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Sammanfattning  

”Arus Pelangi” är indonesiska för ”Regnbågsflödet”, och namnet på Indonesiens största hbt-

organisation. De arbetar för att stärka HBT-personers rättigheter i samhället, spela en aktiv 

politisk roll samt öka medvetenhet och acceptans om HBT-samhället. 

 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur Arus Pelangi som organisation, med inriktning 

på den externa kommunikationen påverkas av sin kontext i Indonesien som utvecklingsland. 

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning i form av semi-strukturerade intervjuer med 

utvalda anställda på organisationen samt deltagande observationer för att kunna analysera 

deras kommunikationsarbete. Vi har undersökt organisationens planerade kommunikation 

med fokus på en specifik aktivitet (Trans Gender Day of Remembrance) för att sedan 

analysera vilka problem eller hinder som finns i denna process. Den teoretiska ramen tar 

avstamp i kommunikationsprocessen i sin helhet där vi sedan går in i den utvecklade 

versionen av Shannon & Weavers kommunikativa basmodell. Utifrån olika teorier om 

kommunikationshinder, främst av Harrison (2000), kopplas det till processen av 

kommunikation, relationen mellan sändare och mottagare samt organisationskommunikation. 

För att förstå organisationens hinder har vi även tagit med vilka förutsättningar de har idag 

och hur dessa används med betoning på arbetet online.  

 

I rapporten har vi kommit fram till att det finns ett antal yttre faktorer som påverkar Arus 

Pelangis externa kommunikation och skapar hinder i vilka möjligheter man har som 

organisation. Huvudsakligen politiska faktorer som skapar säkerhetsmässiga hinder i 

kommunikationen, samt den kulturella aspekten om acceptans gentemot HBT-samhället. 

Vidare menar vi att problemet emellertid till stor del även ligger i deras egen 

kommunikationsplanering där organisationen bland annat behöver ett tydligare upplägg och 

större arbete kring hur man ska lösa dessa kommunikationshinder för att uppfylla ett effektivt 

meddelande och kunna uppnå sina kommunikationsmål. 
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1. Inledning  

En kvinna är på väg hem från stan, en sen kväll i oktober på sin motorcykel. Det är mörkt ute 

och hon har bråttom hem. Hon tar genvägen över bron på väg söderut. Men natten slutar inte 

hemma, med huvudet på kudden. Istället slutar den på akuten. Uppe på bron stod två män 

som kände igen kvinnan som transperson - enligt deras mening var hon egentligen en man, 

och skulle straffas för att hon försökte vara något annat. De misshandlar henne brutalt, både 

fysiskt och psykiskt. Efter attacken söker hon hjälp hos polisen, och får ett hånskratt som svar. 

Det finns ingen lag som skyddar kvinnan och hon tvingas lägga ned åtalet.
1
  

Det här är tyvärr en verklig historia, och den är inte från 50 år bakåt i tiden. Det här är den 

vardagliga situationen år 2015 för transpersoner i Indonesiens huvudstad Jakarta. I staden 

finns dock en organisation som arbetar för att motverka dessa hatbrott och skapa en acceptans 

samt förespråkar HBT-personers rättigheter som del av mänskliga rättigheter. Organisationen 

kallar sig Arus Pelangi - regnbågens flöde - och startades 2006. Denna rapport undersöker 

organisationens kommunikationsplanering och hur de arbetar för att nå dessa mål, kopplat till 

de omständigheter som denna kontroversiella fråga möter från sin omgivning.  

 

Det finns många författare som skrivit om brus eller hinder i kommunikationen. Allt från 

Shannon och Weavers basmodell som tar upp brus av teknisk karaktär på kanalen, till 

Harrisons indelning av psykologiska och språkliga hinder i kommunikationsprocessen. Många 

menar idag att begreppet kommunikationshinder kan innefatta allt sådant som stör den 

önskade avkodningen och minskar effekten av meddelandet. (Fiske, 1990; Larsson, 2001)  

 Vi vill i denna rapport utröna och analysera vilka hinder som finns i Indonesiens 

kontext som utvecklingsland och på vilket sätt de påverkar den externa kommunikationen hos 

organisationen Arus Pelangi som arbetar för en utsatt minoritet.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Intervju med Yulli, grundare och CEO på Arus Pelangi 2015-11-24  
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1.1 Begreppslista  

Vi har i rapporten använt oss av begrepp som rör organisationen och HBT-samhället, här 

förklaras några av begreppen för en större förståelse. 

 

HBT(q) - “Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med 

queera uttryck och identiteter”. Vi har, i rapporten, valt att korta ner det till endast HBT då 

queers betydelse fortfarande inte är definierat utifrån organisationens arbete.  

Transperson - “En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med 

det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer 

rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen 

själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson är 

ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika 

sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att 

göra.” (RFSL.se 2015-11-22)  

TDOR - står för Trans Gender Day of Rememberance, men i rapporten innebär denna 

förkortning själva dagen och eventet som Arus Pelangi genomför, där vi gör en deltagande 

observation.  

SOGI - Sexual orientation and gender issues 

Advocacy - Ordet översätts på svenska till försvar och har i rapporten innebörden av att 

använda kommunikationsstrategier i handling och processen av att försvara frågan om HBT-

personers rrättigheter i det indonesiska samhället.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna rapport är att undersöka hur kommunikationsprocessen hos den icke-statliga 

HBT-rörelsen Arus Pelangi i utvecklingslandet Indonesien, påverkas av sin omgivning och 

kontext. Målet är att skapa en förståelse för kommunikationens förutsättningar och hinder 

som skapas i det rådande klimatet i ett utvecklingsland.  

Rapporten har utifrån detta syfte, en huvudfrågeställning som lyder:  

 

Vad utgör kommunikationsproblemen i Arus Pelangis externa kommunikation och vilka 

faktorer är det som skapar dessa?  
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Genom att analysera den externa kommunikationen hos Arus Pelangi med fokus på TDOR 

som praktiskt exempel, kommer vi kunna ta reda på hur kommunikationsarbetet appliceras 

och hur problemen urskiljer sig, med följande underfrågeställningar:  

 

1. Hur ser deras externa kommunikationsarbete ut med fokus på TDOR?  

2. Vilka yttre faktorer påverkas organisationen utav? 

1.3 Avgränsning 

Grunden till uppsatsen ligger i författarnas intresse i den kommunikativa processen. Vi 

började med att avgränsa oss till extern kommunikation hos en organisation och valde att 

kombinera detta med humanitärt arbete och mänskliga rättigheter. Utifrån det valde vi att 

avgränsa oss och specificera oss på HBT-frågor och att söka oss mot länder där HBT-

organisationer inte är helt etablerade samt accepterade i samhället, då vi hoppades på att vi 

kunde, i viss mån, bidra till förändring.  RFSL samt UDs hemsidor hade tydlig information 

om utvecklingsländer och dess situation gällande HBT-frågor, genom detta uteslöts många 

länder då läget var allt för extremt i landet för att kunna genomföra fältstudien. Även då de 

skilda grupperna inom HBT-samhället värnar om olika frågor, inriktar sig uppsatsen på att 

undersöka det gemensamma arbetet HBT-organisationen jobbar med. För att förstå den 

externa kommunikationen undersöktes även den interna kommunikationen på organisationen, 

i grund för att se hur kommunikationen knyts samman och inte som en huvudfråga. Det hade 

varit intressant att även få målgruppens syn på organisationens arbete, men av tidsskäl 

avgränsades intervjuerna till de anställda på organisationen. Då detta är en kvalitativ 

undersökning är det även dessa intervjuer vi har utgått från, för att besvara hur just de som 

organisation arbetar med kommunikation samt hur de ser på den omgivning de arbetar i. Vi 

valde att fokusera på organisationens kommunikation utifrån den kontext som råder (i 

Indonesien, som utvecklingsland) och studien utgår inte från en jämförelse mot Sverige eller 

ett annat industriellt land. Av praktiska skäl, så som språkbarriären, har uppsatsen inte varit 

semiotisk i den grad att språket har studeras detaljerat gällande organisationens meddelande 

och budskap. Vidare har vi fokuserat på en specifik aktivitet (TDOR) för att konkretisera och 

tydliggöra genom exempel. Denna avgränsning har också gjort att vi i uppsatsen har kunnat 

fokusera på att besvara frågeställningarna inom tidsramen. 
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1.4 Disposition  

I den teoretiska bakgrunden tar vi upp delar ur kommunikationsprocessen och en 

förtydligande modell, teorier om vilka hinder som kan påverka effektiviteten i 

kommunikationen, och sedan vilka förutsättningar som kan finnas för den typ av organisation 

vi undersöker i vår studie. Efter det kommer en sammanfattning av tidigare forskning inom 

området HBT-rörelser och extern kommunikation samt kommunikationsproblem. I 

metodavsnittet skriver vi om vår kvalitativa undersökning med intervjuer samt deltagande 

observationer. Sedan presenteras resultatdelen där vi förklarar hur organisationens 

kommunikationsarbete ser ut med fokus på en specifik aktivitet, teorier angående 

kommunikationshinder samt en analys av de faktorer som påverkat Arus Pelangis 

kommunikationsarbete. I slutsatsen diskuteras möjligheterna till att nå svar på vilka dessa 

faktorer är och vad som skapar hinder i organisationens externa kommunikation samt en 

diskussion och åtgärdsförslag gällande organisationens möjligheter och förutsättningar 

kopplat till de yttre och inre faktorer som redovisats.   

1.5 Bakgrund  

Här presenteras bakgrundsfakta om Indonesien som land, situationen för HBT-personer, 

organisationen Arus Pelangi, samt den aktivitet som rapporten kommer att använda sig av 

som exempel för deras kommunikationsarbete - Transgender Day of Remembrance.  

1.5.1 Indonesien 

Indonesien är idag befolkningsmässigt världens tredje största demokrati och det landet i 

världen med störst andel muslimer.  Mänskliga rättigheter sägs vara relativt bra tillgodosedda, 

men flera negativa tendenser har observerats och en hel del kritik har riktats mot detta, inte 

minst från FN:s högkommissarie själv, Navi Pillay. När han under 2012 besökte landet 

framfördes oro kring bland annat det polisvåld som används mot HBT-personer. Ett annat 

stort problem är den frihet som råder för brott mot mänskliga rättigheter. (UD.se 2015-11-10)  

Trots flertalet lagar och kulturella normer som går emot HBT-personer i Indonesien, sägs det 

idag finnas förutsättningar att öppet debattera politiska frågor i samhället, till följd av en 

långgående press- och yttrandefrihet diskussion tillsammans med det aktiva civilsamhället. 

(UD.se 2015-11-10) 

 Sociala medier har fått en explosionsartad utveckling i Indonesien och landet 

ligger i topp när det kommer till användning av Twitter och Facebook. Svenska 

utrikesdepartementet bedömer att sociala medier utgör en betydande roll när det kommer till 
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informationsspridningen, kommunikationen och utvecklingen av mänskliga rättigheter i 

landet. (UD.se 2015-11-10) 

För en HBT-rörelse innebär detta nya möjligheter att nå ut till målgrupper via digitala medier, 

som vi kommer gå in på mer djupgående i teoriavsnittet – den sociala webben.  

