför mycket av den skriftliga informationen till elektroniska medier. 
Eftersom det är inte lämpligt att läsa långa texter uteslutande via dator bör man kombinera 
skriftliga och elektroniska medier.  
Den elektroniska kanalen är telefon, e- post, intranät, fax, Internet- Tv, talsvar via telefon, cd-
rom och andra elektroniska meddelandesystem. Dessa kanaler är tidsbesparande och skapar 
möjlighet till direkt dialog. Vissa elektroniska medier är oöverträffade i snabbhet, till exempel 
e-post som tar bara någon minut att överföra information till mottagaren. Det är även möjligt 
att vidaresända informationen till andra mottagare. Svagheterna med denna kanal är att man 
kräver en viss typ av egen utrustning för att kunna konsumeras. Det är viktigt att de 
informationsansvariga har tillräckligt kunskap om tekniken, men framförallt ha kunskap om 
hur de nya medierna ska integreras med andra kanaler.  
Den sista kanalen är den muntliga vilken innefattar möten, konferenser, telefon. Det är 
grunden för att någon utveckling ska ske på en arbetspalts. Den muntliga dialog har fördelar 
när det gäller det ömsesidiga tankebytet. Möjlighet till direkt dialog där direkta frågor kan 
ställas och besvaras finns. (Erikson, 2002, s.61-63) 

3.4 Shannons och Weavers kommunikationsmodell 
 
Shannons och Weavers grundläggande kommunikationsmodell presenterar kommunikation 
som en enkel, linjär process. I modellen identifieras tre problemnivåer vid 
kommunikationsstudier, vilka är: 
 
Nivå A: innefattar tekniska problem som är enklast att förstå. Hur exakt kan 
kommunikationssymbolerna överföras? 
 
Nivå B: innefattar semantiska (betydelselära) problem som är lätta att identifiera men svåra att 
lösa. Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den önskade betydelsen? 
 
Nivå C: innefattar effektivitetsproblem. Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen 
beteendet på önskat sätt? 
 
Enligt Shannon och Weaver är meningen med att studera kommunikation på samtliga nivåer 
att förstå hur vi kan förbättra processens noggrannhet och effektivitet. 
 

  
 
 
Figur 3:2 Shannons och Weavers kommunikationsmodell. 
Fiske, J. Kommunikationsteorier, 1999 
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Modellen kan beskrivas på följande sätt. Informationskällan ses som beslutsfattaren, det är 
den som beslutar vilket meddelande som ska sändas, eller väljer ut ett ur en uppsättning 
tänkbara meddelanden. Det meddelande som väljs omvandlas av sändaren till en signal som 
sänds genom kanalen till mottagaren. Exempelvis är kanalen för en telefon en ledning, 
signalen är en elektrisk ström i den, och sändare och mottagare är telefonapparaterna.  
Vid ett samtal är munnen sändare, signalen utgörs av de ljudvågor som passerar genom 
luftens kanal och örat är mottagaren.  
 
Brus är allt som läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte avsetts 
av källan. Detta kan till exempel vara ljudförvrängning eller knaster på en telefonledning. 
Brus kan förvränga sändarens avsikter, oavsett om det orsakas av kanalen, publiken, 
avsändaren eller meddelandet. Därmed kan den mängd önskad information som kan sändas i 
en given situation vid en given tidpunkt begränsas. (Fiske, 1999, s.17-19) 
 
Jacobsen & Thorsvik tar upp feedback som ett viktigt element i en kommunikationsmodell. 
Feedback innebär kommunikation i båda riktningarna. Mottagaren fungerar då samtidigt som 
avsändare, och avsändaren fungerar samtidigt som mottagare av budskap. Det finns en 
skillnad mellan envägs- och tvåvägskommunikation som man bör ta hänsyn till vid studier av 
feedback. (Jacobsen & Thorsvik, 1995, s.268) 
 

3.5 Nätverk 
 
Ett nätverk bygger på gemensamma mål och delat ansvar för att realisera de gemensamma 
värderingarna, samt en hög grad av öppenhet och tillit. Det sägs att det krävs två partner för 
att skapa en relation, men ett flertal relationer om man vill skapa nätverk.  
 
”Nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara” (Gummesson, 
1995, s.17 ur Svensk 2000, s.16) 
 

3.6 Nätverksmodellen 
 
Modellen nedan beskriver nätverket som bestående av tre delar, nämligen aktörer, aktiviteter 
och resurser. Dessa tre variabler är relaterade till varandra genom att aktörer kontrollerar 
resurser enskilt eller gemensamt, aktörer utformar aktiviteter och aktiviteter binder resurser 
till varandra, de förändrar eller utbyter resurser genom användning av andra resurser.  
 

 
Figur3:3 Nätverksmodellen (Håkansson, Johansson, 1985 ur Svensk, 2000, s.19) 
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Aktörer finns på flera organisatoriska nivåer och kan vara individer, grupper av individer eller 
delar av organisationen. Aktörerna har följande fem kännetecken: 
 

• De utför och kontrollerar nätverkets olika aktiviteter. 
• De bygger relationer med andra aktörer och detta sker genom utbytesprocess av 

resurser. 
• De baserar sina aktiviteter på direkt eller indirekt kontroll över resurserna men också 

på den kunskap de besitter. Den direkta kontrollen har de över de resurser som de 
själva äger och den indirekta kontrollen baseras på de resurser som finns i nätverket. 

• De är målorienterade och ett av målen är att öka sitt inflytande över nätverket. Ökad 
kontroll över nätverket uppnås genom att aktören ökar sin kontroll över resurser och 
aktiviteter.  

• De har kontakt med skilda delar av nätverket och därigenom varierande kunskap om 
andar aktörer, resurser och aktiviteter i det egna nätverket. 

(Håkansson, Johansson, 1985 ur Svensk, 2000, s.19-20) 
 
 
Nätverkets aktiviteter uppstår när en eller flera aktörer skapar, utvecklar, kombinerar eller 
utbyter resurser. (Håkansson, 1993 ur Svensk, 2000, s.21) 
 
För att kunna genomföra aktiviteter behövs det resurser som kontrolleras av aktörerna, resurs 
kan vara fysiska, finansiella eller personliga. Det kan alltså vara kontakter, personalens 
kunskap, erfarenhet och relationer osv. Resurserna kan ägas av en eller flera aktörer direkt 
eller indirekt. Ur nätverkshänseende ses resurserna som heterogena. Resursernas 
användningsområde och värde beror på hur den kombineras med andra resurser, i vilka 
aktivitetscyklar den används och i vilka relationer den nyttjas. När resurser kombineras med 
ny kunskap och nya erfarenheter ökar dess användningsområde och det leder till nya 
förbättrade kombinationer. Eftersom resurserna är heterogena föder förändring ny förändring 
och utveckling föder utveckling. (ibid. s.21-22) 
 

3.7 Viktiga förutsättningar för fungerande nätverk 
 

3.7.1 Mål och visioner 
 
Wills betonar vikten av att mål och visioner håller samman nätverket. Det är svårt att hålla 
målen levande och gemensamma då nätverket rör sig och genomgår förändringar. Därför är 
det viktigt att nätverksledningen tillser att medlemmarnas idéer mottas och arbetas i nätverket. 
Annars kommer medlemmar i nätverket att lämna samarbetet. Medlemmarnas entusiasm till 
nätverket är ett bra mått på hur bra nätverket fungerar. Den entusiasm de känner är ett uttryck 
för hur högt de värderat att få vara delaktiga, hur värdefull de tycker interaktionen är och hur 
stora fördelar de tycker att det innebär för dem att vara med i nätverket. (Wills, 1994 ur 
Svensk, 2000, s.31) 
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3.7.2 Tillit och förtroende 
 
Tillit i en relation/nätverk är beroende av de andra aktörernas pålitlighet, lojalitet och 
uppriktighet. Den minskar risken för uppkomsten av opportunistiska intentioner och därmed 
minskas behovet av strukturella kontrollfunktioner. En organisations tillit till de i nätverket 
grundar sig på en tro att de övriga aktörerna utan kontroll eller påverkan skall sträva mot mål 
som är gemensamma och på lång sikt är fördelaktiga för alla aktörer. Tillit skapar förtroende i 
relationer, därför är det viktigt att nätverksorganisationer har en vilja att ta risker. Risktagande 
och att ha eller få förtroende är två sammanknutna beteende. Organisationens benägenhet till 
risktagande beteende ökar automatiskt då organisationen lyckas skapa förtroende för 
varandra.  
Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende är tidskrävande och lämpar sig inte när snabb 
handling krävs. Tillit i ett närverk är lättare att uppnå då aktörer på samma nivå och med 
samma status medverkar. Konfliktlösning är ett bra sätt att underhålla och förstärka tilliten, då 
konflikter skapar oro och motsättningar. Det är viktigt att ha en fungerande konfliktlösnings 
system eftersom det bidrar till förstärkning och utveckling av tillit och nätverket. Tilliten ökar 
om hantering av all information sker med öppenhet. Dock kan inte öppenheten styras på 
auktoritärt sätt utan måste den vara obunden och fungera genom medlemmarnas gemensamma 
välvilja baserad på det ömsesidiga förtroendet. (Achrol,1997 ur Svensk, 2000, s.32) 
 

3.7.3 Sociala normer  
 
Sociala normer är viktiga för nätverkets och relationernas välbefinnande. Dessa normer är ett 
mönster av accepterade och förväntade beteende och grundtankar som delas av medlemmarna 
i nätverket och på så sätt skapar ett implicit regelverk och socialt tryck. Det finns fem sociala 
normer.  

1. Solidaritet: uttryck för känslan för samhörighet inom nätverket. 
2. Ömsesidighet: handlar om att aktörerna dels skall handla på ett sätt som gynnar den 

gemensamma saken och därigenom på långt sikt är till fördel för alla involverade och 
dels att aktörerna skall dela rättvist på svårigheter och belöningar.  

3. Flexibilitet: krävs i långsiktiga relationer då det alltid finns en osäkerhet inför hur 
omgivningen och relationen kommer att se ut i framtiden. Därför är det viktigt att 
aktörerna har en förmåga att inse vilka anpassningar som behöver göras och att 
aktörerna gör dessa anpassningar med allas bästa i åtanke. Men också att aktörerna 
litar på att anda aktörer agerar utifrån allas gemensamma bästa.  

4. Rollintegritet: att respektera varandra och varandras roller. Det är viktigt att acceptera 
och skydda rollerna för att det inte ska uppstå en intern konkurrens. Detta interna 
nätverks konkurrens hotar integriteten i relationen.   

5. Harmonisering av konflikter: är nödvändigt och avgörande för att kunna bygga och 
hålla en långvarig relation vid liv eller för att hålla samman ett nätverk. I en 
konfliktsituation är det viktigt att kunna kompromissa och på så sätt påverkas inte de 
framtida relationerna.  

(Achrol, 1997 ur Svensk, 2000, s.33-34) 
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3.8 Internets egenskaper 
 
Dann och Dann diskuterar viktiga egenskaper för Internet, dessa är interaktivitet, variation 
och anpassning, global access, oberoende av tid och intressedrivet. 
  