1.5.2 HBT-samhällets situation  

Homosexuell aktivitet i Indonesien är laglig, dock inte för muslimer i Aceh provinsen och 

södra Sumatra. Det är tillåtet att ändra kön när det kommer till könsidentitet och yttrande, 

vilket dock sker genom många villkor och regler. Det finns inga rättigheter mot 

diskriminering för HBT-personer, homosexuella hushåll är inte tillåtna att adoptera, och paren 

är inte berättigade samma juridiska skydd som heterosexuella par. De provinsiella 

regeringarna är tillåtna att inrätta egna islambaserade lagar angående HBT. I Aceh och 

Palembang city existerar lokala straff, lagar som Shari och Zine har bestraffningar som 100 

månader i fängelse eller 100 piskrapp för homosexuella ömsesidiga handlingar. HBT-

personer i Jakarta är juridiskt betecknade som mentalt handikappade och kan, enligt staten, 

därför inte heller skyddas av lagen. Även fast det är lagligt att ha en privat sexuell relation 

mellan homosexuella par, är det fortfarande en högre ålder för byxmyndighet än för 

heterosexuella relationer. Enligt Arus Pelangis senaste rapport från november 2015, har dryga 

89 procent av alla HBT-personer i Indonesien utsatts för någon form av våld.
2
 

 

I anti-pornografi-lagen från 2006 förbjöds all skrift och audio-visuell presentation som visar 

eller föreslår homosexuella relationer. Om en person bryter mot lagen kan man bli bötfälld 

eller åka in i fängelse. Men samtidigt rapporterar media mer nyheter angående HBT-frågor i 

Indonesien idag och HBT-organisationer i landet blir samtidigt mer märkbara och politiskt 

aktiva.  Indonesiens första Pride-parad arrangerades 1999 i Surabaya och det finns flera olika 

queerfilms-festivaler i landet varje år. Men många av organisationerna som kämpar för dessa 

frågor tar emot vålds- och dödshot från motståndsgrupper, under de senaste åren har många 

arrangemang för HBT-rättigheter attackerats, ofta av den religiösa gruppen, Islamic 

Defenders Front, FPI. Flera konferenser och festivaler har blivit attackerade och inställda på 

grund av hot, som exempelvis för ”the Indonesian Transgender Communication Forum” 

under 2010 (RFSL.se 2015-11-10). 

                                                 
2
 Fältanteckningar 2015-11-19 

http://rfsl.se/
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1.5.3 Organisationen - Arus Pelangi 

Arus Pelangi är en HBT-organisation som grundades 2006 och fungerar idag som en 

federation, även kallad “paraplyorganisation” där de har flera samarbetspartners i olika delar 

av landet. De har sitt kontor i huvudstaden Jakarta, men är verksamma med sina 

medlemsorganisationer i 8 av 34 provinser. Enligt RFSL jobbar organisationen med 

informationsspridning och utbildning kring HBT-frågor, mänskliga rättigheter, samt juridiskt 

stöd för HBT-personer. Samtidigt försöker organisationen påverka, med hjälp av 

lobbyverksamhet och kampanjer, samt beslutsfattare (RFSL.se 2015-11-10).  

 

På organisationens egen hemsida finns tre huvudmål under rubriken ”vision and mision”: 

1. Sensitize, empower and strengthen LGBT oppressed  

2. Play an active role in the process of changing policies that protect the rights of LGBT  

3. Play an active role in the process of public awareness and acceptance of the LGBT 

community in the middle 

 

Organisationen har tre huvudindelningar där de, i första målet, fokuserar på att hjälpa HBT-

samhället, här ingår juridiskt stöd för utsatta. I den andra punkten arbetar de för att påverka 

politiken och inkludera HBT-frågor i mänskliga rättigheter. I det sista målet vill man påverka 

samhället i stort och väcka allmän uppmärksamhet samt acceptans för HBT-personer som en 

del av övriga samhället. Ett begrepp som användes var ”mainstreaming”, alltså att 

organisationen vill ta plats i det vardagliga och göra HBT-samhället till en inkluderad del av 

Indonesiens befolkning. Arus Pelangi är alltså en organisation som arbetar för flertalet olika 

mål. (Aruspelangi.org 2015-11-20) 

 

1.5.4 Transgender Day of Remembrance (TDOR) 

Transgender Day Of Remembrance är en internationell minnesdag där människor över hela 

världen hedrar de transpersoner som under det gångna året blivit mördade till följd av hatbrott 

eller fördomar. Dagen förefaller den 20 november varje år sedan 1998 då man startade 

minnesdagen för att hedra hatmordet på Rita Hester, ett fall i USA som likt många idag, 

fortfarande inte har blivit löst (tdor.info 2015-11-03). Varje år runt den 20 november anordnar 

Arus Pelangi i samarbete med tre av sina medlemsorganisationer en aktivitetsdag som heter 

just Transgender Day Of Remembrance. Under dagen så samlades organisationen i en stor 

och central park i Jakarta, där cirka 25 personer anslöt med plakat och delade ut broschyrer 

http://rfsl.se/
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till förbipasserande samt bjöd in till samtal och diskussioner. Arus Pelangi ser dagen som 

traditionsenlig där målet är att varje år komma närmare en normalisering i samhället för 

personer som är transsexuella, då det idag fortfarande är en stigmatiserad grupp. 
3
 

2. Teoretisk ram  

I den teoretiska ramen har vi delat upp teorierna i tre kategorier med tillhörande 

underkategorier. Först beskrivs kommunikationsprocessen i sin helhet där vi sedan ingående 

beskriver dess tillhörande modell. Utifrån kommunikationshinder kopplas det till processen 

av kommunikation, relationen mellan sändare och mottagare samt 

organisationskommunikation. För att förstå organisationens hinder har vi även tagit med vilka 

förutsättningar de har idag och hur dessa används med betoning på arbetet online.  

 

2.1 Kommunikationsprocessen 

Fiske, Larsson och Carey är några av de forskare som delar upp kommunikationsstudier i två 

olika perspektiv/skolor. Fiske kallar dessa två riktningar för processkolan respektive den 

semiotiska skolan medan Carey talar om en överföringssyn kontra ”a ritual view” på 

kommunikation. (Fiske, 1990; Carey, 2009) Larsson förenklar de två olika vägarna till 

envägs- och tvåvägskommunikation, där organisationer å ena sidan talar till en publik och å 

andra sidan med en publik (Larsson, 2001). 

 Inom envägskommunikation presenterade Shannon och Weaver 1949 en 

kommunikativ basmodell, en teori där de ser till effektiviteten i ett meddelande. (Fiske, 1990) 

Här ser man kommunikationen som en enkel, linjär process. Kommunikationsmodellen 

innehåller fem figurer på en linje. Först kommer sändare, sedan budskap, kanal/medium, 

mottagare och effekt. På sidan av (eller inom) kanalen finns ett brus som påverkar 

meddelandet. Shannon och Weaver definierade utifrån detta ett problem; hur exakt kan 

kommunikationssymbolerna överföras? Allt det som, av källan, inte var avsett påverka 

signalen mellan sändningen och mottagningen utgör ett så kallat brus. Detta problem menade 

de är av teknisk karaktär, men idag menar man ofta att begreppet kan innefatta allt sådant som 

stör den önskade avkodningen och minskar effekten av kommunikationen. (Fiske, 1990; 

Larsson, 2001)  

                                                 
3
 Fältanteckningar 2015-11-22 
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 Harold Laswell kom senare att konkretisera Shannon och Weavers basmodell 

med ord, vilket kom att bli den kanske mest använda satsen inom kommunikationsforskning:  

 

”Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?” (Larsson, 2001)  

 

2.1.2 Den kommunikativa basmodellen  

Shannon och Weavers modell är som sagt av linjär karaktär, meddelandet utgörs av vad 

sändaren lägger i det, där avsikten är avgörande. Meddelandet blir det som överförs i 

kommunikationsprocessen. Men senare tillades en annan faktor i modellen, återkoppling och 

feedback. Detta gör att modellen inte längre blir linjär, utan går från mottagare tillbaka till 

sändare via feedback. I stället för att tala till sin publik kan man utifrån denna modell sägas 

tala med sin publik, vilket liknar mer en tvåvägskommunikation. Så småningom infördes även 

inkodning och avkodnings-begreppen i modellen - vilket budskap som läggs in i meddelandet 

och vilken mening som utläses av mottagaren. På senare tid har det lagts mer fokus på 

kontexten, vilket gör det intressant att forska vidare på termen brus som genomsyrar varje del 

i kommunikationsprocessen. Hur denna utvecklade basmodell sätts i ett kontextuellt 

sammanhang framgår i modell 1.1 (Larsson, 2001). 

 

Figur 1.1: kommunikativa basmodellen i sitt kontextuella sammanhang  

 

 

 

 

 

 

2. 2 Kommunikationshinder 

När man sätter denna kommunikationsprocess i relation till sin omgivning blir det tydligt att 

själva kontexten blir en del av kommunikationsprocessen, där yttre faktorer ofta påverkar och 

spelar roll. När meddelandet, eller effektiviteten av meddelandet påverkas, säger vi att det 

finns störningar eller hinder i kommunikationen, vilket Harrison (2000) m.fl. skriver om. Allt 

det som påverkar meddelandet och minskar effektiviteten kan ses som ett 

kommunikationshinder. (Windahl & Signitzer, 2009) Brusen kan ske både på olika nivåer i 
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kommunikationsprocessen, och bero på olika faktorer. Shannon & Weavers modell från 1949 

föreslår till exempel att brus sker främst vid steget kanal, och är då till mångt och mycket av 

teknisk karaktär (Larsson, 2001). Idag menar man att det finns flera kritiska steg i en 

kommunikationsprocess (Jacobssen & Thorsvik, 2002). Förutom de tekniska problem som 

kan uppstå kring kanalen, finns det en rad andra yttre faktorer som kan påverka 

kommunikationsprocessen, vilket kommer att förklaras vidare i stycke 2.2.1-2.2.3.  

 

Brus kan uppstå i alla delar av kommunikationsprocessen, dessa brus är något som i slutändan 

påverkar inkodningen av det kommunicerade meddelandet, och därmed innebär en 

misslyckad kommunikation. Sammanfattat kan man säga att brus betyder missuppfattning, då 

det är något som påverkar det inkodade meddelandet, så att det helt enkelt misstolkas. 

Harrison delar in hindren på tre olika begrepp. Hinder på kanalen, psykologiska och språkliga 

hinder. Författaren menar att det kan uppstå hinder i relationen mellan sändare och mottagare 

när den kognitiva uppfattningen om tecken, språk eller kroppsspråk inte överensstämmer 

mellan grupperna. Eller som fysisk påverkan på mediet, exempelvis en dåligt fungerande 

webbsida eller att man använder sig av fel sorts medium, alltså kanal-brus. (Harrisson, 2001) 

 

Jacobssen & Thorsvik (2002) skriver om tre kritiska faser i kommunikationsprocessen (s. 