Interaktivitet är den största fördelen med Internet. Interaktiviteten anses som en förmåga att 
kunna rikta sig till en speciell individ och på så sätt kommunicera och motta information som 
sedan kan utnyttjas vid en senare kommunikation. Desto mer interaktion mellan kund och 
hemsida desto mer blir involveringsgraden. Variation och anpassning handlar om Internets 
förmåga att man kan uppdatera och ändra på hemsidan, detta uppmuntrar kunderna till 
återbesök. Viktigast är att en bra hemsida måste uppdateras ofta men dock ska man inte göra 
om allt för mycket, annars kan det skapa förvirringar bland trogna kunder. Variationen och 
den tillgängliga informationen på hemsidan bidrar till att besökaren själv får välja och studera 
intresseområde. Genom en global access gör sig företag tillgängliga över hela världen. En 
hemsida är oberoende av tid den är aktiv 24 timmar, tillgänglig med information för kunden. 
Internetaktiviteter är intressedrivna, intresset driver till forskning ute på Internet. (Dann & 
Dann, 2001, s.49) 
 

3.9 Teoretiskt resonemang 
 
Då verksamheter i allt större utsträckning använder sig av medlemskap för att få in resurser 
och lojala kunder är kommunikationen ett betydelsefullt verktyg. Studier visar att intresset för 
kvinnoorganisationer har minskat och att man i just dessa organisationer tappat var tredje 
medlem under 90-talet.  Det är på så sätt av stort intresse för en förening att undersöka 
huruvida kommunikationen är väl fungerande mellan föreningen och medlemmarna samt vid 
värvning av nya.  
 
Kommunikations- och informationsprocessen har genomgått stora förändringar under de 
senaste 70 åren och förändringen fortsätter i allt högre takt. Dessa två processer har gått från 
att vara enkelriktade till att bli mer mottagarorienterade, alltså tvåvägskommunikation. 
Information och kommunikation är viktiga byggstenar och därmed utgör dessa en självklar 
del av en förenings visioner och mål. Idag ser vi många verksamheter som endast använder 
sig av information, och det vi vill uppnå med kommunikationsteorin är vikten av att man 
skiljer på dessa två olika byggstenar.   
 
Som grund till vår undersökning har vi valt att tillämpa internkommunikationsteorier av den 
orsaken att vi ser föreningens medlemmar som interna då de redan finns i verksamheten och 
på grund av att föreningen är beroende av dem. Genom vår nätverksmodell vill vi belysa 
medlemmarnas betydelse för föreningen.  
 
För effektiv kommunikation har vi använt oss av fem K´n ur Eriksons teori om åtta de K´na. 
Vi har valt att bortse ifrån konkret, koncentrerad och konsekvent då dessa inte varit av 
relevans för undersökningen. Shannons och Weavers kommunikationsmodell har vi endast 
använt som en grund för förståelse, både för författare samt läsare. 
Då vårt syfte med undersökningen är att ta reda på om bristande kommunikation är orsaken 
till ett sviktande medlemsantal är teorin om kommunikationskanaler en självklar teori att 
tillämpa. Att använda sig av den rätta kommunikationskanalen kan leda till lönsamhet för 
föreningen samt starka och långvariga relationer med medlemmar. 
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4. Resultat av insamlad data 
 
För att studera och analysera syftet med uppsatsen har flera intervjuer gjorts. I början av 
kapitlet presenteras KvinnorKan, dess historik och vad de står för. Därefter sammanfattas 
materialet av respektive intervju. I bilaga 2-4 visas intervjuguider vi använde oss av vid 
intervjuerna med KvinnorKan. 
 

4.1 Förstudie om KvinnorKan 
 
Idén om Qvinnor Kan föddes, 1975, som en fredsrörelse mellan kvinnor och män. Den växte 
fram ur folklivsforskaren Barbro Holm- Löfgrens forskning på kontorskulturen från slutet av 
1960- talet. Ekonomen Margareta Söderbaum arrangerade, 1981, ett jämställdhetsseminarium 
kring Barbro Holm- Löfgrens forskningsresultat, ”Ansvar Avund Arbetsglädje- en 
folklivsstudie av människan i kontorskulturen”, där även Eva Sternberg talade. Detta möte 
ledde till att Stiftelsen Kvinnor Kan bildades 1982. Efter två år anordnades första Kvinnor 
Kan mässan i Göteborg av ovanstående tre mödrar.  (www.kvinnorkan.se) 
 
Från första början var namnet Qvinnor Kan som senare ändrades till Kvinnor Kan. Idag är 
namnet sammansatt till ett ord och skrivs KvinnorKan.  
 
Stiftelse  
Stiftelsen Kvinnor Kan bildades 1982 där den huvudsakliga verksamheten var att arrangera 
ide och handelsmässor och på så sätt uppnå stiftarnas syfte som är att ”visa hur kvinnors 
värderingar och kunskaper kan förbättra och förnya samhället, att sprida medvetande om och 
öka förtroendet för kvinnors värderingar och kunskaper inom alla samhällsområden, att 
främja kvinnors ansvarstagande och företagsamhet samt att verka för att kvinnor får en 
rättvis del av makten och beslutsfattandet på alla nivåer i arbetslivet, i politiken och i 
samhället i övrigt”. 
Stiftelsen registrerades först 1998 vilket vi tror beror på att stiftelselagen trädde i kraft 1996. 
Stiftelsen hade ett fast kansli i Stockholm med två anställda och en VD, alltså tre personer.  
 
Verksamheten bedrevs i bolags- eller stiftelseform varvid anordnandet av mässor var den 
huvudsakliga verksamheten. Den sista mässan började planeras år 2000 med inriktning på år 
2001. Mässan försenades då stiftelsen inte kunde finna en ort som var villig att genomföra en 
mässa förrän under hösten 2001. Växjö visade intresse vid årsskiftet 2001/2002 och arbetet 
med mässan påbörjades. Mässan skulle bekostas med sponsormedel, bidrag från Växjö 
kommun samt intäkter från mässdeltagare. Förseningarna av Växjömässan och det låga 
besöksantalet bidrog till att stiftelsens ekonomiska resultat försämrades och då de övriga 
intäkterna var små hamnade stiftelsen i en likviditetskris, upplösning, under december 2002. 
Stiftelsen fortsatte sitt arbete genom att söka nytt kapital med hjälp av att försöka få 
finansiering för ett nytt projekt, dock lyckades de ej med detta vilket ledde till att de inte 
kunde likvideras. Följden blev att stiftelsens styrelse beslutade att försätta stiftelsen i konkurs 
vilket skedde den 20 januari 2003.  
(Konkursunderlag, 2003) 
  
Aktiebolag och förening 
Kvinnor Kan AB registrerades december 1994 och har en styrelse med totalt sex ledamöter 
varav en styrelseordförande, extern VD och revisor. Enligt bolagsordningen ska bolaget verka 
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i enlighet med stiftelsen Kvinnor Kan’s syfte (se ovan). Efter att stiftelsen gick i konkurs 
startades föreningen KvinnorKan, 2002-2003, som idag är den huvudsakliga verksamheten.  
 
KvinnorKan´s mål är idag ”Lika villkor för kvinnor och män”, där kvinnor och män har 
samma rättigheter och skyldigheter men också samma möjligheter som män att bidra till 
utveckling. Föreningen är politiskt och religiöst obundna. 
 
KvinnorKan arbetar för att: 
 

• Stärka kvinnors ställning i näringsliv och samhälle 
• Utveckla entreprenörskapet och företagandet 
• Bidra till generell utveckling och tillväxt, nationellt och internationellt 

 
Föreningen KvinnorKan arbetar bland annat med mässor, stipendieverksamhet samt har ett 
nätverksbygge för medlemmar. Föreningen har ca 400 medlemmar där de medlemmar som 
vill finns med i Nätverket, ett register som är tillgängligt för alla medlemmar och andra 
intressenter. Alltså kan man som medlem marknadsföras på hemsidan, www.kvinnorkan.se, 
med visionen ”Marknadsför dig själv genom att vara medlem i KvinnorKan, du blir en del av 
och får tillgång till ett mycket stort kontaktnät”. Föreningen har även en databas, synliggör 
kvinnor från andra länder, som riktar sig till kvinnor som bor i Sverige men kommer från ett 
annat land. Denna databas bildades under stiftelsens existens, år 2001, och är alltså tillgänglig 
än idag.  
(www.kvinnorkan.se) 
 
Föreningen har en arbetande styrelse, där ledamöterna kommer från hela Sverige. 
Verksamheten har ett fast kansli i Stockholm och inför varje mässa upprättas ett kansli och en 
ledningsgrupp på den aktuella mässorten med kvinnor från den aktuella regionen. Dessa 
kanslier arbetar med administration, förberedelser inför mässor och information. I det fasta 
kansliet i Stockholm finns idag två anställda, VD samt assistent. Dessa två arbetar med 
datorer och Internet, de har egna persondatorer och sitter i var sitt rum. Assistenten tar emot 
telefonsamtal, vidarekopplar, svarar på e-post, informerar osv. Hon är den person som har 
kontakt med medlemmarna. 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Intervju med VD och styrelseordförande 
 
Nedan följer en sammanställning av svar från vårt intervjutillfälle med föreningens VD och 
styrelseordförande. Inledningsvis presenterar vi kort våra respondenter. För att underlätta 
förståelsen av intervjumaterialet har vi delat upp sammanställningen i mindre stycken med 
rubriker. Detta då intervjun har skett i denna ordning.  
 
VD  
KvinnorKan´s har tidigare bland annat arbetat som lärare, kommunalråd som Haninge 
kommuns första kvinnliga råd, förbundssekreterare i en annan kvinnoorganisation och statlig 
utredare. Hon är även engagerad i jämställdhetsfrågor. Hon har varit både utställare och 
deltagare vid KvinnorKan mässor vilket bidrog till förfrågan om VD post från KvinnorKan´s 
sida. Hon är utbildad inom stats- och beteendevetenskap. (www.kvinnorkan.se) 
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Styrelseordförande  
Ordföranden började som projektledare för KvinnorKan mässan i Norrbotten år 2000. Hon 
har arbetat med utbildnings- och personal- utvecklingsfrågor samt opinionsbildande 
verksamhet. Hon har även varit länsförbundsordförande för Rädda Barnen i Norrbotten. 
Ordföranden är utbildad inom studie- och yrkesorientering. Hon fick posten som ordförande i 
både föreningens och KvinnorKan AB´s styrelse efter Norrbottenmässan 2000. 
(www.kvinnorkan.se) 
 
Grunden till KvinnorKan 
Motiven till Qvinnor Kan´s start var att man ansåg att kvinnor i allmänhet var osynliga i 
media men också i andra platser i samhället, därför ville man visa att kvinnor också kunde.  
 
1984 hölls den första mässan i Göteborg, detta då två av de tre kvinnorna som bildade 
Qvinnor Kan bodde i den regionen. De ville ha en mötesplats där man kunde diskutera 
samhällsfrågor som inte gick att diskutera tidigare, då kvinnor inte ansågs vara tillräckligt 
kompetenta. Tanken var att mässorna skulle vara för kvinnor, utan att männen trängde sig före 
och lät kvinnor få plats. Det skulle också bli en handelsplats för kvinnor, där kvinnor kunde 
knyta kontakter och bygga nätverk. Första mässan fick namnet Idéer och handelsmässan, 
idéerna skulle diskuteras i seminarieform och handelsmässan skulle illustrera vad kvinnor 
verkligen hade gjort och vad de kunde göra. Namnet KvinnorKan kom fram ur just detta. 
 