340-342)  

1. När sändaren ska inkoda budskapet i meddelandet 

2. Valet av kanal som meddelandet ska färdas via 

3. När mottagaren ska tolka meddelandet 

 

Dessa faser är ytterst kopplade till en kommunikationsplanerares strategiska tänk och är 

relevanta för rapporten då vi undersöker organisationens kommunikationsplanering gällande 

hur de arbetar strategiskt för att kommunicera sitt budskap till publiken, målgrupp och 

mottagargrupp, och särskilt vilka problem som man tvingas hantera och anpassa sig till när 

det gäller mottagaren av meddelandet och vilken situation mottagaren befinner sig i. Windahl 

& Signitzer skriver om vikten av ett socialt perspektiv inom kommunikationsplanering, med 

empati och förståelse för relationerna som skapas och som redan finns i den nämnda 

situationen. Tillexempel behöver man ha stor kännedom om populationen man försöker 

kommunicera med, nå ut till. (Windahl & Signitzer, 2009)  

 I Using communication theory hänvisar Windahl och Signitzer också till 

Rogers, som menar att eftersom sändaren och mottagaren ofta kan befinna sig i olika 
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situationer och av naturliga och sociala skäl har olika uppfattningar, är det viktigt för sändaren 

att ha en hög empatisk förmåga. Ett socialt perspektiv på kommunikationen handlar om att 

förstå möjligheterna för andra. Ett meddelande kan nås ut till mottagaren och accepteras, men 

det kan fortfarande finnas hinder för att kunna bete sig i förhållande till informationen. Här 

spelar exempelvis kulturella och religiösa aspekter in. (Windahl & Signitzer, 2009) Ett sådant 

hänsynstagande till omgivningen och mottagaren kan kopplas till vilken image en 

organisation har. Även för att se till vilket mål man har som organisation är det relevant att 

jämföra begreppen profil, identitet och image. (Larsson, 2001) 

 

2.2.1 Olika erfarenhetssituationer - sändare/mottagare  

Sändare och mottagare kan endast kommunicera effektivt när de befinner sig i samma 

erfarenhetsfält - på den plats där deras erfarenheter möts och de kan förstå varandra. Även om 

mottagare och sändare delar samma språk i en kommunikationsprocess betyder inte det att de 

automatiskt förstår varandra. Inkodningen och avkodningen av ett meddelande kan skilja sig 

vitt mellan sändare och mottagare, eftersom de påverkas av respektive grupps erfarenhet och 

livssituation. Harrison menar att detta förklarar varför olika grupper som exempelvis 

män/kvinnor, tonåringar/föräldrar eller chefer/anställda kan uppfatta samma inkodade 

meddelande på helt olika sätt. Men om sändaren tar sig tid att sätta sig in i mottagarens 

erfarenhetssituation, kan hen inkoda budskapet på så sätt att det avkodas effektivt, och 

därmed kan hindret överkommas (Harrison, 2000). 

 

Även Palm (1994) och Windahl och Signitzer (2009) skriver om vikten för sändaren att sätta 

sig in i mottagarens situation. Windahl och Signitzer menar att kommunikationsplaneraren 

hela tiden behöver ta hänsyn till det sociala perspektivet, med empati och förståelse för 

relationerna som skapas och som redan finns i den nämnda situationen. Tillexempel behöver 

det finnas stor kännedom om populationen man vill nå ut med kommunikationsmålet till. 

(Windahl, Signitzer, 2009) Organisationer som kommunicerar samhällsinformation, eller 

icke-kommersiella kampanjer har ofta mer diffusa mål jämfört med kommersiella sådana. Ju 

mer konkret beskrivning man kan göra av föreställningsvärlden, hur utgångsläget ser ut och 

vad det är som ska förändras konkret, desto enklare blir det att formulera precisa mål. Målet 

påverkar i sin tur exempelvis budskapet och val av medier, som i sin tur ger en större 

möjlighet att nå kommunikationsmålen. För att beskriva en föreställningsvärld kan användas 
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begrepp som; norm, attityd, värde, föreställning, beteende, opinion, intention, beslut och 

värdering. (Palm, 1994) 

 Hur denna värld av föreställningar beaktas i kommunikationsplaneringen är av 

stor betydelse. För en kommunikationsarbetare är förändring av denna föreställningsvärld 

målet, men en beskrivning av den nuvarande är ändå av värde, menar Palm (1994). Efter att 

ha gjort denna typ av omvärldsbevakning kan man avgöra t.ex. vilka medier som ska 

användas i kommunikationen. Man gör ett hänsynstagande till målgruppen (Palm, 1994; 

Windahl, Signitzer, 2009). 

 

I Using communication theory hänvisar Windahl och Signitzer (2009) också till Rogers, som 

menar att eftersom sändaren och mottagaren ofta kan befinna sig i olika situationer och av 

naturliga och sociala skäl har olika uppfattningar, är det viktigt för sändaren att ha en hög 

empatisk förmåga. Vidare, med hänvisning till Reardon och Grunig, menar de att ett socialt 

perspektiv på kommunikationen handlar om att förstå möjligheterna för andra. Ett 

meddelande kan nås ut till mottagaren och accepteras, men det kan fortfarande finnas hinder 

för att kunna bete sig i förhållande till informationen. Här spelar exempelvis kulturella och 

religiösa aspekter in. (Windahl & Signitzer, 2009) Harrison trycker på vikten av en fulländad 

analys av publiken, mottagargruppen eller målgruppen. En brist på kunskap om den grupp 

man ska kommunicera med, kommer troligtvis innebära hinder för kommunikationen. 

Anledningen till att detta ofta inte görs menar författaren vidare, i många fall, beror på 

tidsbrist. (Harrison, 2000).  

 Ett sådant hänsynstagande till omgivningen och mottagaren kan kopplas till 

vilken image en organisation har. Även för att se till vilket mål man har som organisation är 

det relevant att jämföra begreppen profil, identitet och image (Larsson, 2001), vilket tas upp i 

följande stycke.  

 

2.2.2 Value judgements och reputational management   

Meddelandet är värdelöst om mottagaren inte har någon respekt för källan eller om källan 

saknar trovärdighet, menar Harrison. I bägge dessa fall gör mottagaren en bedömning på 

personliga värderingar av källan - alltså sändaren, vilket i sin tur påverkar meddelandet som 

hen sänder ut. Här behöver det göras undersökningar kring hur mottagargruppen uppfattar 

källan, analyser av mottagargruppens åsikter och värderingar om sändaren och dess tidigare 

meddelanden. (Harrison, 2000)  
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 Detta kopplas samman med vad L’Etang skriver om organisationers externa 

kommunikation, reputational management. Här kan vi se syftet med kommunikationen i att 

skapa och upprätthålla goda relationer med alla inblandade aktörer. För att förstå sig själv 

måste vi förstå hur andra uppfattar oss, vilket i sin tur påverkar hur vi använder oss av 

kommunikationen. Ryktet, eller anseendet av en organisation skapas utanför organisationen 

självt och baseras mycket på subjektiva intryck. Några aspekter som spelar in för ett bra 

anseende utifrån är, förtroende, pålitlighet, uppriktighet och äkthet. Ofta används begreppen 

anseende, rykte och identitet i samma situationer, men det kan vara viktigt att åtskilja dessa. 

Identitet tyder på något äkta, den man är och hur man relaterar till andra i sin omgivning. Hur 

kommunicerar vi vår identitet till andra? Hur vi ser på vår egen identitet kan ha stor inverkan 

på hur vi kommunicerar och vad vi kommunicerar. (L’Etang, 2008) 

 

Image kan beskrivas som hur man uppfattas allmänt som organisation, här handlar det inte om 

verkligheten - utan om hur bilden av verkligheten ser ut (Palm,1994;Windahl & Signitzer, 

2009). Profil är organisationens önskade image, den bild man själv vill att omgivningen ska 

ha. Vision är den önskade verkligheten, dit man som organisation vill nå, vilka man vill vara. 

Den gällande verkligheten innefattar ”corporate personality”, identitet och i vissa fall även 

profil. Till personligheten, kan räknas in det som organisationen är, deras kultur. 

Vi har delat upp dessa begrepp i fyra olika delar i en modell.  

Figur 2.1 (utifrån Palm, 1994)  

 

 Gällande Önskad 

verklighet identitet (vilka är vi idag?) vision (vilka vill vi vara?) 

bild av verkligheten image (Hur uppfattas vi 

idag?) 

profil (Hur vill vi 

uppfattas?) 

 

 

2.2.3 Selektivitet.  

Ett annat brus i kommunikationen enligt Harrison, är selektivitet. Med det menas att 

mottagargruppen tar emot sådana argument som förstärker deras egna, eller förvrider 

meddelande till den meningen att de i stället bevisar och förstärker vad de redan tycker, eller 
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vet. Detta förklarar delvis varför det är så svårt att påverka en grupp att göra något 

annorlunda, som skiljer sig till hur de redan tänker, agerar eller tycker. (Harrison, 2000) 

HBT-frågan är än idag mycket kontroversiell i Indonesien, vilket gör det till en svår fråga att 

nå ut med i samhället. En stor del av befolkningen har redan en bestämd åsikt om HBT-

personer, och majoriteten av dem kan därför inte leva öppet. Att ställa sig på ett allmänt torg 

mitt i huvudstaden för att hålla tal om HBT-personers och specifikt transpersoners, rättigheter 

(som på TDOR) - kan därför vara komplicerat.
4
 Den selektiva faktorn hos mottagargruppen, 

som Harrison skriver om, utgör här ett brus i kommunikationen mellan Arus Pelangi och 

”samhället” som de önskar påverka. (Harrsion, 2000) 

2.3 Organisationskommunikationens förutsättningar 

Kommunikation är en grundförutsättning för organisationer, det är viktigt för att kunna föra 

vidare sitt budskap men också för att organisationsmedlemmarna ska förstå och ha rätt 

kunskap att just kunna sprida sitt budskap. Kommunikationen hjälper individer att skapa en 

gemensam förståelse och skapar förutsättningar för att kunna nå samt arbeta mot mål. (Heide, 

Johansson, Simonson, 2005) 

 Elizabeth Walsh skriver i guiden “The NGO Communications guide ”att det 

finns olika typer av kommunikation inom icke-statliga organisationer, så som advocacy. Hon 

beskriver advocacy som ”a process of influencing people in positions of power (be they 

individuals, groups or institutions-´targets) to bring change in policies, laws, practices”. 

(Walsh, 2016-02-10:5) Organisationer som jobbar med sociala frågor använder sig av 

advocacy för att uppmärksamma förändring och nå personer som har makt att möjliggöra 

detta (Walsh, 2016-02-10) 

 Deltagande medier; bloggar, sociala nätverk, musik- och bild-delande appar, 

podcasts och videobloggar utgör en plattform för tvåvägskommunikation mellan en HBT-

organisations interna och externa målgrupper. På samma sätt etablerar deltagande medier en 

ny sorts kontakt och kan påverka relationen mellan en organisation och dess målgrupper. 

Deltagande och digitala medier kan stärka en HBT-organisations mål om advocacy och 

aktivism. Medierna kan inom dessa organisationers kommunikationsplanering användas för 

exempelvis frågor om transgender-advocacy, anti-mobbning, eller kampanjer för samkönade 

äktenskap. (Tindall & Waters, 2013) 

                                                 
4
 Fältanteckningar 2015-19-11 
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 Behavior change communications är en annan kommunikationstyp som handlar 

om att strategiskt använda kommunikation för att uppmärksamma tillexempel positiva 

hälsoresultat baserat på teorier gällande beteendeförändring. Behavior change 

communications riktar sig mot målgrupper där meddelandet avser att få personerna att ta till 

sig och ändra sitt beteende vilket resulterar, i detta fall, till bättre hälsa. Medan 

organisationskommunikation utgår ifrån den tidigare nämnda, Laswells basmodell. Den 

används vid aktiviteter angående ökad kunskap, få fram sitt budskap och öka kännedomen om 

organisationen vilket kan ske genom internet, tryckt material, medierelationer och annan 

publicitet (Walsh, 2016-02-10) 

 

 Att berätta organisationens historia är ett sätt att nå mottagarna, genom både 

print och att prata med människor. På det sättet får organisationen möjlighet att berätta om 

deras arbete, informera och även influera människor. Genom att använda en trestegs-modell 

utformad av the United States Agency for International Development kan organisationer 

enklare använda sig av så kallad ”story telling”. De tre stegen delas upp i challenge, activity 

och result. Challenge handlar om utmaningen att nå personer och informera om budskapet, 

activity förklarar den åtgärd organisationen tog för att förbättra situationen och result förklarar 

slutresultatet och besvarar frågor som ”vad har ändrats? Och vad var förbättringen?  Där den 

inviduella förändringen kopplas till en större kontext. Story telling är ett bra verktyg för att nå 

journalister, finansiärer och politiker. För att få genomslag med organisationens historia är det 

bra att använda sig av statistik, koppla till organisationens större målsättningar, citera 

människor som blir hjälpta av organisationens arbete samt använda visuella verktyg som 

fotografier eller presentationer. (Walsh, 2016-02-10) Genom att använda sig av personer som 

har ett utbrett kontaktnät eller syns inom medier ofta kan budskapet bli ännu mer slagkraftigt, 

vilket tvåstegshypotesen förklarar. (Balnaves, Hemelryk, Shoesmith, 2009) 

2.3.1 Spridning och influenser 

Organisationer använder sig ofta av tvåstegsflödet för att kommunicera med sin publik. 

Tvåstegshypotesen avser att det finns en tredje part mellan sändare och mottagare, en 

opinionsledare.  En opinionsledare skickar inte bara vidare information och visar nya synsätt 

till andra utan agerar även som en barriär och medlare till effekterna av massmedia, som även 

tar del av mottagarens inre sociala krets. Även fast kändisar inte tillhör din inre sociala krets, 

kan de ändå agera opinionsledare då publiken ser dessa personer dagligen (Balnaves, 

Hemelryk, Shoesmith, 2009). Tvåstegshypotesen bekräftar betydelsen av konversationer och 
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personlig kontakt gällande medieinfluenser. Opinionsledaren och följare kan skifta från olika 

ämnen och rollerna är utbytbara.  Medierna har möjlighet att influera mottagarna direkt men 

genom personligt inflytande förstärks effekterna av media istället för att motverka dem. Dessa 

influenser är dock svåra att manipulera för planerad kommunikation, då de verkar spontant 

men genom digitala medier öppnas dessa dörrar. I dagens medielandskap läggs tyngd vid 

utveckling av reklam genomsyrat av personligt inflytande, såsom möjligheterna av att 

konsumenterna själva sprider den. (McQuail, 2009) 

  

2.4 Icke-statliga organisationer & internet 

Antastasia Kavada (2005) menar att fler människors röster blir hörda genom internet, vilket 

gynnar organisationer samt banden mellan organisationer. Det uppmuntrar även i sin tur 

medlemmar att involvera sig i arbetet. Det finns många positiva skäl varför en organisation 

vill etablera sig på internet, det är effektivt, når många personer och kostar inte lika mycket 

som det skulle göra offline. Även den interaktiva fördelen är viktig då det går att presentera 

information med ljud och bild på ett bättre och spridningsbart sätt samt att även använda sig 

av olika språk för att nå fler människor. Istället för att behöva förlita sig på traditionell media, 

korrekthets- och tidsmässigt, kan organisationerna genom en egen hemsida få ut nyheter 

snabbt angående aktioner och kampanjer. Kavada menar att det är en av de största fördelarna 

för organisationer, att de direkt kan kommunicera med publiken, vilket traditionell media 

vanligtvis hade tagit bort viss information. Det hjälper även relationerna mellan högkvarteret 

och lokala grupper då det kan byggas interna och externa länkar på organisationens hemsida, 

vilket gör att organisationen har en tydligare rödtråd. (Kavada, 2005)  

 Chattrum som kan hålla debatter interaktivt kan även hjälpa organisationen 

gällande feedback. Internet gör det möjligt att få mer support genom resurser, medlemskap 

samt snabbare och billigare donationer. Det är effektivare att använda sig av innovativa 

kampanjer för att kunna berätta om aktuella protester eller få fler personer att skriva på 

protestlistor. Det är även möjligt för organisationer att visa sitt missnöje och protestera på 

internet genom att tillexempel skicka så pass många mail angående förfrågan om mer 

information till en företags-hemsida så att den blir överbelastad och dess server kraschar. 

Författaren skriver att politiska organisationer behöver använda sig av en ”drag-metod” för att 

få personer att hamna på deras hemsida. Det går inte att endast skicka ut information till en 

anonym massa. Genom att använda sig av marknadsföring, reklam, klickbara länkar och 

sökmotorer kan organisationen ”dra” in personer till hemsidan. Men för att det ska fungera 
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måste organisationen ha ekonomin för att kunna tillexempel köpa plats högst upp hos 

sökmotorer. (Kavada, 2005) 

 

2.4.1 Den sociala webben 

Tim Oreily myntade begreppet webb 2.0 under 2004, vilket handlade om nästa generation av 

tjänster, affärsmodeller samt interaktion på webben. Fokus för web 2.0 ligger främst på 

samarbete och interaktion där användarna ska ha stora möjligheter genom just detta. 

(Gustafson, 2016-01-25) Begreppet handlar inte om nya mjukvaru- eller 

hårdvaruuppdateringar, man menar att de teknologiska möjligheterna har funnits redan vid 

internets början. Web 2.0 uppkom som ett begrepp gällande internets återkomst efter internet-

kraschen. (Brown, 2009) Tidigare, i web 1.0, hade användarna varit begränsade då de endast 

kunde se innehåll på webbplatser medan den sociala webben skapade utrymmet för 

användarna att skapa kontext och som sagt, interagera med varandra genom bland annat 

bloggar, sociala medier, samt delningssidor.  Det gör att web 2.0 låter användaren vara med 

och vidareutveckla innehåll. Facebook och Wikipedia är två exempel på hemsidor som kräver 

att användaren deltar. (Gustafson, 2016-01-25) 

 Web 2.0 kan tyckas vara mer komplex i praktiken och att kontrollen av internet 

som den centrala plattformen för kommunikation berörs. Det som händer på internet är en 

reflektion av vad som sker i samhället idag. (Brown, 2009) Gustafson säger dock att även då 

webben blir mer intrigerad och användarna mer aktiva, är det fortfarande endast en liten del 

av användarna som står för allt innehåll, vilket även betyder att web 2.0 är (precis som web 

1.0) av hierarkisk struktur. (Gustafson 2016-01-25) Grundaren av the World Wide web, Tim 

Berners-Lee, sa i en podcast med IBM, dock att det inte finns någon skillnad mellan web 1.0 

och web 2.0, då grundtanken alltid har varit att internet ska vara en plats där man interagerar 

och samarbetar, det är dock inte förrän nu som de tekniska aspekterna börjar utnyttjas fullt ut. 

(Berners-Lee, 2016-01-24) 

 

3. Tidigare forskning  

Problemområdet kring hur HBT-organisationer kommunicerar externt i utvecklingsländer är i 

dagsläget tämligen outforskat. Det finns några undersökningar angående kommunikation med 

HBT-frågor som utgångspunkt, där man talar om HBT-frågor; så som diskriminering inom 

professionen kommunikation och arbetsplatser, eller hur man kan uppmärksamma ämnet 
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inom området ”kommunikation”. Däremot finns det lite forskning om organisationerna som 

arbetar för dessa frågor kopplat till hur de kommunicerar externt. Vi har hittat några 

forskningsexempel som är intressanta för denna rapport; 

3.1 Kommunikation inom HBT-rörelser 

Tindall & Waters, en antologi där författarna skriver om HBT-frågor och problem kopplat till 

strategisk och planerad kommunikation, bland annat hur den digitala eran och sociala medier 

kan utgöra en tillgång för HBT-rörelser att kommunicera enklare med sina målgrupper, 

online. Erika Ciszek, en av författarna i antologin, menar vidare att det finns en stor möjlighet 

hos internet att bygga starka relationer och skapa en tvåvägskommunikation mellan 

organisationen och deras publik. Internet och särskilt sociala medier bör skapa en självklar 

plats för dialog, men samtidigt tyder flera undersökningar på att organisationer använder 

internet mestadels för en envägskommunikation. Enligt Ciszek är det största och viktigaste 

sociala mediet som HBT-organisationer kan kommunicera externt via, Youtube. Här kan man 

effektivt dela egna filmer, vilket särskilt tenderar att stärka marginaliserade gruppers position. 

Historiskt sett har HBT-samhället inte tagit någon plats i medier, vilket Youtube och andra nu 

har möjlighet att förändra. De kan användas dels för att skapa ett eget ”online-Community”, 

och att stärka identiteten, men också för att sprida kampanjer så som ”marriage equality” där 

det finns flertalet exempel från HBT-organisationer i USA. (Tindall & Walters, 2013)  

 

3.2 Icke-statliga organisationers användning av internet 

Anastasia Kavada analyserar i ett kapitel i boken “Global activism, global media” (2005) tre 

olika icke-statliga organisationer i sin studie för om se deras hemsidors funktioner hängde 

samman med hur bra organisationen presterar. Studien är gjord mellan 2003-2004, trots att 

det har hänt mycket inom internets användning sedan dess har vi valt att använda hennes 

artikel då det fortfarande stämmer överens och är applicerbart på Indonesiens situation 

gällande internet. Genom analyser och semi-strukturerade intervjuer kom hon fram till att 

organisationerna använde Internet som en förlängning av deras medium offline. Ett av målen 

för alla organisationerna var att behålla medlemmar och locka nya medlemmar, men för att de 

ska ske måste hemsidorna uppdateras ofta, öka åtkomlighet för publik, speciellt på platser där 

det inte finns någon lokal grupp. Ett stort problem för organisationerna var att den så kallade 

“drag-metoden” inte var lönsam, alltså för att få människor att donera online behövde 

organisationerna investera i att marknadsföra sin hemsida, vilket de inte gjorde. Ingen av 
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organisationerna hade heller försökt få kontroll över sina lokala gruppers hemsidor, vilket 

gjorde att många inte var uppdaterade och hade en klen design. (Kavada, 2005) 

 Genom att länka till de lokala grupperna och även andra organisationer som är 

kopplade till liknande projekt skapas en större trovärdighet. Ingen av hemsidorna hade en 

säker plats där endast medlemmar kunde vistas och de flesta hade inte heller några interaktiva 

funktioner. Författaren skriver att skälet till att organisationerna inte använde internets 

fördelar var kostnaden av att underhålla och utveckla hemsidorna. Organisationers kampanjer 

online kan även ha problem med att nå personer som inte sedan tidigare vet något om 

hemsidan. I dessa fall kan det vara lättare att nå publiken genom kampanjer offline och på så 

sätt även nå deras personliga kontaktnät. Ett annat alternativ, var att be medlemmarna om en 

lista med e-mailadresser så att organisationen kan skicka information till medlemmarnas 

kontaktnät online. (Kavada, 2005) 

 

3.3 Kommunikationskampanj för icke-statlig organisation 

Giovana Silva Lerda har i sin Bachelor thesis som publicerades 2007, analyserat 

kommunikationskampanjen för miljöfrågor “the Tiwai community outreach campaign”. 

Studien har gjorts i Sierra Leone där en NGO (Environmental Foundation for Africa). 

Uppsatsen undersöker, genom receptionsanalyser, effektiveten av en specifik 

kommunikationskampanj som organisationen hade mellan år 2003-2005. Uppsatsen 

diskuterar bland annat vad som skapade problem för organisationens kommunikation, och 

hinder för meddelandet att nå fram på ett effektivt sätt. (Lerda, 2007) 

 Författaren diskuterar effektiviteten i kampanjens meddelande och resultaten 

tyder på att budskapet inte nått fram till målgruppen på det sätt som kampanjen ämnat. 