Verksamheten startade som en stiftelse år 1982 av de tre ”urmödrarna”. Stiftelsen gick i 
konkurs i slutet av år 2002 och HTF, Handels Tjänstemannaförbundet, gick in och stödde 
KvinnorKan genom att bli huvudsponsorer (se bilaga 6). Efter konkursen bildades föreningen, 
nätverket, år 2002-2003. Detta för att rekonstruera stiftelsen samt att marknadsföra sig själva. 
Namnet KvinnorKan är ett varumärke som har blivit diskuterat och kritiserat av både kvinnor 
och män, vilket man tycker är bra då det väcker intresse och frågeställningar. Modern Barbro 
Holm- Löfgren skrev en deklaration om att Qvinnor Kan är en fredsrörelse, det är inte 
meningen att skapa ”krig och konflikt” utan lösa konflikter och istället samverka med 
männen, vilket är ursprungstanken.  
 
Organisationsstruktur   
Kansliet står under både aktiebolaget och föreningen. Det är en väldigt liten organisation med 
två anställda och detta på grund av ekonomiska skäl. Vid mässor byggs kanslier upp på den 
platsen i landet man bedriver mässan och dessa leds av det fasta kansliet i Stockholm. Sedan 
finns det projektledare som i samråd med kansliet i Stockholm anställer personal.  
 
Styrelsens uppgift är verksamhetsinriktning och att ta ekonomiska beslut. En aktuell fråga 
som diskuteras idag är att staten kanske ska börja ge årligt stöd till kvinnoorganisationer.  
Ordförande, säger: ”Vi gör konkreta saker, vi pratar inte bara eller sammanträder, utan vi gör 
något som ger effekt. Men det som hindrar oss är den ekonomiska situationen, vi måste spara 
och överleva. KvinnorKan sitter i jämställdhetsrådet och är en remissinstans i olika frågor, vi 
anser oss vara en viktig part eftersom vi är neutrala då vi inte har religiösa eller politiska 
band”. 
 
Kommunikation 
När det gäller medlemmar används hemsidan och det mer traditionella sättet, post, detta på 
grund av att det finns medlemmar som inte har e- post adress men också på grund av att man 
har förlorat några av medlemmarna.  
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Det är ganska vanligt att folk ringer när de inte vet vart de ska vända sig eller om det gäller 
personliga saker, t ex när de ska starta eget. Dessa är viktiga omvärldskontakter för 
KvinnorKan, de nekar inte dessa samtal utan de hänvisar folk vidare med hjälp av deras 
kontaktnät, Nätverket.  Man vill knyta kontakt med alla som ringer och hoppas på att de som 
ringer in ska bli medlemmar och på så sätt fästa närmare kontakt med dessa personer. 
 
Vid en mässa i Luleå, hade man en lokal hemsida och man kommunicerade med TV, radio 
och hela länet. Det var två initiativtagande studenter som uppdaterade den lokala hemsidan.  
Internet är en viktig källa och ett bra redskap som säkert kan förbättras, men jämfört med det 
traditionella sättet fungerar Internet bättre då folk kan hämta in information mycket snabbare 
och det är billigare. Att annonsera verksamheten på t ex dagspressen kostar mycket och det 
har man inte råd med. Man satsar istället på affischer och annonseringskampanjer i samhället, 
som det gjordes inför mässan i World Trade Center där man annonserade i kollektivtrafiken, 
vilket kostade mycket men gav bra resultat.  
 
Vid värvning av medlemmar är e- post och telefon det effektivaste sättet, men samtidigt är 
telefonen tidskrävande. Responsen från det traditionella post systemet är ca 5 %, vilket är 
ganska lågt och kostar mycket.  
 
Vid mässor och seminarier har man med sig broschyrer och inbetalningskort som delas ut, och 
man byter visitkort för att knyta kontakter och informera. Alla liknande tillfällen tas på allvar 
och utnyttjas, därför är det viktigt att medverka hos andra som arrangerar aktiviteter, då man 
blir inbjuden. Detta ses som en effektiv arbetsmetod. Ett problem är att man inte kan ställa 
upp vid alla tillfällen, fastän man jätte gärna vill det. Anledningen till detta är att man endast 
har två anställda vid kansliet som har eget arbete och ansvar.  
 
Det är viktigt med öppen kommunikation, allt handlar om delegering och befogenheter. När 
ordföranden och VD:n började jobba med varandra blev två mer än två, det blev ett samspel. 
Det är viktigt att bli bekant med varandra och ha roligt. 
 
Ordförande säger ”Vid kontakt är början viktigt, det är viktigt att man talar samma språk.”  
 
Mässor 
Det som skiljer KvinnorKan mässor från andra mässor är att det är kvinnor som representerar 
företagen, vanligen representeras företag av män. Detta ses som en riktig markering och det 
har väckt diskussion, då det inte ansågs som jämställdhet. Men man var tvungen att markera 
sig, då det fanns kvinnor i olika positioner i alla företag och samhällen. 
 
Ordförande berättar att mässor sätts upp utifrån initiativtagande kvinnor som kontaktar 
KvinnorKan. Ett exempel på detta var mässan i Norrbotten, kvinnor från närliggande regioner 
hade pratats ihop om att de ville ha mässa, de fick själva hitta på och söka idéer och därefter 
redovisa idéerna för KvinnorKan som senare resonerade om det var lämpligt. Upplägget är 
fritt men KvinnorKan har kriterier som måste uppfyllas, målsättningen är klar: 
jämställdhetsfrågan, att det är kvinnor som ska företräda företaget, det ska vara seminarier 
samt en neutral arena.  
Målgruppen för mässorna är alla, oavsett ålder och yrke, alla kvinnor som vill är bjudna och 
välkomna till mässorna.  
 
Senare säger ordförande att det är kommuner eller län som söker till KvinnorKan då de vill ha 
mässa. Man ska motivera vad man vill vinna på det, vilka budget gränser man har osv.  
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Marknadsföring av mässor 
Marknadsföringen av mässor har förändrats genom tiden. Växjö mässan har varit interaktiv 
där man endast hade en hemsida. De tidigare mässorna har marknadsförts i pappersformat och 
lokalt på TV. 
 
Inför Luleå mässan anordnades ett internt projekt, ”Inför KvinnorKan”, där man åkte runt och 
besökte14 olika kommuner på 2-3 veckor. Man bjöd in alla, ledningen i kommunen 
kontaktades, företagarna som skulle ställa upp vid mässan och de kvinnliga affärsrådgivarna 
som fanns i varje kommun. Syftet var att presentera mässan, vad den gick ut på och vad som 
kunde göras. Under denna långa process besökte projektledaren den lokala TV´n, 
hembygdsföreningar, husmodersföreningar, konferenser mm. Detta var en effektiv och 
mycket tidskrävande marknadsföringsstrategi enligt projektledaren.  
 
Man prövar sig fram och försöker undvika det som har varit mindre bra på de tidigare 
aktiviteterna. Det som bromsar KvinnorKan är återigen de ekonomiska aspekterna. 
 
Kvinna- starta eget mässan vid World Trade Center i Stockholm annonserades i 
kollektivtrafiken, vilket blev en succé men ganska dyrt.  
Marknadsföringen för den kommande manifestationen, Jämt Upp –2005, har inte kommit 
igång än, det finns inget på hemsidan heller men det kommer med tiden. Det söks vägar och 
det diskuteras med landstinget. De ekonomiska svårigheterna gör att man jobbar med både 
korta, långa och akuta perspektiv. Det är viktigt att vara väldigt flexibla och gripa in när det 
behövs, det är mindre viktigt med fasta strukturer. Det arbetas mot ett och samma mål men 
man gör det på olika sätt och detta beroende på den ekonomiska situationen, tiden, den 
aktuella situationen, lagstiftning och samarbetspartners.  
 
Man jobbar effektivt och ligger tankemässigt ett steg framåt med ansökningar till sponsorer 
och bidrag eftersom KvinnorKan inte har råd med att förlora kontakter och gå miste om dessa.  
 
En annan viktig marknadsföringskanal är Nätverket som finns på hemsidan, detta sker genom 
medlemmar. Bland medlemmarna finns det studenter, företagare och föreningar. Meningen 
med nätverket är att medlemmarna ska knyta kontakt med varandra och marknadsföra sig 
själva.  
 
Den geografiska aspekten 
Det är ett dilemma att arbeta med mässor som arrangeras i olika regioner och det viktigaste är 
att ha kompetent personal, annars kan det bli problem om man inte vet vart ansvaret ligger. 
Det är oftast praktiska frågor som uppfattas som problem, men de löses på plats. I Norrbotten 
var det interna konflikter mellan olika aktörer, vid sådana konflikter är det viktigt att den 
ansvarige agerar. Mässorna är tidskrävande, man får jobba dag och natt med det som är runt 
omkring, därför är det vanligt att det lätt kan uppstå irritationer. Men i slutändan får man en 
fin gemenskap om man lyckas. 
 
 

4.2.2 Intervju med assistent  
 
Nedan följer en sammanställning av svar från vår intervju som ägde rum med föreningens 
assistent. Inledningsvis presenterar vi kort vår respondent. För att underlätta förståelsen av 
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intervjumaterialet har vi även här delat upp sammanställningen i mindre stycken med 
rubriker, då intervjun skett i denna ordning.  
 
Assistent  
Assistenten har tidigare arbetat som VD - sekreterare på olika företag, samt på 
marknadsavdelningen på Liber. Hon har även varit assistent på konsultföretaget Cicero. Idag 
anses hon vara spindeln i nätet på KvinnorKan´s fasta kansli i Stockholm. Det är hon som 
samordnar aktiviteter och administrerar bland annat hemsidan. (www.kvinnorkan.se) 
 
Medlemmar 
Idag har föreningen KvinnorKan ca 400 medlemmar. Statistiken visar att medlemsantalen 
ökar mest efter mässor och aktiviteter. Efter Kvinna- starta eget mässan var det drygt 80 
kvinnor som ansökte om medlemskap i föreningen. Då var det mest kvinnor med 
invandrarbakgrund som ville starta eget, detta beroende på att mässan riktade sig i första hand 
mot unga kvinnor med invandrarbakgrund då man samarbetade med Stockholms nyföretagare 
centrum. Medlemmarna får vara med i Nätverket och på så sätt få möjligheten att 
marknadsföra sig själva på www.kvinnorkan.se. Sedan kommer det medlemmar som man inte 
vet vart de kommer ifrån och det upplevs som positivt. Effektivast är Internet, alltså 
hemsidan. Nu, inför seminariet i Luleå, 22 november, 2004, har det kommit in sex stycken 
medlemsansökningar, detta beroende på att man håller på att marknadsföra seminariet. Det 
förväntas nya medlemmar efter detta seminarium och kommande manifestation, Jämt upp- 
2005. Även årsmötet bidrar till nya medlemmar.  
 
För att öka medlemsantalen idag skickar man brev till alla gamla medlemmar. Man har ett 
gammalt medlemsregister, rullan, då det var gratis att vara medlem, idag kostar det att vara 
medlem och det nya medlemsregistret heter Nätverket. Avsikten är att återfinna och knyta 
kontakter med gamla medlemmar och på så sätt önskar man få in dem i det nya nätverket. 
Enligt respondenten kräver detta tid och mycket jobb men samtidigt anses det vara mycket 
värdefullt. Marknadsföringen vid mässor, seminarier och andra aktivitet är av betydelse då 
detta bidrar till nya förvärvningar av medlemmar.  
Medlemmar kontaktar KvinnorKan när de behöver hjälp med till exempel föreläsare och då 
hänvisas de till Nätverket på hemsidan. Annars ringer medlemmar då de har frågor om 
stipendiet, för information om KvinnorKan och mer allmänna frågor. Efter Kvinna- Starta 
Eget mässan kontaktade medlemmar kansliet om intresse för nästkommande mässor, även 
företagare ville bli presenterade.  Idag vet man inte om det håller. 
 