Budskapet och själva kampanjen ska i detta fall ha varit tillräckligt tydliga. Varför det inte 

gick som planerat här menar författaren i stället, till stor del, beror på de omkringliggande 

faktorerna alltså, störningar i kommunikationen. Varför budskapet inte varit effektivt beror, 

enligt författaren, till stor del på att mottagargruppen/ målgruppen inte förstått fullt ut vad 

organisationen egentligen stod för. Organisationen hade, innan man inledde 

kommunikationskampanjen, genomfört en förundersökning av målgruppen med survey-

undersökningar. Här frågade man vilka lösningar dessa personer skulle ha velat se i sina 

respektive byar. (Lerda, 2007)  

 Detta skapade dock ett missförstånd där de tillfrågade upplevde att de skulle få 

sina önskningar införlivade:  
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“On the same note, it is extremely important to understand what an incredible “noise” the 

survey, conducted prior to the campaign, was. The informant groups said that the EFA had promised to grant 

them their wishes; When in fact the EFA asked to know what the village would need, with intentions of 

eventually channelling the future profit from Tiwai ecotourism visits to have these needs met. “ 

- (Lerda, 2007:48)  

 

Det blir då ett tydligt exempel på vad som kan utgöra ett kommunikationsproblem i form av 

missuppfattning. Andra yttre faktorer som påverkade denna kommunikationskampanj var 

bland annat tekniska förutsättningar som skapade hinder i hur man kommunicerade. Eftersom 

de saknade mobilt nätverk och uppkoppling fick man förlita sig på att sprida meddelanden via 

“Word of mouth”-metoden. Här gjorde författaren en liknelse vid viskningsleken där ett 

meddelande lätt kan förvanskas allt eftersom det färdas via olika personer.  

 Ett annat hinder i kommunikationen låg i det fysiska och kognitiva uppfattandet 

av meddelandet, alltså språkliga hinder då målgruppen utgjordes av flera olika etniciteter 

samt missuppfattningar som grundades i olika bakgrunder hos målgruppen vad gäller 

utbildning, kön och ålder. (Lerda, 2007) 

4. Metod och material  

Vi valde att undersöka hur förutsättningar och hinder ser ut för just Arus Pelangi som 

organisation och hur dessa hinder eller faktorer påverkar deras strategiska/planerade 

kommunikation. Därför behövde vi först undersöka och analysera deras externa 

kommunikationsarbete, med fokus på TDOR, vilket vi gjorde genom en observerande 

fältstudie. Vi valde att kombinera observationerna och de kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuerna för att sedan analysera vilka faktorer som kan påverka och utgöra hindren för 

organisationens mål.  

4.1 Fältarbete 

Vi valde att göra ett fältarbete, främst för att förstå Arus Pelangis verksamhet genom att vistas 

i deras fysiska miljö. Metoden handlar om att undersöka och få fram kunskap om personer 

genom deras egna sociala miljö. Fältarbetet möjliggjorde närhet till respondenterna samt hur 

det vardagliga livet formas av förhållanden och andra faktorer. Vi delade upp vårt arbete 

genom de fyra faser som Kaijser och Öhlander skriver om i ”etnologiskt fältarbete”, där vi 

startade med den orienterade inledningen. Genom att bli bekant med tidigare och liknande 

forskning på fält samt bakgrundsinformation hade vi möjlighet att få en bättre insikt gällande 

HBT i Indonesien. Det gjorde även att vi fick insikt i hur ämnet tidigare har blivit behandlat 
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samt underlag för teori, metod och avgränsning. Intervjuer och observationer blev, genom 

fältarbetet, vårt val för hur undersökningen skulle utföras. Den andra delen, att ta sig in, 

handlar om hur kontakt etableras med organisationen. (Kaijser & Öhlander, 2011)  

 Vi kontaktade riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 

queeras rättigheter (RFSL) och förklarade vårt syfte, de vidarebefordrade oss till Arus Pelangi 

i Indonesien. En mailkontakt inleddes till organisationen i Indonesien där vi förklarade syfte, 

tillvägagångsätt och informationsutbyte, vilket ledde till ett godkännande för vår 

fältstudie.  Väl på plats applicerades den tredje fasen, att ordna vardagstillvaron, vi 

fokuserade på att vara delaktiga i de aktivititer som anordnades samt ha gott om tid för 

intervjuer och observationer. Genom att skaffa vardagsrutiner kunde vi även dela upp tiden 

för observation och tiden för att anteckna egna iakttagelser. I den fjärde och sista fasen, att 

lämna fältet, var deadline när kunskap fanns att besvara våra frågeställningar men genom att 

hålla kontakten med medlemmarna fanns det även möjlighet att komplettera arbetet vid senare 

tillfälle (Kaijser, Öhlander, 2011). 

4.1.1 Deltagande observationer 

Då målet med observationen var att få ökad kunskap inför intervjuerna valde vi att göra en 

deltagande observation, där deltagargraden var hög. Det gjorde att vi hade möjlighet att 

interagera socialt och delta samtidigt som vi observerade. Owe Rundströms ytterligare steg av 

en deltagande observation, där distansen till observation i mellanåt kan upphöra genom 

samspel och utan anteckningar och noteringar (Kaijser, Öhlander, 2011). 

 Vi var medvetna om att det kunde ta tid innan vi blev helt accepterade av 

organisationen och att de vande sig att vi var på plats. Eftersom att organisationen ses som en 

minoritet i samhället, var det viktigt att tänka på att personerna kan känna sig stigmatiserade i 

vardagen. Det kan gå hand i hand med att personer ofta vill ha kontroll över hur de upplevs av 

andra, därför är det viktigt att inte stressa intervjuerna utan låta medlemmarna, genom 

observation, vänja sig att vi var på plats. 

 Genom observationen hade vi även möjlighet att göra mindre oplanerade 

intervjuer, vilket gjorde att vi fick större kunskap inför de riktiga intervjuerna. Observationen 

var även öppen, genom att fråga om allt som pågick på kontoret fick vi ett brett underlag inför 

intervjuerna. Det var dock viktigt att inte låta det som fascinerar på fältet styra arbetet utan vi 

observerade de situationer som var relevanta. Vi tog även hänsyn till att respondenterna själva 

observerar oss som privatpersoner, vilket kan stilla nyfikenhet men även för samarbetet skull 

och trevnad (Kaijser, Öhlander, 2011). 
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4.2 Kvalitativa och semi-strukturerade intervjuer 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod, då den är öppnare än enkäter 

då den är mer interaktiv, genom möjlighet till utvecklande svar och följdfrågor. Genom att 

träffas ansikte mot ansikte finns även möjlighet att se hur personer reagerar och även tolka 

respondentens signaler och handgester. (Gillham, 2008) Förförståelse är en viktig utveckling 

för förståelsen av ett ämne och att lyssna och ta emot blir en skapande process mellan 

intervjuaren och respondenten. Syftet med en intervju som forskningsmetod är att få fram 

information som är beskrivande och träffande i en ”utväxling av synpunkter mellan två 

personer som samtalar om ett visst tema.” En kvalitativ intervju är särskilt lämplig för att få 

djupare insikt om respondentens erfarenhet, tankar och känslor kring ett specifikt ämne eller 

fråga. (Dalen, 2007). Den kvalitativa forskningsintervjun ämnar först till att förstå världen 

utifrån denna ”livsvärld”, hur människor upplever saker och ting. Meningen formuleras i 

dessa upplevelser, varpå man applicerar och kopplar vetenskapliga förklaringar till detta. 

(Kvale, 1997) Det övergripande målet med kvalitativ forskning är alltså ”att nå insikt om 

fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet.” Syftet är att vi 

genom denna typ av forskning ska få en djup insikt i människans ”livsvärld”. (Dalen, 2007) 

 Genom att använda oss av semi-strukturerade intervjuer kunde vi tillsammans 

med respondenten gå in på djupet kring olika teorier och synsätt på den interna och externa 

kommunikationen.  Som Flick skriver baseras den semi-strukturerade intervjun på en rad 

underämnen, som introduceras genom att ställa en öppen fråga som avslutas med en mer 

ifrågasättande fråga. (Flick, 2006) Intervjuerna strukturerades genom en uppdelning av olika 

ämnen, med en öppen men samtidigt strukturerad intervjuguide. Det gjorde att intervjun hade 

möjlighet att leda in på frågor som passar den specifika respondentens kunskap och 

erfarenhet, på så sätt får vi även tillgång till djupare svar. 

4.2.1 Transkribering 

När intervjuerna var genomförda lyssnade vi igenom inspelningarna och transkriberade dem. 

Genom denna översättning av det muntliga samtalet till skriven text, fick vi fram material 

som sedan analyserades. Tolkning av material kan ha två olika mål. Intervjuerna analyserades 

utifrån att kategorisera och sammanfatta underliggande meningar till viss del, för att sedan 

sättas i ett större sammanhang och koppla den till den teoretiska kontexten. Analysen var av 

meningskoncentrering form, vilket betyder att den är mer koncist än själva intervjun, vilket 

skapar möjlighet att få fram den väsentliga innebörden genom färre ord och långa uttalanden 

pressas mer samman. (Kvale, 1997) 
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4.2.3 Metodkritik 

En svårighet med intervjuer är att det kan vara svårt att hitta rätt balans mellan närhet och 

distans till informanten. (Dalen, 2007) Vi valde att inte vara för påstridiga och personliga i 

början i intervjuerna, då det är viktigt att värma upp med enklare frågor för att röra sig mot de 

djupare och mer personliga längre fram. (Dalen, 2007) Vi var medvetna att den kvalitativa 

forskningsintervjun har diskuterats om sin objektivitet som metod, men innebär ”frihet från 

bias, intersubjektivitet och spegling av det undersökta objektets natur”, klassar vi intervjuerna 

som objektiva. (Kvale 1997) Andra nackdelar som tas upp kring metoden är tillexempel att 

den inte kan ge någon generaliserbarhet eller kvantitativa beskrivningar av ett fenomen och 

att den därmed inte heller är valid - den förlitar sig för mycket på subjektiva intryck som inte 

behöver vara sanna. Samtidigt som vi är medvetna om detta kan det utgöra en fördel, då vi 

med denna typ av forskning i stället får fram en djup insikt om människans livsvärld, något 

som inte går med kvantitativa metoder. (Dalen, 2007) 

4.2.4 Metodetik 

Det finns politiska och etiska gränser att utgå ifrån angående vad vi kunde och inte kunde 

prata om under intervjuerna eftersom att respondenterna kunde bli tillbakadragna. (Gillham, 

2008) Genom att använda formalitet och balansera detta med att vara informerande i varje 

fråga blev respondenterna bekvämare eller kände sig inte heller okunniga, vilket hjälpte för att 

undvika missförstånd. (McCracken, 1988) Det var även viktigt att tänka på att människor har 

verbala uppfattningar om sig själv som i verkligheten inte ses i deras beteende, vilket var en 

viktig faktor att komma ihåg under intervjun. Det handlande om att respondeterna som blev 

intervjuvade i själva verket har ett mål eller en idé om hur hen vill uppfattas som dock inte 

stämmer in i praktiken på arbetsplatsen. (Gillham, 2008) 

Vi förklarade även varför intervjuerna var nödvändig, varför vi antecknade under tiden, och 

intervjuernas upplägg. Genom att förklara frågornas upplägg var respondenterna beredda på 

att följdfrågor kunde uppkomma under intervjun gång (Flick, 2006) 

4.3 Material 

För att få en förförståelse om organisationens arbete användes fältanteckningar. Dessa skrevs 

under observationerna för att få en grund till intervjufrågor, samt anteckningar angående 

funderingar, kritik, och idéer till organisationen.   

 Det sekundära materialet bestod av sex stycken intervjuer med respondenter, 

som alla arbetade på organisationen. Intervjuordningen följde en hierarkiskt ordningsföljd, 

där den första respondenten var grundaren av organisationen och sedan general sekreteraren, 
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den sammarbetsansvariga, projektledaren, forskningsansvarig samt personen som ansvarade 

för sociala medier. Ordningsföljden bestämdes för att tidigt i processen få en bred kunskap 

om allmänna frågor samt organisationens historia. Utifrån de första intervjuerna och 

observationer fick vi insikt om medarbetarnas olika yrkesroller och ansvarsområden, det 

gjorde urvalet av lämpade personer att intervjua lättare samt vilka intervjufrågor som passade 

för respektive person. Då vissa av de intervjuade inte var bekväma med att uttrycka sig på 

engelska användes en engelskspråkig person från organisationen för att agera tolk. Den första 

intervjun med grundaren tog två timmar, den blev längre än de andra då vi behövde få ett 

större perspektiv och kännedom om hela organisationen. De resterande intervjuerna tog en 

timme var och alla gjordes på organisationens kontor under den sista veckan av vårt fältarbete 

mellan datumen 24/11-30/11, 2015.  

 

5. Analys och resultat  

Här presenteras analysen med intervjuer och teorier som utgångspunkt. Analys och resultat är 

uppdelat i tre olika kategorier; inre faktorer, förutsättningar och hinder. De inre faktorerna 

utgår ifrån mottagargruppen och värdering av dess trovärdighet. För att komplettera de inre 

faktorerna beskrivs organisationens förutsättningar för att sprida meddelandet samt 

möjligheter med internet som plattform. Vi har även valt att dela upp de yttre faktorerna som 

påverkar kommunikationen i ekonomiska, politiska och sociala faktorer. 

5.1 inre faktorer  

Harrison menar att sändare och mottagare endast kan kommunicera effektivt när de befinner 

sig i samma erfarenhetsfält. Windahl och Signitzer skriver om att detta är ett 

kommunikationshinder som kan undvikas till viss del om man är ordentlig med 

hänsynstagandet och att göra analyser av sin målgrupp för att förstå dem, och på så vis 

komma in i deras erfarenhetsfält. (Windahl & Signitzer, 2009) Arus Pelangis lägger inte 

mycket vikt i att komma in i sin målgrupps erfarenhetsfält. Sammantaget så har de inga 

direkta utvärderingar kring kommunikationsarbetet, men samtidigt råder det bland de 

anställda delade meningar om vilka utvärderingar som faktiskt görs. Emellertid menar Anna, 

som är projektledare, att när de har aktiviteter, försöker de göra återkopplingar för att ta reda 

på vad man kan göra bättre nästa gång genom att fråga deltagarna vad de tyckte om 

aktiviteten. Hon säger att de frågar deltagarna både innan och efter aktiviteten om hur deras 

föreställningar och förhoppningar ser ut och sedan om dessa har uppfyllts eller inte, och att 
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oftast så stämmer de överens med varandra, vilket hon vidare menar tyder på att deras 

kommunikationsarbete ändå fungerar bra. 
5
  

Med sex månaders mellanrum gör de dock en “kampanjs-analys” där de 

undersöker vilka ämnen som är viktigast och aktuella för målgruppen som då organisationer 

extra mycket på under aktiviteter eller diskussioner. 
6
 

De menar vidare att det kan vara väldigt svårt att göra en analys av sin egen 

målgrupp, då en mycket stor del av HBT-samhället i Indonesien försöker vara så anonyma 

som möjligt. “It’s hard to analyse, because many LGBT-people don't want the society to 

know who they are, many uses fake id. Which makes it hard to trace them, demographically 

also.” – Richardo, social media manager 
7
 

 Dock gör organisationen med internets hjälp, i alla fall någon form av analys via 

sociala medier. Richardo, som är ansvarig för deras sociala medier, kollade några dagar efter 

TDOR på hashtags, främst på Twitter, som handlade om detta. Dessa inlägg och posts spred 

han sedan vidare och retweetade. Dock kunde han inte direkt utläsa några kommentarer om 

Arus Pelangi som organisation eller om deras kommunikationsarbete, utan snarare handlade 

detta om ett budskap. Källan som meddelandet kommer från tar inte så stor plats på de sociala 

medierna. Utifrån intervjuerna och deltagande observationer blev det tydligt att Arus Pelangi 

har flera olika kommunikationsmål som man arbetar med samtidigt. När vi bad dem lista vad 

som var viktigast just nu fick vi olika svar från samtliga. Att inte ha ett tydligt mål är något 

som försvårar arbetet och minskar effektiviteten i kommunikationen. (Harrison, 

2000;Windahl & Signitzer, 2009) När det kommer till ett specifikt event är det kanske ännu 

viktigare att vara tydliga med vad man vill uppnå för att bli effektiva. En av respondenterna 

menar att målet med dagen var som nedan, men utifrån våra observationer är det inte något 

som uppfylls effektivt.  

 

“In TDOR the main focus was campaign. I think the most important message we want to tell 

during TDOR is to raise awareness about human rights which we want to tell to people 

through social media about the research we are doing, and also mainstream the issue of 

SOGI (Sexual Orientation and Gender Issues)”.... “we want a recognition from society that 

transgender exist, and that they count.” 

                                                 
5
 Intervju med Anna, projektledare 2015-11-27 

6
 Intervju med Cornelius, forskningsledare 2015-11-30 

7
 Intervju med Richardo, social media manager 2015-11-30 
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- Lini, head of corporation work 
8
 

 

Målgruppen under TDOR var transpersoner (medlemmar till Arus Pelangi) som deltog i 

eventet och delvis även omgivningen redan befann sig i parken blev under TDOR-aktiviteten 

behandlade av Arus Pelangi som mottagargruppen. De flesta av transpersonerna verkade se 

detta event som en rolig tillställning, med röda mattan, fotografering och picknick.  

 ”Under eftermiddagen har fortfarande organisatörerna inte pratat ihop sig och 

strategisk ställt sig för att få personer att bli intresserade, de sitter fortfarande i en grupp och 

fotar varandra” 9
  

 

Mottagargruppen framgick dock i intervjuerna, främst vara samhället - att få ut 

uppmärksamhet om transpersoner och skapa acceptans. Genom TDOR-aktiviteten ville 

organisationen sprida budskapet vidare och få de personer som gick förbi och pratade med 

organisatörerna att prata med sina bekanta och få igång en debatt i samhället. En del av denna 

strategi, är att de hade hashtags och användarkonton uppskrivna på en stor banderoll i parken 

under dagen, med tanken om att människor skulle ta initiativ att söka upp mer information 

själva. 
10

 

 Detta kan kopplas till relationen mellan sändare och mottagare, om att sätta sig 

in i mottagargruppens fält, där de kan kommunicera effektivt inom samma erfarenhetsvärld, 

som Harrison (2000) skriver om. Genom att koppla samman mottagaren med sin egen 

plattform på sociala medier kan det ses som ett försök att nå en gemensam plats för att 

kommunicera, men samtidigt vet sändaren i detta fall ingenting om vem det faktiskt är som 

går in och ”söker upp mer information”. De skulle i stället behöva förstå läsaren på ett mer 

personligt plan och faktiskt veta vem de kommunicerar med, för att utefter detta kunna 

anpassa sin kommunikation och närma sig mottagarens erfarenhetsfält på ett annat sätt. 

 

5.1.1 Värdering av källan 

Organisationen tycker sammantaget att deras image stämmer bra överens med deras profil, de 

uppfattas på det sätt som de själv vill uppfattas av sin målgrupp. Men när det kommer till 

visionen, vad de vill vara, så kan det uttydas en skillnad mellan vart de är och vart de vill 

                                                 
8
 Intervju med Lini, head of corporation work 2015-11-26 

9
 Fältanteckningar 2015-11-22 

10
 Fältanteckningar 2015-11-22 
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befinna sig, vilket exempelvis är att bli större (identitet kontra vision). Där L’Etang menar att 

för att förstå sig själv måste vi förstå hur andra uppfattar oss, vilket i sin tur påverkar hur vi 

använder oss av kommunikationen (L’Etang, 2008) Cornelius, som ansvarar för forskningen 

på organisationen, beskriver i sin intervju, att organisationens har en 60 procent likhet mellan 

image och profil. Dock kunde de inte svara på vad detta baseras på och vad de har gjort för 

undersökningar för att faktiskt utvärdera om det verkligen förefaller så eller inte. Dess 

identitet är att vara en federation och ett hem för HBT-personer i Indonesien, dock är detta än 

så länge bara möjligt i de större städerna. Han menar att de närmar sig, genom nya möten i 

andra delar av landet, att öka spridningen av deras budskap. 

 

“It is a small difference between image and profile today; We are about 60 per cent close to 

having the same image and profile. Our identity is to be a federation, a home for LGBTIs 

around Indonesia but now it’s only bigger provinces that are active. We try to get smaller 

parts in Indonesia to be conductive. ” 

– Cornelius, research manager, 
11

 

 

Organisationen menar att imagen av dem växer och blir större på ett positivt sätt, men 

förklarar samtidigt att en stor del av deras faktiska målgrupp, själva inte står på Arus Pelangis 

sida. På grund av att HBT-personer är en stigmatiserad grupp i samhället, ser vissa personer 

Arus Pelangi som en farlig organisation för dem själva. Alltså är en del av målet att omvända 

personer till att acceptera sig själva. Lini, som arbetar med organisationens samarbeten, 

förklarar att många HBT-personer inte accepterar sig själva och att även då de själva må vara 

homosexuella är de även homofober. Många personer inom HBT-samhället förstår inte syftet 

med att de anställda riskerar så mycket för organisationen. Hon menar att dessa personer 

endast är rädda men att de är välkomna att besöka organisationen för att förstå syftet.
12

 

 

5.2 Organisationens förutsättningar   

En av organisationens största förutsättningar är att de har en fysisk plats som används som 

kontor på vardagarna och juridisk rådgivning/diskussionsplats på lördagarna. Diskussionerna 

går under namnet ”rainbow-discussion” och hålls varje lördag under tre timmar. Det är en 
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plats för Arus Pelangis medlemmar att diskutera nyheter, dela med sig av kunskap och ställa 

frågor angående HBT. Organisationen general sekreterare, Ryan, som ofta håller i 

diskussionerna, förklarar att de ska ses som en trygghet för medlemmarna och en aktivitet 

som passar den yngre målgruppen, det är även där organisationen får feedback.  Genom att 

anordna aktiviteter har organisationen lättare att nå medlemmar direkt och även sprida sitt 

budskap. Genom att använda kontoret även på helgen har medlemmar möjlighet att komma in 

och få juridisk hjälp och rådgivning av de anställda, då många i organisationen har erfarenhet 

arbeten som fokuserar på bistånd och juridik. Ryan menar att Arus Pelangis roll hela tiden blir 

större, vilket gör att de vill kunna bistå med hjälp angående juridiska frågor för människor 

inom HBT-samhället.
13

 

 Även fast det är mycket att göra på kontoret har Arus Pelangi tillräckligt många 

anställda för att kunna fokusera på sina egna arbetsuppgifter och roller. Där Lini, arbetar med 

samarbetet mellan Arus som federation och organisationer i de olika provinserna, idag finns 

det 10 stycken samarbets-organisationer runt om i landet.  Arus Pelangi håller exempelvis i 

träningar för organisationerna angående att sprida budskapet på rätt sätt. Walsh skriver att det 

är viktigt att kommunicera gällande budskapet då det binder samman individer att jobba mot 

samma mål, vilket Arus Pelangi fokuserar på då de ökar organisationernas kunskap genom 

workshops.   

 För att kunna sprida sitt budskap och nå ut till så många som möjligt så 

föreläser organisationen om HBT-frågor på universitet. Ryan säger att ett av målen för dem är 

att få människor att bli trygga i sig själv och förstå att de inte är något fel på dem.
14

 

Föreläsningarna ger då möjlighet till att använda kommunikationstypen behavior change, där 

publiken har möjlighet att ta till sig informationen och budskap, speciellt om de själva är 

nyfikna eller känner sig träffade av det organisationen förespråkar. Cornelius är ansvarig för 

forskning gällande HBT på organisationen, han menar att många universitet är intresserade av 

organisationens forskning och undersökningar, vilket gör att kunskapen lättare kan interagera 

med den ordinarie undervisningen. Även då Arus Pelangi har skapat en egen databas med 

forskning angående HBT måste den valideras och stämplas som pålitlig. 