När det gäller kontakt från KvinnorKan till medlemmar är det oftast vid årsmöte vilket sker 
genom det traditionella systemet, posten. Detta beroende på att det är mycket som ska skickas 
i samband med kallelsen till årsmötet. Då det omfattar verksamhetsberättelse och 
årsredovisning anses det vara för mycket att e-posta. Nu, inför årsskiftet, skickas det 
inbetalningskort för medlemskapet i Nätverket. Vid mässa eller aktivitetstillfällen kontaktas 
de regionala medlemmarna via post, de blir informerade om mässan och dess innehåll. 
Resterande medlemmar får läsa om det på hemsidan. Anledningen är att man inte har resurser 
att slösa på. 
 
Hemsidan sköts externt av en tjej som vi anställt. Det som ska vara med på hemsidan skrivs 
av föreningen och publiceras av den externa. Då de känner att de inte kan hantera systemet 
måste de ta hjälp utifrån men de anställda vid kansliet vill gärna lära sig och utbilda sig i hur 
man gör. De är medvetna om att hemsidan inte uppdateras så ofta men detta är dock på grund 
av att de inte besitter den kunskap de behöver.  
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4.2.4 Kompletterande e-post korrespondens med VD 
 
Frågor som ej blivit besvarade tydligt nog behövde vi komplettera och därav följer en 
sammanställning av VD´ns kompletterande svar. Dessa svar redovisas i citatform vilka vi 
skrivit kursivt.  
 
Vilket är det viktigaste syftet med mässorna? 
”KvinnorKan´s viktigaste uppgift är att skapa mötesplatser, den ”neutrala arenan” är unik. 
Det jag vill betona är att mötesplatsen inte alltid är en mässa. Mötesplatsen är en beprövad 
metod för att förändra attityder (påverka), etablera nya kontakter och ta tillvara de mänskliga 
drivkrafterna. Vi skapar en inspirerande och stimulerande miljö, som stimulerar till 
utveckling och förändring”.  
 
Är det viktigt vart mässan ligger? Geografi, plats? 
”Våra aktiviteter ska spridas över landet. I projektet ”Jämt Upp 2005” som vi arbetar med 
nu genomför vi lokala projekt ute i landet, medan själva manifestationen ”Jämt Upp 2005” 
kommer att hållas i Stockholm. Det är viktigt att vi kan nå så många som möjligt, då blir det 
intressantare både för medverkande samarbetspartnerns och besökare”. 
 
Hur informeras och marknadsförs mässor för föreningens medlemmar? Får de inbjudan till 
mässor eller får de själva söka sig med hjälp av hemsidan? 
”Medlemmarna informeras om våra aktiviteter på vår hemsida i första hand, men även per 
brev två till tre gånger per år”.  
 
Vilken kommunikationskanal är viktigast för KvinnorKan inför mässor och för medlemmar? 
”Inför större evenemang marknadsförs aktiviteten med tex mässprogram, alt mest tidning och 
nu senast inför World Trade Center, Kvinna starta eget – mässan, i kollektiv trafiken, på alla 
tunnelbanevagnar, bussar och pendeltåg under två veckor i hela regionen. För oss är också 
”mun mot mun metoden” viktig att medlemmar och sympatisörer sprider budskapet till sina 
vänner och arbetskamrater”. 
 
Vilka möjligheter ser ni med hemsidan? 
”Hemsidan bör kunna utvecklas för att bli mer interaktiv, skapa mer dialog inte bara som 
idag fungerar som en ensidig informationskanal. Detta kräver dock både kunskaper och 
resurser som vi just nu inte förfogar över”. 
 
Vad förväntas av medlemmar? 
”Att de aktivt sprider information om vår verksamhet och naturligtvis att de själva på olika 
sätt stöder och deltar i verksamheten”. 
 
Gör ni något för att bibehålla medlemmarna? 
”Vi anstränger oss för att medlemmarna ska känna delaktighet, genom att bla uppdatera 
hemsidan regelbundet, skriva krönikor om aktuella ämnen och genomföra aktiviteter som 
tilltalar medlemmarna. Vi ytterst begränsade resurser och skulle naturligtvis göra mycket 
mer”. 
 
Har ni i nu läget några framtida planer om hur ni kan få medlemmarna aktiva? Är det något ni 
vill? 
”Detta är en fråga som vi hela tiden brottas med. Vi planerar tex en seminarieserie 
tillsammans med SUF, Sveriges uppfinnare förening. Vi är övertygade om att ju mer aktivitet 
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och ”puls” det finns i organisationen ju större delaktighet känner medlemmarna. Vår 
ambition är att leva upp till deras förväntningar. Vi vill gärna utveckla hemsidan 
ytterligare”. 
 

4.2.5 Egna reflektioner över samtliga möten och intervjuer 
 
Under vårt första möte med KvinnorKan hade vi en fri och en öppen diskussion om 
verksamheten i stort, där våra respondenter fick berätta om sig själva samt om föreningen. 
Första intrycket var en positiv bild av verksamheten och ett brinnande intresse hos de 
anställda. Efter mötet sökte vi djupare information om föreningen och dess uppkomst, då vi 
inte uppfattade detta som tillräckligt tydligt. Våra sökningar gav resultat i att vi hittade 
information om att grundverksamheten ,stiftelsen, hade gått i konkurs strax innan föreningen 
bildades. Vi undrade varför denna information inte kom fram vid första mötet. Detta 
ifrågasatte vi vid vårt andra möte, intervju, och kände direkt att detta var ett känsligt ämne. 
Från början skönmålades föreningens historia genom att undanhålla information om 
konkursen, verkligheten kom alltså inte fram förens vi forskade fram den. Känslan av att mer 
kunde undanhållas väcktes hos oss. 
 
Vid intervjun som skulle ske endast med VD´n fick vi oväntat besök av föreningens 
styrelseordförande, vilket för oss medförde förvirring och begränsning tidsmässigt. Trots detta 
upplevde vi intervjun som givande då vi fick djupare inblick i föreningens verksamhet, samt 
förståelse för hur kommunikationen sker i verksamheten och vilka kommunikationskanaler 
som används mot medlemmar.  
Efter samtliga intervjuer upptäckte vi att våra respondenter blandar ihop kommunikations- 
och marknadsföringskanaler. Under ett tillfälle nämner man att hemsidan är en viktig 
kommunikationskanal och vid senare tillfälle pratar man istället om mässprogram, reklam i 
kollektiv trafiken samt mun till mun metoden. Omedvetenheten om detta kan i sin tur leda till 
trovärdigheten minskar. När kommunikation och marknadsföring inte kan isärhållas ser vi att 
den önskvärda effekten av att värva medlemmar inte uppnås.  
 
Underlaget från intervjuerna visar tydligt hur KvinnorKan uppfattar sig själva och sitt sätt att 
arbeta utåt. Huruvida denna uppfattning stämmer överens med medlemmarnas kan vi utläsa i 
nästa kapitel, där resultat av en enkätundersökning med föreningens medlemmar presenteras.  
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5. Resultat av enkäten 
 
 
I detta avsnitt redovisas svar från vår enkätundersökning som skickades ut till samtliga 
medlemmar i föreningens Nätverk, 233 personer. Totalt har föreningen ca 410 medlemmar. 
Utskicket skedde 2004.12.06 och påminnelser har skickats till samtliga mellan den 10 – 16 
december. 
 
 

Sammanställning av enkätdata

40; 17%

157; 68%

36; 15%

Inkomna svar
Bortfall pga uteblivna svar
Bortfall pga fel e-post adress

 
Figur 5:1. Sammanställning av enkätdata 
 
I detta diagram har vi sammanställt hur många svar som har kommit in samt bortfall. Totalt 
skickades enkäten till 233 medlemmar, de som ingår i föreningens Nätverk, det vill säga de 
som vill marknadsföra sig på föreningens hemsida. Vi har fått in 40 svar vilket omfattar 17% 
av det totala. Bortfallet är indelat i två grupper, bortfall på grund av uteblivna svar samt 
bortfall på grund av fel e-post adress. Den första gruppen omfattar 68% (157 stycken) och den 
andra gruppen omfattar 15% (36 stycken).  
 
Fråga 1. 
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Figur 5:2. Könsfördelning 
 
Enkäten besvarades av 38 kvinnor och 2 män. Sammanlagt var det 40 respondenter. 
 
Fråga 2. 
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Figur 5:3. Åldersfördelning 
 
Den största gruppen av respondenter som har besvarat enkäten är över 45 år, 21 personer. 
Respondenter i ålder 35-44 motsvarar 11 personer, 25-34 år motsvarar 7 personer samt åldern 
15-24 1 person. 
 
Fråga 3. 
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Figur 5:4. Hur blev du medlem i KvinnorKan? 
 
På frågan om hur respondenterna blev medlemmar i föreningen svarade 9 personer genom 
mässa, 4 personer genom seminerium/utb, 11 personer genom hemsidan, 6 personer genom en 
vän samt har 10 personer svarat annat. I det öppna svaret, annat, skrev exempelvis en 
respondent ”Tog själv kontakt efter en uppkommen situation då jag trodde mig ha hjälp av 
föreningen”. En annan respondent skrev ”Genom att bli anställd hos KvinnorKan”. En tredje 
respondent skrev ”Erbjudande att vara med i styrelsen”.  
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Fråga 4. 

Hur får Du information om aktuella händelser?
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Figur 5:5. Hur får du information om aktuella händelser? 
 
Här kan vi se att 13 av respondenterna får information per e-post och12 respondenter 
använder hemsidan som informationskälla. 5 respondenter får information via post samt 1 
person genom telefon. De 12 resterande respondenter har svarat annat. I detta öppna svar har 
7 personer skrivit att de inte får någon information alls.  
 
Fråga 5. 
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Figur 5:6. Jag läser de e-post meddelanden jag får från föreningen. 
 
26 personer instämmer på att de läser de e-post meddelanden de får från föreningen och 6 
personer läser de inte. I denna fråga fick vi ett bortfall på 8 personer.  
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Fråga 6. 

Det är lätt att förstå innehållet i e-post meddelanden från 
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Figur 5:7. Det är lätt att förstå innehållet i e- post meddelanden från föreningen. 
 
14 personer instämmer helt på att innehållet i e-postmeddelanden är lätta att förstå, 7 personer 
instämmer till stor del och 3 personer instämmer. 4 personer instämmer inte alls på detta 
påstående. Även i denna fråga har vi fått ett bortfall på 8 personer.  
 
Fråga 7. 

I vilka samband får Du e-post från KvinnorKan?
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Figur 5:8. I vilka samband får Du e-post från KvinnorKan? 
 
17 personer av respondenterna får e-post vid allmän information från föreningen, 3 personer 
vid seminarium/utb, 3 personer får nyheter och 1 person vid mässtillfällen. 14 personer har 
valt det öppna svaret annat där 4 personer har skrivit att de inte får någon e-post alls. Det har 
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även skrivits ”Numera får jag e-post mycket sällan”, ”Denna enkät”, ”Jag får ingen 
information trots att jag är med” och ”Sällan/årsmöte/medlemsavgift”.  
 