 Då Arus Pelangi tillsammans med dess styrelse vart fjärde år sätter upp en ny 

fyraårs-plan ökar organisationens strategiska förutsättningar. Planen följs upp var sjätte 

månad och styrelsens medlemmar har en offentlig roll och stor inverkan i samhället? vilket 
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hjälper organisationen i mån om strategiska möjligheter. Grundaren av organisationen, Yuli, 

delar upp Arus Pelangis strategier i fyra pelare: advocacy, kampanjer, utbildning och 

samhällsorientering. Dessa pelare har fyra olika taktiker för att förändra samhällssynen på 

HBT-personer. Taktiken ändras beroende på vilken målgrupp organisationen talar till.
15

 Med 

styrelsens starka kontaktnät har Arus Pelangi skapat förutsättningar att nå inflytelserika 

personer och på det sätt påverka beslutsfattare, vilket Walsh beskriver som advocacy. (Walsh, 

2016-02-16)  

 Organisationen jobbar inte endast med andra HBT-organisationer utan också 

med organisationer som bland annat jobbar med arbetarklassens löneförmåner. Ryan, som är 

generalsekreterare samt communication manager för Arus Pelangi, berättar att tanken med 

dessa samarbeten är främst att få människor att förstå att HBT-frågor rör många ämnen i 

samhället. När organisationerna visar att det finns en koppling mellan deras arbeten är det 

även lättare att få hjälp av varandra i framtiden, vilket är en grund inom advocacy. (Walsh, 

2016-02-16) Arus Pelangis kontaktnät består även av journalister som skriver om 

organisationens frågor samt kontaktar dem angående kommentarer gällande HBT-nyheter 

internationellt. De anställda tar ofta chansen att berätta om sin organisation i medier men är 

fortfarande försiktiga ur ett säkerhetsperspektiv. Då flera journalister har en bra relation till 

organisationen och är lojala gör det att Arus Pelangi kan välja hur meddelandet ska se ut och 

på sätt använda sig av story tellings tre steg, challenge, activity och result. Ryan menar att 

organisationen kan skicka information och journalisterna klipper och klistrar in det direkt för 

publicering.
16

 Challenge är då klart eftersom att de har en plattform att nå utifrån, 

organisationen beskriver då hur de har förbättrat förutsättningar för HBT-rörelser och 

förklarar resultatet, vilket går under challenge och result. Arus Pelangi använder 

tvåstegshypotesen i organisationen men opinionsledaren går under namnet ”buzzer”. Ryan 

förklarar att en buzzer har ett stort kontaktnät som de kan sprida vidare information till, dessa 

är ofta sedda som olika slags ledare i samhället. Genom att utbilda och informera dessa 

personer sprids meddelandet vidare, många gånger tar de även ett eget initiativ att prata om 

organisationen. Dock är dessa personer inte bestämda språkrör för organisationer, då 

opinionsledarna är rädda att skada sitt varumärke om de är allt för sammankopplade med en 

HBT-organisation. Ryan menar även att organisationen är försiktig med termen språkrör då 

de måste passa in i organisationens anda fullt ut och inte bara när det kommer till HBT-frågor. 
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Rädslan är viktig på det sättet att det inte är säkert att opinionsledaren sprider det exakta 

budskapet vidare utan ändrar det, vilket kan skapa en negativ eller positiv effekt för 

organisationen. (McQuail, 2009) 

5.2.1 Internets förutsättningar 

Arus Pelangi använder sociala medier så som Facebook, Instagram, Whatsapp och Twitter för 

att sprida sitt budskap. Richardo, som är ansvarig för organisationens medier online, säger att 

de flesta personerna i landet använder sig av twitter och därför har de valt att fokusera på att 

uppdatera deras twitter-konto så ofta som möjligt. Målet är att skapa kampanjer och designa 

dessa så att deras budskap kommer fram, där processen av advocacy möjliggörs och HBT-

frågor integrerar med samhället på daglig basis. Arus Pelangi vill, genom sociala medier, öka 

förståelse angående HBT och även visa upp organisationens resultat av forskning. Dock är det 

ur ett säkerhetsperspektiv, enligt Arus Pelangi, inte möjligt att berätta var och när aktiviteter 

ska se. Organisationens facebook-diskussioner är endast till för medlemmar, där de delar 

artiklar, strategi-idéer och information angående aktiviteterna. För att nå ut och använda 

digitala medier anordnar Arus Pelangi träningsdagar med organisationer som jobbar med 

HBT-frågor där de berättar vad man ska tänka på när man delar information online, så som att 

tänka på källkritik och att negativa nyheter kan påverka HBT-samhället. 

 Dock är det en stor skillnad mellan de möjligheter med internet som Kavada 

skriver om kontra hur Arus Pelangi använder digitala medier. Även då det är effektivt och 

billigt att använda sociala medier har de inte möjlighet att kunna skapa en hemsida med 

interaktiva funktioner så som ett chatt-rum online, vilket Richardo säger är en kostnads- och 

kunskapsfråga från organisationens sida. Där är då den tillfälliga lösningen en Whatsapp-

grupp som medlemmarna blir inbjudna till för att diskutera med varandra. Hemsidan har 

tidigare blivit utsatt för intrång av hackare och staten har även flera gånger stängt ner deras 

webbplatser. Grundaren, Yuli, ser lösningen i att ha en egen server, på så sätt har inte staten 

möjlighet att stänga ner hemsidan och det blir säkrare för organisationen, dock är det inte 

möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv.
17  Trots att Kavada också är medveten om 

kostnadsfrågan gällande marknadsföring på internet så förespråkar hon drag-metoden, vilket 

Arus Pelangi inte är beredda att lägga pengar på även då det är en stor möjlighet för de att få 

in fler donationer. Richardo är dock medveten, precis som Kavadas, att det finns 

förutsättningar att nå människor online genom presentation och visuella effekter. Genom att 
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paketera budskapet, som ofta är väldigt seriösa och allvarliga problem, i ett positivt format ser 

Richardo möjlighet att nå fler personer. Interaktionsmöjligheterna som web 2.0 beskriver är 

inte något Arus Pelangi fokuserar på, men att interagera genom att länka plattformarna gör det 

lättare för användare att få en tydligare helhetsbild (Gustafson). Det är även en förutsättning 

för att användare ska se Arus Pelangis kopplingar och samarbeten med andra HBT-

organisationer i landet och internationellt. Richardo ser inte en stor aktivitet hos deras sociala 

medier och det är inte många som sprider vidare budskapet, vilket han tror är på grund av 

rädsla för näthat. Samarbete med internationella sociala konton angående HBT-frågor finns 

inte i dag, vilket är en interaktiv möjlighet som Gustafson menar är viktig. För att få mer 

följare på sina konton behövs interaktion men för att inte bli avstängda av staten vill de inte 

dra till sig för mycket uppmärksamhet på sociala medier, då mycket går under Indonesiens 

anti-pornography lag. Trots att organisationen vill få feedback och kunna planlägga vilka 

deras följare är finns det ett problem då många använder falska identiteter på sociala medier, 

vilket ofta är för att det inte vill att samhället ska veta om deras sexuella läggning. Samtliga 

av de anställda har i uppgift att svara på kommentarer på de olika plattformarna, där de i regel 

utgår ifrån att vara trevliga och inte allt för kontroversiella samt ge svar baserat på kunskap. 

De är även tillmötesgående gällande negativa kommentarer, speciellt för att visa användarna 

hur man kan hantera negativitet angående HBT. 

 

5.3 Yttre faktorer  

5.3.1 Politiska faktorer  

Politiskt har man inte kunnat säkerställa organisationens säkerhet och sett till att de har 

förutsättningar att öppet och demokratiskt kunna föra ut sitt meddelande ordentligt. 

Säkerhetsfaktorn spelar en betydande roll för organisationens förutsättningar när det kommer 

till hur de kan kommunicera externt. Organisationen kan inte annonsera möten och 

diskussionsgrupperna på lördagar i deras sociala medier utan har blivit tvungna att använda 

sig av mailing-listor för att berätta om tid, datum och plats. Detta menar de anställda är 

extremt tidskrävande och stjäl tid från sådant som skulle kunna gå till annat. Att man inte kan 

vara transparenta, tydliga och öppna med det sitt meddelande bidrar till en känsla av 

otrygghet även hos mottagargruppen. Detta i sin tur bildar en image av organisationen som 

något hemlighetsmakeri, vilket utgör en paradox i att själva kärnan i många av de 

meddelanden Arus Pelangi vill föra ut är just - öppenhet. En tvetydig bild skapar helt klart ett 

hinder i ett effektivt meddelande. Utifrån Harrisons (2002) teorier om kommunikationshinder 
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kan detta skapa en brist på trovärdighet från mottagarens sida, vilket också förvrider 

meddelandet.  

Utifrån intervjuerna är politiska faktorer onekligen ett stort problem för 

kommunikationen. Enligt respondenterna kan staten blanda sig i när som helst utan 

berättigade lagar kring agerandet. Lagen gällande anti-pornografi nämns vid näst intill alla 

intervjuer och det största problemet är att lagen fortfarande är till viss del odefinierad och 

personligt tolkad. Då lagen, som tidigare nämnts i bakgrundskapitlet, beskriver 

homosexualitet som olagligt då de inte får visas eller uppmana homosexualitet i varken skrift 

eller bild, finns fortfarande inte konkret information om vad exakt som inte får 

kommuniceras. Lagen skapar även problem för de budskap Arus Pelangi vill nå ut med 

eftersom att människor som inte är insatta i HBT-frågor direkt kopplar dessa frågor till 

pornografi och i sin tur pedofili. Yuli förklarar att det handlar om tur, beroende på vilket 

departement man går till låter de ibland organisationens kommunikation passera men i vissa 

fall väljer de att anmäla Arus Pelangi samt stänger ner organisationens hemsida.
18

 

Organisationen förklarar att en ny lag gällande icke statliga organisationer, 

kallad Ormas, som skapar problem. Lagen säger att alla dessa organisationer måste vara 

registrerade hos departementet, men eftersom att Arus Pelangi inte kan skicka in en förfrågan 

då de inte kan skriva att de jobbar med HBT-frågor eftersom det går emot anti-pornografi 

lagen så går det inte att registrera organisationen. Organisationen har i dagsläget listat tjugo 

stycken reglementen som hindrar kommunikationen gällande HBT. För att ändra dessa 

behövs det hjälp från allierade personer inom staten samt rättshjälp, vilket är svårt att skaffa 

då dessa personer tror att de kommer få färre röster om de ställer sig bakom HBT-frågor. 

 

5.3.2 Ekonomiska faktorer 

Sammantaget ser organisationen inte de ekonomiska aspekterna som en grundläggande faktor 

för kommunikationshinder. Grundaren, Yuli, förklarar att eftersom att Indonesien samt resten 

av världen är i en digital era går det smidigt och kostnadsfritt att skicka ut information över 

internet. Men de menar samtidigt att det är viktigt att inte glömma den mottagargrupp som 

inte har tillgång till internet, och för att nå dessa är det viktigt att använda flyers som givetvis 

kostar att printa ut. Det är, som tidigare nämnts, även viktigt för organisationen att ha sin egen 

server så att det blir svårare för personer att hacka samt stänga ner deras sociala medier. 
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19
Flera av de anställda tycker att det största ekonomiska hindret är att de inte når tillräckligt 

med människor och genom mer reklam samt mer plats i tryckta medier hade man fått en större 

spridning och uppmärksamhet. “.. if we had more money we could reach more people through 

commercials, like radio and TV. It’s very expensive to have space in tv/radio commercials.” 