Fråga 8. 

Har du varit på någon aktivitet som föreningen har 
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Figur 5:9. Besök på aktivitet 
 
14 av respondenterna har varit på någon aktivitet och 25 personer har inte varit det.  
I denne fråga fick respondenterna möjlighet att svara på vilka aktiviteter de har varit på. I de 
svar vi har fått finns bland annat Kvinna starta eget – World Trade Center, Luleåmässan, 
Årsmöte samt seminarium. I denna fråga fick vi ett bortfall på en person. 
Fråga 9. 

Känner Du dig delaktig i föreningen?
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Figur 5:10. Känner Du dig delaktig i föreningen? 
 
I denna fråga har 30 personer svarat att de inte känner sig delaktiga och 7 personer att de gör 
det. Vi har även i denna fråga ett bortfall på 3 personer. 
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Fråga 10. 

Hur ofta besöker Du hemsidan?
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Figur 5:11. Hur ofta besöker Du hemsidan? 
 
På frågan ”hur ofta besöker Du hemsidan” kan vi se att 1 person besöker den 1 ggr i veckan, 
24 personer besöker den 1 ggr i månaden samt 13 personer som inte besöker hemsidan alls. 
Det är ingen som besöker hemsidan mer än 1 ggr i veckan. På denna fråga har vi fått ett 
bortfall på 2 personer.  
 
Fråga 11. 
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Figur 5:12. I vilket syfte besöker Du hemsidan? 
 
21 personer besöker hemsidan i syfte med att hämta få information om aktuella händelser, 3 
personer om sem/utb/mässa, 8 personer om Iris stipendiet, 6 personer om nätverket samt 2 
personer om övrigt.  
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Fråga 12. 

Finns det någonting Du saknar på hemsidan?
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Figur 5:13. Finns det någonting Du saknar på hemsidan? 
 
20 personer saknar inget på hemsidan medan 9 personer gör det. I denna fråga fanns det 
möjlighet att skriva om vad de saknade. Svaren som har kommit in är bland annat; debatt, 
diskussion, att hemsidan uppdateras oftare, ”Jag minns knappt hur den var upplagd” samt 
”Fler aktiviteter för att stärka kontaktnätet mellan medlemmar”. Här fick vi ett bortfall på 11 
personer. 
 
Fråga 13. 

Har Du någon gång haft användning av KvinnorKan´s 
kontaktnät, Nätverket? 
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Figur 5:14 Användning av Nätverket 
 
29 personer har inte haft användning av föreningens kontaktnät, Nätverket. 7 personer har 
kontaktat något företag eller någon person och 4 personer har själva blivit kontaktade. 
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Fråga 14. 

Vad är KvinnorKan´s ledmotto?

0

27

4

0

5

10

15

20

25

30

Kvinnor och män-
samma rättigheter och

skyldigheter

Kvinnor och män- på
lika villkor

KvinnorKan- en ny epok
i jämställdhetsarbetet

 
Figur 5:15 Vad är KvinnorKan´s ledmotto? 
 
27 personer svarade Kvinnor och män - på lika villkor, 4 personer svarade KvinnorKan – en 
ny epok i jämställdhetsarbetet och ingen har svarat på det resterande svarsalternativet. Totalt 
blev det 9 bortfall på denna fråga. 
 
Fråga 15. 

Anser Du dig själv vara en aktiv medlem?
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Figur 5:16. Aktiv medlem 
 
33 av 40 anser sig inte vara aktiva medlemmar i föreningen och 7 personer anser sig vara det. 
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Fråga 16. 

Anser du att just Du är viktig för verksamheten?
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Figur 5:17. Viktig för verksamheten 
 
17 personer anser sig vara viktiga för verksamheten, 17 personer anser sig inte vara viktiga 
och 6 personer har svarat vet ej. 
 
I övrigt var det tre av respondenterna som skrev kommentarer, som till exempel  
”Det var svårt att svara eftersom jag är medlem men aldrig får någon information från 
KvinnorKan”   
”Sedan jag gick med i våras har det inte hänt mycket så mitt intresse dog. Jag var väldigt 
hoppfull när jag gick med” 
”Jag trodde nästan att verksamheten hade dött ut, men nu blev jag påmind av dess existens” 
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6. Analys   
 
I detta avsnitt kommer vi att koppla det empiriska materialet om KvinnorKan till våra utvalda 
teorier som återfinns i teoriavsnittet. Vi kommer även att försöka svara på uppsatsens syfte. 
 
 

6.1 Internkommunikation 
 
Som författarna, Strid och Palm och Windahl, säger handlar det vid kommunikation om en 
tvåvägsprocess där man gör någonting gemensamt. Kommunikationen handlar om att dela 
budskap och förstå dess innehåll. Vi kan säga att det till stor del handlar om relationer där två 
eller flera personer ger och tar information, känslor och idéer. Informationen som är en 
envägsprocess däremot handlar om budskapet som ska överföras från en person till en annan. 
Tvåvägskommunikation ger möjlighet till utbyte av information och samtidigt möjlighet till 
feedback, till skillnad mot information som endast handlar om att överföra.  

6.1.2 Internkommunikationens huvudfunktioner 
 
Strid och Kreps tar upp olika funktioner för den interna kommunikationen. I första hand bör 
man se över vad det är medlemmarna egentligen vill ha och varför. Därför är det viktigt att 
anpassa informationen så mycket som möjligt. När vi tittar närmare på föreningens 
medlemsansökan, som delas ut under alla aktivitet som föreningen själva håller i eller 
besöker, upptäcker vi att informationen om föreningens mål fyller ut hela ansökan. Biten om 
vad medlemmarna får står separat på baksidan av ansökan. Vi tolkar detta som att 
KvinnorKan har skrivit bladet på detta sätt då de vill att medlemmarna ska gå med för att 
stödja verksamheten. På detta sätt tar man inte hänsyn till medlemmarnas önskan utan endast 
till föreningens. Vidare ser vi att KvinnorKan i övrigt har god information om föreningens 
mål, vilket har skapat ett moraliskt engagemang hos medarbetarna. När det gäller den tredje 
funktionen som Strid tar upp, kontakt med yttervärlden, ser vi att KvinnorKan har ett bra 
kontaktnät då de arbetar med olika kommuner eller län vid sina mässor. De har även 
föreningar och företag som är med i Nätverket. Kreps feedbacks funktion kan vara svår då 
kommunikationen är enkelriktad mot medlemmarna.  

6.2 Effektiv internkommunikation 
 
Föreningen arbetar i linje med det Erikson talar om då de har en bra medvetenhet om 
föreningens mål och visioner. Denna medvetenhet leder till att även yttervärlden får veta vad 
föreningen står för samt får en rätt bild av verksamheten. Samtidigt som medarbetarna är väl 
insatta i verksamhetens mål så får vi känslan av att det kan uppstå förvirringar för de externa 
intressenterna dock grundar vi det i att de har så många idéer och framtida planer. Vi har lagt 
märke till att de brinner för sitt arbete. Det enda som begränsar de att fullfölja sina idéer är 
föreningens ekonomiska situation. Vi kan koppla ihop detta med Orres teori om lyckad 
internkommunikation, veta, förstå och tycka om. Genom kunskap om verksamheten kan 
medarbetarna få en djupare förståelse för dess handlande och detta leder till att medarbetarna 
blir mer delaktiga i verksamheten. Medarbetarna bör föra detta vidare till sina medlemmar 
men vi ser dock att föreningens medlemmar i detta fall verkar vara förvirrade över 
föreningens ledmott. I figur 5:15 visar vi resultat på frågan ”Vad är KvinnorKan´s ledmotto”. 
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27 personer svarade rätt men vi hade ett bortfall på 9 personer vilket vi ser som att 
medlemmar inte vet tillräckligt om föreningen. 
 
Koordinerad 
Under uppsatsens gång har vi haft svårigheter att förstå vissa saker som till exempel vem det 
är som kommer med iden om en mässa. Under intervjutillfället med VD:n samt ordförande 
sades det att idéerna kom från initiativtagande kvinnor som kontaktar KvinnorKan. Sedan vid 
intervju med endast ordförande ställde vi samma fråga och fick då svaret att det är kommuner 
eller län som kontaktar KvinnorKan då de vill ha mässa. Detta skapade förvirring hos oss 
vilket visar hur lätt det är att förstå eller misstolka ett budskap om inte avsändarna säger en 
och samma sak.  
 
Kontinuerlig 
Att ständigt informera är viktigt så att trovärdigheten inte minskas. Denna punkt kan även 
kopplas ihop med Orres mening om saklighet och ärlighet då även han talar om vikten om 
trovärdighet. Som VD´n säger skickas information till medlemmarna endast två till tre gånger 
per år, detta i samband med årsmöte eller medlemsavgift. Detta ser vi inte som fortlöpande 
information utan medlemmarna bör få mer kontinuerlig information för att intresset inte ska 
dala. Som en respondent skrev ”Jag trodde nästan att verksamheten hade dött ut, men nu blev 
jag påmind om dess existens” visar att informationen inte förmedlas så ofta som den bör. 
Detta kan bidra till att medlemmar förloras på vägen vilken föreningen inte har råd med då 
medlemmarna bidrar till ekonomiskt stöd med sitt medlemskap.  
 
Korrekt 
Korrekt information kan föreningen få fram genom att vara öppna och ärliga som Orre talar 
om. När vi läste på om KvinnorKan såg vi att det var en stiftelse men då vi under vår första 
intervju frågade respondenterna om verksamheten talade de endast om aktiebolaget och 
föreningen. När vi efter detta tillfälle sökte på Internet fick vi fram information om att 
KvinnorKan´s stiftelse gått i konkurs (se bilaga 6). Detta sa våra respondenter ingenting om 
utan vi fick det bekräftat vid nästa intervjutillfälle då vi frågade om det. Vi fick känslan av att 
detta inte var något de ville tala om till en början, vi anser dock att en konkurs inte behöver 
vara något negativt men en känslig fråga. Däremot bör man ändå vara öppen och ärlig trots 
det känsliga ämnet. Det är bättre att få information som denna från verksamheten och inte på 
annat sätt då detta ger en negativ och missvisande bild. 
 
Kontrastrik och kreativ 
Efter våra intervjuer fick vi uppfattningen om att KvinnorKan tidigare var mycket kreativa i 
sitt arbete, men idag ser vi att kreativiteten gått förlorad på vägen då ekonomin hindrar dem. 
Tidigare hade KvinnorKan en logotyp (se bilaga 7), en tant som håller i en väska och flyger, 
som de senare tog bort då de tyckte att den symboliserade en viss åldersgrupp, äldre kvinnor, 
fast KvinnorKan egentligen vände sig till alla målgrupper. De ansåg att logotypen 
misstolkades av alltför många. Efter detta fick de feedback av många som ville ha tillbaka 
logotypen vilket vi tror beror på den fick många att känna samhörighet. Detta borde 
föreningen ta hänsyn till idag, en begränsad ekonomi behöver inte bromsa kreativitet och 
utveckling.  
 
Kontaktskapande 
Kontaktskapande belyses även av Strid och Kreps och det sägs att kommunikation förutsätter 
ömsesidighet mellan mottagare och avsändare. Föreningen har ett stort kontaktnät, Nätverket, 
som inte utnyttjas till fullo. Detta kan vi utläsa ur figur 5:14 där 29 personer svarar att de inte 
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har användning av kontaktnätet. Om detta kontaktnät ska fungera bör man ta mer hänsyn till 
det, kanske genom att anordna möten mellan medlemmarna så att de får möjlighet att träffa 
och lära känna varandra. Detta kan bidra till att medlemmar får känna samhörighet och viljan 
att stanna kvar som medlem, då många medlemmar försvinner då medlemskapet ska förnyas 
genom medlemsavgift. 

6.3 Kommunikationskanaler 
 
Skriftliga kanalen 
Viss information sker i skriftlig form som till exempel post till medlemmar. Detta får 
medlemmarna dock endast ett fåtal gånger per år, vid bland annat årsmöten. Till sina 
aktiviteter har KvinnorKan alltid med sig tryckt material såsom informationsmaterial, 
broschyrer, medlemsansökan samt visitkort. Det sistnämnda anser våra intervjurespondenter 
vara en bra kanal för att skapa nya kontakter. Vi håller med när de säger att detta är en 
effektiv arbetsmetod. Föreningen saknar en viktig byggsten i denna kanal nämligen 
nyhetsbrev som vi tycker att de bör använda sig av. Genom nyhetsbrev kan föreningen bidra 
till en vi-känsla för medlemmarna och eliminera känslan av att vara en i mängden. 
Medlemsansökan (se bilaga) som vi tidigare nämnt ser vi som en bra förmedlingskanal för 
informationsspridning. På bladet återfinns information om vad föreningen står för och arbetar 
med men den bör dock utvecklas för att bli mer tydlig i informationen då vi finner mycket 
upprepningar som kan tas bort. Exempelvis kan man läsa om ”arenor” och ”mötesplatser” på 
flera ställen som nämns i olika sammanhang vilket kan leda till förvirring. 
 
Elektroniska kanalen 
De elektroniska kanalerna som föreningen använder sig av är telefon, e-post samt hemsida. E-
post skickas för det mesta ut vid information om årsmöten samt medlemsavgifter. Figur 5:8 
illustrerar i vilka samband medlemmarna får e-post. Den största andelen får det vid allmän 
information och den näst största andelen har valt att svara annat. Där har de bland annat 
skrivit ”Jag får ingen information trots att jag är med”, ”Denna enkät” och ”numera får jag 
e-post mycket sällan”. Eftersom denna kanal är det billigaste sättet för föreningen att sprida 
information och kommunicera med sina medlemmar bör den användas kontinuerligt. Inte bara 
för att samla in medlemsavgifter utan även för att bjuda in medlemmar till olika aktiviteter. 
Hemsidan ser föreningen som en stor tillgång för att sprida information, de är dock medvetna 
om att denna kanal i nuläget är ensidig. Hemsidan skulle kunna utvecklas och bli tvåsidig 
genom att man har till exempel ”tyck till” eller ”veckans fråga” som inlägg. Vi är medvetna 
om att detta kräver både tid och kunskap som våra intervjurespondenter själva säger att de 
saknar. Trots att det är tidskrävande ser vi det som en möjlighet för föreningen att få värdefull 
feedback vilken de kan använda för att ständigt förbättra sig. På så sätt kan man få 
medlemmarna att bli mer aktiva besökare av hemsidan. I figur 5:11 ser vi att det är 24 
personer som besöker hemsidan endast en gång i månaden. Medlemmarna bör involveras mer 
i hemsidan. I enkätsvaren ser vi att det finns intresse för debatt- och diskussionsmöjligheter på 
hemsidan. Man skulle kunna ha ett öppet diskussionsforum där alla kan gå in och diskutera 
olika frågor. Detta sätt behöver inte rikta sig enbart mot medlemmar utan alla som besöker 
hemsidan. Dessa besök kan leda till senare medlemskap. Här kan även medarbetarna vara 
aktiva med inlägg.  
På hemsidan saknar vi även ett arkiv om genomförda mässor och andra aktiviteter där vi vill 
se bilder från varje mässa men även kunna ta del av information om deras innehåll samt vilka 
aktörer som varit inblandade. 
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Muntliga kanalen 
Föreningen använder sig av telefon och aktiviteter i form av bland annat mässor. Här får de 
möjlighet till ömsesidigt tankebyte samt möjlighet till feedback. VD:n säger att mun till mun 
metoden är viktig för dem då de förväntar sig att medlemmar och sympatisörer sprider 
föreningens budskap till vänner och arbetskamrater. Även här ser vi hur viktiga medlemmarna 
är för föreningen. När föreningen talar om kommunikation påstår de att många ringer för att 
få information och dessa personer försöker man ta tillvara på genom att hänvisa de till 
hemsidan. Frågan är om man på detta sätt istället inte tappar potentiella framtida medlemmar. 
Informationen om ett medlemskap på hemsidan är mycket fattig. Det saknas bland annat 
information om fördelarna som finns för ett medlemskap, man finner endast att man som 
medlem kan bli en del av ett kontaktnät. För att inte gå miste om dessa personer som ringer in 
anser vi att man bör ta tillvara på chansen att försöka värva personen till medlem på en gång. 
För att öka motivationen för medlemskap kan man betona att personen i fråga och dess 
medlemskap är ett viktigt stöd för föreningen och dess arbete. 
Mässorna som arrangeras av KvinnorKan är även de en viktig kanal. Det är här föreningen 
kan knyta nya kontakter direkt med besökare samt deltagare.  
 

6.4 Kommunikationsmodell 
 
Föreningens kommunikation med sina medlemmar sker i enlighet med Shannons och 
Weavers modell som visar en enkel linjär process vilket innebär kommunikation utan 
feedback. Detta kan vara anledningen till att många medlemmar försvinner med tiden då 
föreningen inte vet medlemmarnas behov. Då vi skickade ut vår enkät till medlemmarna i 
kontaktnätet fick vi bortfall på grund av fel e-post adresser eller fulla inkorgar på e-posten. 
Detta är tekniska problem som tas upp i nivå A i modellen. Detta bör föreningen se över, då 
medlemmar kan förloras, genom att vara noggranna vid inskrivning av adresser i sina register. 
Ett annat tekniskt problem kan vara att Internetuppkoppling kan ligga nere. Då föreningen 
ofta kommunicerar med e-post är de beroende av denna uppkoppling vilket kan medföra stora 
problem om systemet inte fungerar när utskick måste ske snabbt.  
Jacobsen och Thorsvik tar upp feedback som en del av kommunikationsmodeller vilket vi 
anser är den viktigaste delen när det kommunikationen mellan KvinnorKan och dess 
medlemmar. I nuläget saknas denna feedback. Genom att få feedback kan föreningen ta 
hänsyn till medlemmarnas behov och på så sätt få en fungerande kommunikation som idag 
saknas.  

6.5 Nätverk 
 
Nätverksmodellen 
I det här fallet ser vi föreningen som aktörer, medlemmarna som resurser, föreningens 
kontaktnät som nätverk samt föreningens arbete som aktiviteter. Resurserna anser vi vara den 
viktigaste byggstenen i denna modell, då nätverket redan existerar. Vi uppfattar att föreningen 
endast ser medlemsavgiften som resurs och glömmer bort själva medlemmarna. Dessa 
medlemmar har olika bakgrund och tillhör olika branscher som föreningen bör ta tillvara och 
utnyttja till dess fullo. Detta kan de göra genom att, som vi tidigare nämnt, få medlemmarna 
mer aktiva. Exempelvis kan man ha medlemskvällar där alla medlemmar, både gamla och 
nya, som vill kan träffas och skapa kontakter sinsemellan. Dessa möten kan användas som 
informationskvällar där man kan sitta och diskutera verksamhetens framtid. Dock är vi 
medvetna om att detta kan vara svårt då medlemmarna finns utspridda i landet, men dessa 
kvällar kan hållas en eller två gånger om året på varierande platser. Istället för att bara 
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koncentrera sig på att arrangera seminarier för externa intressenter som det görs i nuläget, 
varför inte lägga ner denna kraft på de interna, det vill säga medlemmarna.  
Alla medlemmar bör informeras kontinuerligt om kommande händelser samt få inbjudan till 
större aktiviteter såsom mässor. Detta bör vara föreningens främsta uppgift och ansvar. Som 
våra respondenter själva säger får medlemmarna idag själva vara aktiva när det gäller 
informationssökning. Det här tror vi leder till passiva medlemmar som vi även kan utläsa i 
figur 5.16. Den visar att endast 7 av 40 betraktar sig som aktiva medlemmar.  
 
Nätverket är redan uppbyggt i form av föreningens egna kontaktnät Nätverket. Det är viktigt 
att ta tillvara på det och fortsätta att bygga på det så att det inte går förlorat. På frågan ”Har 
du någon gång haft användning av KvinnorKan´s kontaktnät, Nätverket?” i vår enkät svarade 
29 personer nej, som vi kan se i figur 5:14. Detta visar att Nätverket inte fungerar som 
föreningen vill att det ska, nämligen att det ska vara ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte, som 
det står på medlemsansökan. 

6.6 Viktiga förutsättningar för fungerande nätverk 
 
Som författaren betonar är det visioner och mål som håller samman nätverket, han talar även 
om att medlemmars idéer bör mottas och arbetas i nätverket, annars kan de lämna samarbetet, 
detta instämmer vi i som vi skrivit ovan. Utifrån mötena med våra respondenter ser vi att de är 
väl ”pålästa” och kan verksamhetens mål och visioner. Som vi ovan nämnt saknas feedback 
därför finns inget utrymme för mottagande av medlemmars idéer och åsikter. Då detta saknas 
kan det vara svårt för föreningen att bygga upp tillit och förtroende. Men eftersom föreningen 
är relativt ny, bildades i slutet av år 2002, kan det komma att ta några år innan de kan uppnå 
denna ömsesidiga tillit och förtroende. Än en gång måste vi belysa hanteringen av 
information och öppenhet i behandlingen.  
Sociala normer bör finnas för relationers välbefinnande. För att skapa en långsiktig relation 
bör man försöka vara flexibel i sitt tänkande och agerande. Det som bromsar flexibiliteten i 
föreningen i denna fråga är att de endast är två fast anställda. 

6.7 Internets egenskaper  
 
Som författarna säger är interaktivitet den största fördelen med Internet. Som vi skrivit ovan 
är det viktigt att involvera medlemmar och externa besökare i hemsidan. När det gäller 
variation och anpassning upptäckte vi att föreningens hemsida inte uppdateras så ofta som den 
borde göra. För att en hemsida ska anses vara bra ska den uppdateras ofta. Då vi under 
uppsatsens gång har besökt och studerat hemsidan kontinuerligt har vi märkt att den inte 
uppdateras så ofta som den borde. Från den 21 oktober 2004 till den 18 november 2004 
skedde inga uppdateringar, alltså nästan en hel månad. På hemsidans första sida kan vi än idag 
se information om en lyckad mässa från april 2004 vilket vi kraftigt har reagerat på. När man 
klickar sig fram finns endast ett scenprogram att ta del av och ingen annan information. 
Istället för detta kunde man ha skrivit om varför mässan var lyckad, även ta med lite bilder 
från mässan. Genom detta kan personer, som inte varit på mässan, få möjligheten att läsa om 
den och bli inspirerade att gå till nästkommande mässa. På en extern hemsida hittade vi ett 
yttrande från 2003-01-17 (se bilaga 5) där en person i fråga har lagt märke till att 
KvinnorKan´s hemsida inte uppdaterats på länge. En länk om förebilder välkomnar besökare 
till en mässa som hölls i oktober 2002. Han säger att det är pinsamt och menar att detta tyder 
på att det är någon som inte kan som uppdaterar sidan och att man kanske inte har brytt sig så 
mycket på sistone. Vi ser kopplingar mellan denna persons reaktion och vår egen reaktion vad 
gäller mässan från april 2004.  
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På ”aktuellt” på hemsidan bör föreningen presentera till exempel nästkommande stora 
aktivitet ”Jämt Upp 2005”, denna nämns inte alls på hemsidan.  
Trots att vi ser att hemsidan bör utvecklas är den ändå en bra kanal då den är oberoende av tid 
och tillgänglig med information 24 timmar om dygnet. Vi instämmer med författarna när de 
talar om att Internetaktiviteter är intressedrivna då många av oss idag fördriver tiden med att 
surfa på Internet. 
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7. Slutsats och diskussion 
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi kommit fram till i vårt analysarbete. Vi ska även 
besvara de frågeställningar som ställts samt svara på uppsatsens syfte. 
 