20
 

 

Här uppstår dock ett dilemma då medarbetarna vill se en större spridning och få mer 

uppmärksamhet men emellertid påverkas och hela tiden måste ta ställning mot lagen gällande 

anti-pornografi. Resterande respondenter tyckte inte att en stabilare ekonomi skulle kunna 

ändra deras framgång att nu ut till målgruppen, de förklarar att situationen måste ses utifrån 

ett positivt perspektiv och att de inte hade kommit så långt som de har under de senaste tio 

åren om de hade fokuserat på pengar. Arus Pelangi är samtidigt en icke statlig, frivillig 

organisation och är beroende av donationer, just för att de vill vara så självständiga som 

möjligt. Att internet är en billig förutsättning och att de ekonomiska problemen förminskas 

med hjälp av internet, tydliggörs i Richardos intervju då han förklarar att de tidigare hade en 

telefonlinje som var gratis att ringa till, det var en linje riktad till personer som vill prata om 

personliga upplevelser eller ville ha information gällande HBT. Telefonlinjen stängdes dock 

ner för att det kostade personal och var ineffektivt. Idag används nästan bara sociala medier, 

så som Twitter för att kommunicera medialt.  
21

  

5.3.3 Sociala faktorer  

Den sociala aspekten som Arus Pelangis kommunikation påverkas av har mycket att göra med 

det politiska klimatet. HBT-frågorna som de jobbar för är långt ifrån allmänt accepterad i 

samhället. Eftersom de utifrån sin kontext och sociala omgivning är väldigt kontroversiella 

blir det komplicerat att kommunicera, vilket försvårar organisationens situation. Dock lyckas 

de, till viss mån, undkomma detta hinder genom internets möjligheter.  

 

Till viss del menar organisationen att de redan har staten på sin sida. Men att det är samhället 

som fortfarande inte har följt med i den politiska utvecklingen. Några lagar kan de faktiskt 

använda sig av, som mänskliga rättigheter. Organisationen ser dock samhället som relativt 

konservativt och det är där de sociala hindrena skapas. Anna som är projektledare på Arus 
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Pelangi, säger att de kan använda sig av lagar som fokuserar på icke-våld och diskriminering 

dock är det svårt att få dessa lagar att fungera och appliceras på HBT-frågor. För att nå 

beslutsfattarna väljer organisationen att ändra sin angreppsätt, exempelvis genom att ha en 

mer formell och strikt ton. “We also change for the context, like how we speak of course is 

not the same to our community and to official leaders.”
22

 

 

Detta utgör vidare ett av kommunikationsmålen som man vill uppnå, att ändra allmänhetens 

förhållande och nå en acceptans gentemot HBT-personer, vilket sker genom 

kommunikationstypen, behaviour change. Ett tillvägagångssätt Arus Pelangi använder när de 

möter personer vars åsikter inte stämmer överens med organisationens förklarar den 

samarbetesansvarige, Lini, med att de exempelvis klär sig i slöja när de besöker en religiös 

grupp med äldre kvinnor. På så sätt blir hon lättare accepterad från start och visar deras 

likheter och inte bara skillnader mellan organisationen och den religiösa gruppen.
23

 

Organisatörerna samtalade ibland med publiken, men detta skedde oftast på 

allmänhetens initiativ. Att organisationen själv tar kontakt verkar vara problematiskt då de 

inte kan veta hur personerna kommer reagera, transexualitet är ett tydligt kontroversiellt ämne 

och förståelsen ökar till deras val att uppmärksamma aktiviteten. Reaktionerna på 

meddelandet kan kopplas till selektivitet, då mottagaren inte vill ta till sig det inkodade 

budskapet utan förvrider meddelandet utifrån sina erfarenheter och kanske normer och 

kulturella traditioner från sin omgivning. (Harrison, 2000) Det var dock svårt att få svar om 

hur organisationen skulle lösa detta. De valde under aktiviteten att kommunicera med 

personer som verkar intresserade och själva vill prata, vilket är ytterst paradoxalt då ett av 

Arus Pelangis huvudmål enligt de själva är att påverka samhället och ändra attityder och 

beteenden mot, i detta fall, transpersoner. De som själva kom fram och prata verkade tycks 

redan ha en positiv attityd mot transsamhället. Det fanns flera företag och personer som 

anordnade event i parken samma dag som Arus Pelanig. Dessa personer bjöd in allmänheten 

genom att gå fram till de och dela ut flyers. Dock väntade Arus Pelangi på att allmänheten 

skulle ta intiativet och gå fram. Organisationens förhoppning var att personer som är positivt 

inställda skulle sprida vidare meddelandet till sin omgivning som i sin tur kan kopplas till 

tvåstegshypotes.
 24  
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6. Slutsats och diskussion  

Vi har kommit fram till att det finns ett antal faktorer som påverkar Arus Pelangis externa 

kommunikation, vilket vi har delat in i två delar, yttre- respektive inre faktorer. Utifrån 

intervjuerna med de anställda på organisationen samt våra deltagande observationer har vi 

kunnat markera ut de största och viktigaste yttre faktorerna som ses i sociala, politiska och 

ekonomiska aspekter. Ett av de allra största hindren ligger i bristande politiska lagar, då det 

inte finns tillräckligt mycket skydd för denna typ av organisation att kommunicera fritt och 

öppet med sin publik. Denna aspekt kopplas även tätt samman med den sociala kontexten där 

det i Indonesien fortfarande är ett så pass tabubelagt ämne. Vilket ytterligare försvårar 

organisationens kommunikation då de ofta måste tänka på säkerhetsaspekten under 

tillexempel informationsspridningen inför ett event, en kampanj eller demonstration.  

 Det ligger en sådan stark paradox i att de vill kommunicera med så många som 

möjligt (både sett till antal och sett till olika typer av målgrupper), och vill göra reklam för 

sina event, så som TDOR. Samtidigt är det en omöjlighet att ens berätta adressen på förhand 

för allmänheten (vilket endast görs via mailinglistor till sina medlemmar). Istället blev 

mottagargruppen de personer som råkade befinna sig på platsen.  

 Det blir tydligt att detta drabbar kommunikationsarbetet - vet man inte vilka sin 

målgrupp är på förhand, är det omöjligt att planera en ordentlig kampanj (som de menar att 

TDOR är) och utifrån teoriavsnittet om kommunikationsplanering och utvärdering om 

målgrupp får vi fram ett resultat som visar att organisationens planering och målgruppsanalys 

är obefintlig i detta sammanhang. 

 

Dessa politiska och sociala faktorer skapar tillsammans ett hinder i kommunikationen, där 

meddelandet på flertalet sätt kan förvrängas. Ett kommunikationshinder som skapas här är 

bristen på transparens, tydlighet och trovärdighet. När Arus Pelangi dessutom har så pass låg 

feedbackfrekvens, har de heller inte koll på hur deras image ser ut i verkligheten. För att en 

effektiv kommunikation ska nås behöver de fyra aspekter som vi visade i figur 2.1, stämma 

överens med varandra. I Arus Pelangis fall var det svårt att utläsa om begreppen gjorde det, då 

de själva inte hade några direkta svar på detta. När man vet så pass lite om sin målgrupp blir 

det dessutom svårt att göra rätt val av kanal, vilket utgör ännu ett kommunikationsproblem, 

som Jacobssen och Thorsvik (2002) skriver om.  

 

En annan faktor som hör till de inre ligger i att Arus Pelangi som organisation själva inte 

tycks ha gjort en tidigare analys som denna rapport har inneburit. Kommunikationsarbetet är 
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sammantaget, inte tillräckligt planerat. De behöver göra en djupare målgruppsanalys för att 

lyckas ta sig in i det erfarenhetsfält denna grupp befinner sig i, vilket vidare utgör ett av 

Harrisons (2000) kommunikationshinder där meddelandet inte kan avkodas effektivt av 

mottagaren.  Under intervjuerna med samtliga medarbetare var det flertalet frågor som vi inte 

kunde nå ett enhälligt svar kring. Exempelvis hur de själva vill bli uppfattade som 

organisation kontra hur de uppfattas idag. Samma sak gäller deras kommunikationsmål. 

Några menade att målet var att nå ut med allmän information kring HBT-frågor, eller agera 

som lagligt stöd för dessa personer i rättsfrågor, medan andra menade att 

kommunikationsmålet var att ändra folks uppfattning om HBT-personer. Här nådde vi en 

slutsats om att organisationen behöver dela upp olika kommunikationsmål utifrån olika 

målgrupper och tydliggöra vad som är fokus utifrån varje sådan målgrupp. Som det är nu är 

det oerhört förvirrande och de verkar själva inte ha  koll på vad som är viktigast samt vad som 

ska kommuniceras vart. Därför blir meddelandet spritt. På TDOR kunde vi därför inte utläsa 

ett klart och tydligt meddelande. Några av de anställda försökte värva medlemmar till 

organisationen och följare på instagram medan andra uppfattade målet med dagen att öka 

kännedom genom att enbart vara på plats i centrala Jakarta. 

 

Sammanfattningsvis kom vi fram till att det finns uppenbara yttre faktorer som definitivt 

försvårar deras situation, främst politiska och sociala som är särskilt kopplade till den 

kontroversiella fråga Arus Pelangi arbetar för, men samtidigt ligger det möjligtvis ett ännu 

större problem eller hinder i att de som organisation inte har en välformulerad plan för sitt 

eget kommunikationsarbete, där de exempelvis behöver arbeta på målgruppsanalyserna, en 

starkare feedback och tydligare kommunikationsmål. För att kunna kommunicera ut sitt 

budskap och mål borde även organisationen se över hur de hanterar nya medier och utnyttja 

dessa som möjligheterna för att sedan kunna nå ut på ett effektivare sätt. Det handlar alltså 

inte bara om att uppdatera organisationens digitala medier och att lägga fokus på att den 

externa kommunikationen inte bara blir lättare utan framför allt mer effektiv.  

 

6.1 Åtgärdsförslag  

Arus Pelangi har definitivt säkerhetsmässiga problem, dock skyllde organisationen vid flertal 

tillfällen sina kommunikationsproblem på dessa. Vi ser möjligheter i internets förutsättningar 

för en typ av anonym kommunikation där organisationen kan nå ut sina kommunikationsmål. 

Dessutom kan de få feedback på såväl sitt jobb som direkta diskussioner om olika HBT-
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frågor, utan att fysiskt behöva ta plats i en park, så som på TDOR. Vidare att kunna ge 

donationer på hemsidan går direkt tillbaka till organisationen. Det blir då även enkelt att ha 

koll på vilka som besöker hemsidan och hur ofta, samt kunna få direkt feedback - allt på 

samma plats. Dock behövs en privat server för att få det att fungera så att staten inte stänger 

av hemsidan och de får organisationen räkna med; utvecklingen går framåt och för att hänga 

med och nyttja dess möjligheter kostar det. Idag får de feedback från lördagsdiskussionerna 

(Rainbow discussion) och från deras Facebooksida, där endast medlemmar är välkomna. Det 

är självklart bra att få feedback från nuvarande medlemmar men det finns ingen strategi i att 

ta till sig och använda de medlemmarna säger samtidigt är det viktigt att få kommentarer 

utifrån för att förstå hur man uppfattas utåt- vilket vi inte ser finns idag.  

 På en mer långsiktig nivå behöver man dock även lägga fokus på att häva de 

lagar som försvårar för både HBT-personer i landet, men också för de själva som organisation 

och som skapar hinder i deras kommunikation. Dock har man redan mycket att göra på 

organisationen och det är flera av aspekterna i omgivningen som gör att man kanske främst 

fokuserar på de mer kortsiktiga målen.  
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