 
Efter att ha bearbetat det empiriska materialet och kopplat ihop det med teorierna i analysen 
har vi kommit fram till våra slutsatser och för en diskussion om resultatet. 
 
När vi ser på KvinnorKan’s utveckling ser vi att de genomgått olika organisationsformer 
såsom stiftelse, aktiebolag och förening. Idag är KvinnorKan en förening men på samma gång 
ett aktiebolag och vi ställer oss frågan varför? Är detta nödvändigt? Enligt Lindblad och 
Lundén förekommer det att ideella föreningar bedriver delar av sin verksamhet i 
aktiebolagsform. Detta kan vara ett sätt att särskilja en ekonomisk riskfylld verksamhet. 
Vidare menar författarna att bildandet av aktiebolag kan medföra nackdelar som till exempel 
höga administrativa kostnader och att den ideella andan kan försvinna. Konstruktionen med 
aktiebolag används oftast av stora föreningar, vi ifrågasätter detta då föreningen KvinnorKan 
inte är så stort och har idag stora ekonomiska problem. Dock bör man se till att då Kvinnor 
Kan AB bildades fanns inte föreningen utan verksamheten bedrevs i stiftelseform.  
 
Enligt Lindblad och Lundén finns det inte något centralt register över ideella föreningar, på 
grund av detta har föreningar inte ensamrätt till namnet, såvida föreningen inte har registrerat 
näringsverksamhet i handelsregistret hos PRV, patent- och registreringsverket. Namnet 
”Kvinnor Kan” är idag registrerat hos PRV som även föreningen har påpekat. De säger att 
aktiebolaget är varumärket. Men som vi tidigare nämnt är namnet på föreningen 
”KvinnorKan”, alltså sammansatt, vilket idag inte är registrerat hos PRV. Därav har inte 
föreningen ensamrätt till namnet, och det är således ledigt, då de inte har registrerat sin 
näringsverksamhet hos PRV. Under studiens gång har vi uppmärksammat att namnet inte 
skrivs på liknande sätt då vi sökt om KvinnorKan i press eller Internet. Som vi tidigare nämnt 
marknadsför sig föreningen idag med sitt namn, det som är sammansatt, därför är det viktigt 
att de ändrar sitt varumärke så att de inte blir av med det. Detta anser vi vara viktigt då de 
lägger stor betoning på just namnet och då namnet har diskuterats tidigare i press enligt 
föreningen. 
 
Stiftelsens konkursorsak var det negativa ekonomiska utslaget av Växjömässan. Efter att ha 
studerat verksamhetens årsredovisning för 2001 kan vi konstatera att styrelsen drog generella 
slutsatser om att utslaget skulle bli positivt då de bland annat förväntade sig ett stort antal 
besökare och dessa intäkter skulle därmed täcka deras kostnader. Efter att fram till år 2001 ha 
genomfört ett tiotal mässor borde stiftelsen ha varit förberedd på att ett negativt utslag kunde 
komma att ske. Vidare kan vi läsa i konkursunderlaget att Växjömässan blev försenad på 
grund av att stiftelsen inte kunde finna en ort som var villig att satsa på en mässa förrän under 
år 2001. Föreningen har tidigare sagt att det är initiativtagande kvinnor som söker sig till dem 
vid intresse för mässa och vid ett senare tillfälle säger de att det är kommuner som tar 
initiativet. Detta finner vi förvirrande och inte riktigt men dock har vi inte fått information om 
detta kan vara varierande från mässa till mässa. 
 
Kommunikationskanaler som används av föreningen är: aktiviteter, telefon, hemsida, e-post, 
brev och ”mun till mun” metoden. Hemsidan ser föreningen som en stor tillgång för 
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informationsspridning och än en gång ser vi att föreningen inte är inriktad på kommunikation 
utan information som är ensidig. Även vi har kommit fram till att hemsidan är en viktig 
tillgång, som kan utvecklas och blir deras största och mest effektiva kanal för kommunikation 
när det gäller både befintliga medlemmar och externa personer. Trots att det är tidskrävande 
att inhämta kunskaper om Internet och webbhantering är detta något föreningen måste åtgärda 
samt hänga med i dagens förändringsprocesser. Då KvinnorKan har genomgått flera 
förändringar i organisationsstrukturen är det viktigt för dem att inte fastna i de tidigare 
arbetsformerna och istället uppdatera sig kontinuerligt. Genom att besitta denna kunskap kan 
föreningen skapa en hemsida för tvåvägskommunikation där alla är välkomna som besökare. 
Detta kommer att skapa en ömsesidighet mellan avsändare och mottagare, vilket är en av 
förutsättningarna för effektiv kommunikation. För att få hemsidan mer intressant är det av stor 
vikt att den uppdateras ofta med aktuella händelser samt utökas med funktioner som ”tyck 
till”, ”veckans fråga” och bli med levande. Då det bland medlemmarna finns ett intresse för 
debatt- och diskussionsmöjligheter ser vi gärna att ett öppet diskussionsforum utformas. 
Forumet kan rikta sig till alla besökare på hemsidan och bidra till att dessa fastnar på 
hemsidan som i sin tur kan leda till medlemskap. Genom att även de anställda blir aktiva på 
forumet med inlägg kan det skapa förtroende och tillit till besökare. Internet och föreningens 
hemsida ser vi som ett internt och externt kommunikationsverktyg. 
 
Det är svårt att veta hur mycket information en kommunikationskanal kan förmedla, därför 
ser vi gärna att föreningen tillämpar en feedbackfunktion i sina kommunikationskanaler. 
Möjligheten till deltagande ger även möjlighet till feedback, vilket skapar att behov 
tillfredställs. En bra feedbackfunktion på hemsidan kan vara en typ av utvärdering, kanske i 
form av en kortare enkät där besökare kan utvärdera hemsidan eller föreningen. Bara vår 
enkät visar hur många det är som vill engagera sig och har idéer. Dessa går föreningen miste 
om idag. Föreningen bör även ta hänsyn till databasen för invandrarkvinnor och kanske 
sammankoppla den med kontaktnätet, Nätverket. Vi ser inte meningen med att dessa nät hålls 
isär.  
 
Resultat från enkätundersökningen visar att 30 av 40 medlemmarna inte känner sig delaktiga 
och 33 av 40 anser sig inte vara aktiva i föreningen. Föreningen måste och bör se sina 
medlemmar som en stor resurs och inte bara som en ”medlemsavgift”.  Även om ekonomin är 
ett hinder bör man satsa på att få medlemmar involverade i verksamheten och skapa närmare 
kontakt vilket kan bidra till långvarigt medlemskap samt att nya kontakter knyts. Vi kan se 
detta som en god cirkel, illustrerad nedan, där mycket måste ges men där även mycket 
kommer tillbaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7:1 En god cirkel 
Filizay & Poyraz 2004 
 
Då föreningens ekonomi inte räcker till för det arbete de vill utföra, använda sig av flera 
kommunikationskanaler, är det av stor vikt att de får in fler medlemmar så att de uppfyller 
kravet om 1500 medlemmar, vilket de själva är medvetna om, för att kunna få bidrag från 
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staten. Därför är det viktigt med till exempel ”mun till mun” metoden det vill säga att 
nuvarande medlemmar sprider information till vänner med flera. 
 
Medarbetarna i KvinnorKan besitter kunskap om verksamhetens mål och visioner. De brinner 
för sitt arbete och arbetar helhjärtat. Detta är en stor tillgång trots alla hinder de möts med. 
KvinnorKan är en förening som arbetar för att inspirera kvinnor och om de kan uppfylla 
kraven om effektiv kommunikation tror vi att de kan nå ut till flera och åstadkomma en 
positiv utveckling.  
 
Slutligen ser vi gärna att KvinnorKan tar tillbaka sin gamla logotyp, nämligen ”den flygande 
tanten”, eller skapa något nytt. Detta tror vi kan skapa en vi-känsla hos medlemmarna, 
känslan av att de tillhör någonting. En figur som denna anser vi ger en positiv anda och en 
gladlynt bild av verksamheten, dock behöver detta inte ses som oseriöst. 
Kvinnoorganisationer kan faktiskt vara roliga att vara med i tror vi. 
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8. Kritisk granskning 
 
I detta avsnitt presenterar vi egna åsikter om utfört arbete med uppsatsen, vad vi kunde ha 
gjort annorlunda samt problem vi har stött på. Vidare ger vi förslag på vidare forskning inom 
området. 
 
 
 
Då vi valde att utgå från teorier och vårt ämne var relativt lätt att hitta teorier till fann vi inga 
svårigheter med detta. Våra utvalda teorier behandlar kommunikationen och dess funktioner, 
eftersom som detta är stort och brett område fanns det gott om material att få tillgång till då vi 
inom företagsekonomi har läst mycket om kommunikation. Däremot uppstod svårigheter med 
att hitta ett undersökningsobjekt, i vårt fall kvinnoorganisation. Detta medförde tidsmässig 
förflyttning. Tack vare föreningens intresse för vår uppsats gav de oss motivation och hjälp.  
 
Angående vår enkätundersökning har vi upptäckt brister i vissa frågor där svarsalternativen 
inte passar frågan, exempelvis fråga 5, se figur 5:6. Efter utskicket av enkäten och under 
uppsatsens gång vi har dock kommit på frågor som kunde varit till fördel för undersökningen. 
Att vi har fått in endast 40 av 233 enkäter grundar vi på att tiden var för knapp samt att vi tror 
att åldern av respondenterna var 45+ och därav mindre Internet kunskap samt tillgänglighet. 
Det här är endast spekulationer. När vi nu står med facit i hand och skulle genomföra samma 
undersökning skulle vi ha skickat enkäten mycket tidigare, vilket vi tror skulle vara till vår 
fördel.  
 
Vad gäller intervjuerna som vi nämnt tidigare fick vi inte det resultat vi hoppades på under 
första tillfället, då vi från början hade för avsikt att jämföra svaren från VD och assistent. 
Genom att ordförande var medverkande vid detta första tillfälle räckte tiden inte till och vi 
fick inte möjligheten att jämföra svaren då vi var tvungna att dela upp intervjufrågorna på 
plats. Då vi bandat intervjun har vi kunnat citera våra respondenter. Vi har även vägt in 
tyngden i ordval, kroppsspråk och miner vid intervjuerna, vilket ger tyngd bakom svaren man 
får. 
 

8. 1 Förslag till vidare forskning 
 
En viktig fråga som bör undersökas och forskas i är om föreningens mässor bidrar till 
varaktiga kontakter. Eftersom föreningen arbetar mycket med aktiviteter och mässor runtom i 
landet har de möjligheten att nå ut till många. Det är viktigt att föra dokumentation över antal 
besökare samt hur många som värvs under en aktivitet. Följande fråga kan också studeras, hur 
kan föreningen öka sin interna kommunikation bland medarbetare samt de som arbetar med 
mässorna då de är geografiskt utspridda?
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Bilaga 1. 
 

  
 
Instruktion 
 
Som i led i vår filosofie magisterexamen i företagsekonomi skriver vi en magisteruppsats där 
vi bland annat undersöker hur kommunikationen sker mellan KvinnorKan och deras 
medlemmar. Din medverkan är av stor vikt för undersökningens resultat. 
 
Markera Ditt svar med ett kryss eller markering på annat sätt, försök att svara så ärligt som 
möjligt och hoppa inte över någon fråga. 
 
Dina svar kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt och det är endast vi två som 
kommer att ha tillgång till informationen.  
 
När du är klar med alla frågor och påståenden ser vi gärna att Du bifogar enkätdokumentet 
tillbaka via e- post, magisteruppsats2004@hotmail.com. 
 
Om Du har några frågor är du välkommen att ringa eller skicka e-post till oss. 
 
Hasibe Poyraz 
Mobil: XXXXXX 
xxxxx@hotmail.com 
 
Berna Filizay 
Mobil: XXXXXX 
xxxxx@hotmail.com 
 
Tack för Din medverkan! 
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Enkät 
 
1. Kön 
  
□  Kvinna  
□  Man 
 
2. Ålder 
  
□ 15-24  
□ 25-34 
□ 35-44  
□ 45- 
 
3. Hur blev Du medlem i KvinnorKan? 
Genom: 
 
□ Mässa 
□ Seminarium/utbildning   
□ Hemsida   
□ Kompis   
□ Annat . Hur?_________________ 
 
4. Hur får Du information om aktuella händelser?  
Genom: 
 
□ E- post    
□ Hemsida    
□ Post 
□ Telefon   
□ Annat. __________________ 
 
5. Jag läser de e-post meddelanden jag får från föreningen. 
 
□ Instämmer inte alls 
□ Instämmer inte 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis  
□ Instämmer helt 
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6. Det är lätt att förstå innehållet i e-post meddelanden från föreningen. 
 
□ Instämmer inte alls 
□ Instämmer inte 
□ Instämmer 
□ Instämmer delvis  
□ Instämmer helt 
 
7. I vilka samband får Du e-post från KvinnorKan?  
 
□ Vid mässa  
□ Vid seminarium/utbildning 
□ Allmän information    
□ Nyheter    
□ Annat. ______________________ 
 
8. Har Du varit på någon aktivitet som föreningen ordnat, t ex. mässa, seminarium, 
workshops mm? 
 
□ Ja 
□ Nej 
 
Om Ja, vad? __________________ 
 
9. Känner Du dig delaktig i föreningen? 
   
□ Ja     
□ Nej 
 
10. Hur ofta besöker Du hemsidan? 
 
□ Mer än 5 ggr i veckan 
□ 2- 5 ggr i veckan  
□ 1 ggr i veckan 
□ 1 ggr i månaden 
□ Inte alls 
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11. I vilket syfte besöker Du hemsidan? 
 
□ Information om aktuella händelser 
□ Seminarium/utbildning/mässa 
□ Iris stipendiet 
□ Nätverket 
□ Synliggör kvinnor från andra länder 
Övrigt: ______________________ 
 
12. Finns det någonting Du saknar på hemsidan? 
 
□ Ja, nämligen:____________________ 
□ Nej 
 
13. Har Du någon gång haft användning av KvinnorKan´s kontaktnätet, Nätverket? 
 
□ Ja, jag har kontaktat personer/företag 
□ Ja, jag har blivit kontaktad av personer/företag 
□ Nej 
 
14. Vad är KvinnorKan’s ledmotto? 
 
□ Kvinnor och män – samma rättigheter och skyldigheter 
□ Kvinnor och män – på lika villkor 
□ KvinnorKan – en ny epok i jämställdhetsarbetet 
 
15. Anser Du dig själv vara en aktiv medlem? 
 
□ Ja 
□ Nej 
 
16. Anser Du att just du är viktig för verksamheten? 
 
□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 
 
 

Tack! 
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Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor till VD samt Ordförande 2004-11-12, Kl: 11.00 
 
Föreningen: 
 

1. När och varför bildades föreningen KvinnorKan? 
2. Hur ser organisationsstrukturen ut på KvinnorKan? 
3. Vad har aktiebolaget för funktion? 
4. Vad har styrelsen för funktion, vilka beslut tar de? 
5. Vad är din uppgift på kansliet (Stockholmskontoret)? 
6. Vilka kommunikationsmedel använder ni er av inom föreningen? 
7. Tycker du att kommunikationskanalerna som används fungerar bra? Vilka är bra 

respektive mindre bra?  
 
Aktiviteter: 
 

1. Vem bestämmer, ämne, plats och målgrupp när det gäller mässor? 
2. Vilka är det som jobbar med mässorna? Hur får ni tag på dessa personer/företag? 

Vilka kriterier krävs? 
3. Hur går det till vid uppbyggandet av mässorna? Hur sker kommunikationen? Upplever 

ni svårigheter? 
4. Hur lång tid tar det att bygga upp en mässa?  
5. Vem bestämmer hur arbetsfördelningen ska vara vid mässorna? 
6. Tycker du att ni går miste om något då ert arbete är geografiskt utspritt och ofta sker 

på avstånd? Finns det något ni vill ändra på? 
7. Hur marknadsför ni mässor/aktiviteter? 
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Bilaga 3. 
 
Intervjufrågor till Assistent 
 
Medlemmar: 
 

1. Hur många medlemmar har ni? Vilken målgrupp har ni, idag, imorgon? 
2. Hur ser statistiken ut för medlemsförvärvningen? När ökar den mest? 
3. Vad gör ni idag för att öka medlemsantalet? 
4. Får ni fler medlemmar efter mässorna? Är detta dokumenterat? 
5. Kontaktar medlemmar er, varför? 
6. När kontaktar ni medlemmar? Varför? 
7. Får ni feedback av medlemmar, när det gäller: mässor, hemsida, föreningen? 
8. Vilka kommunikationskanaler använder ni vid information till och från medlemmar? 
9. Vad har medlemmarna för funktion? 

 
Hemsida: 
 

1. Varför skapades hemsidan? Hur länge har den funnits? 
2. Vem gör hemsidan, ni eller webbyrå och vem bestämmer utformningen av den?  
3. Vem bestämmer vilken information som ska publiceras på hemsidan? 
4. Får ni feedback om hemsidan från medlemmar och besökare? 
5. Hänvisar ni medlemmar och kunder till hemsidan? 
6. Underlättar hemsidan kontakten med medlemmar och besökare? 
7. Hur marknadsför ni hemsidan? (telefon, broschyr, visitkort) 
8. Vilka framtida satsningar har ni för hemsidan? 
9. Varför har ni medlemmar, hur länge har ni haft det? Hur kommunicerar ni med dem?  
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Bilaga 4. 
 
Kompletterande intervjufrågor via e-post till VD 
 

1. Vilket är det viktigaste syftet med mässorna? 
2. Vilka möjligheter ser ni med hemsidan? 
3. Är det viktigt vart mässan ligger? Geografi, plats? 
4. Hur informeras och marknadsförs mässor för föreningens medlemmar? Får de 

inbjudan till mässor eller får de själva söka sig med hjälp av hemsidan? 
5. Vilken kommunikationskanal är viktigast för KvinnorKan inför mässor och för 

medlemmar? 
6. Vad förväntas av medlemmarna? 
7. Gör ni något för att bibehålla medlemmarna? 
8. Har ni i nuläget några framtida planer om hur ni kan få medlemmarna aktiva? Är det 

något ni vill? 
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Bilga 5. 
 
Kvinnor kan? 
 
2003-01-17 - Föreningen KvinnorKan lär har lämnat in en konkursansökan. Men vad betyder 
det? Är detta ett tecken på att kvinnor nu kan så mycket att föreningen inte längre behövs? 
Eller betyder det att de inte gör det? Att det var i onödan alltihopa?  
    
Att deras webbplats har en huvudartikel från oktober och inte alls nämner något om en 
konkursansökan behöver inte betyda något. Alltför många webbar är ännu idag beroende av 
externa html-hackare för att uppdateras. Så att länken förebilder fortfarande välkomnar 
besökare till en mässa som hölls i oktober är pinsamt, tyder på att det är någon som inte kan 
och att man kanske inte har brytt sig så mycket på sistone. 
KvinnorKan kan inte uppdatera sin webbplats. Det kunde jag inte låta bli att skriva. Oavsett 
vad det beror på. 
    
Att de däremot inte alls svarar på mail som frågar om konkursryktet är sant verkar mer 
graverande. Eller också är det bara ett tecken på att konkursen är ett faktum. Lite trist är det. 
Jämställdhetskampen har tappat ett av sina fotfästen och förs nu vidare i mindre storvulna 
former. 
    

 

 www.lindqvist.com/index.php?ID=300 

 

Besökt 28 oktober 2004 
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Bilaga 6. 
 
HTF leder aktion för att rädda KvinnorKan 
[2003-04-08] 
 
HTF har beslutat att gå in och stödja konkursdrabbade KvinnorKan. HTF och KvinnorKan 
har enats om ett samarbete som innebär att HTF blir en av huvudsponsorerna de närmaste 
åren. 
 
- Det finns mycket att vinna för oss båda på ett samarbete. Genom att förenas i våra 
ambitioner att uppnå ökad jämställdhet kan vi uträtta mer säger HTFs ordföranden Holger 
Eriksson och KvinnorKan´s ordförande Agneta Rosengren. 
 
Det behövs fler aktörer som lyfter jämställdhetsfrågorna på olika sätt, inte färre. HTF 
prioriterar jämställdhetsarbetet med frågor som rör kvinnors villkor på arbetsmarknaden högt. 
Genom att få tillgång till en ny arena och ett nytt redskap i jämställdhetsarbetet, genom 
möjligheten till samarbete i projekt med många andra aktörer kan HTF´s jämställdhetsarbete 
utvecklas ytterligare. 
 
Syftet är att förbättra förutsättningarna för att båda parter ska kunna bidra till att stärka 
kvinnors ställning i samhället, att skapa lika villkor för kvinnor och män i arbetslivet, i 
familjen med ansvar för hem och barn och i samhället i stort.  
 
Samarbetet är även ett led i KvinnorKan´s strävan att finna vägar att rekonstruera 
verksamheten för att organisationens värdefulla kunskaper, erfarenheter och 
nätverkskontakter ska kunna tas till vara även i framtiden. 
En förutsättning för att KvinnorKan ska lyckas återuppta verksamheten fullt ut är att ett antal 
nya sponsorer knyts till arbetet under det närmaste halvåret. Därmed återskapas även den 
värdefulla bredden i verksamheten.  
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Holger Erikssson,  
Förbundsordförande HTF  
08-737 81 01, 070-537 84 78 
 
Agneta Rosengren, 
Ordförande KvinnorKan 
070-248 48 84 
 
Besökt 28 oktober 2004 
 


