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Abstract  
Titel: Kommunikation – propaganda eller legitim profession. En kvalitativ studie av 
kommunikationschefers upplevda roll och legitimitet inom kommunala organisationer.  
Författare: Hanna Andersson  
Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats 15hp 
Termin: HT17  
År: 2017-2018  
Antal ord i uppsatsen: 17556 ord 
Problemformulering och syfte:  
Kommunikationsbranschen har länge dragit med ett negativt rykte och studier har visat att 
allmänheten har lågt förtroende för kommunikatörer och deras arbete. Under de senaste tio 
åren har kommunikatörens legitimitet ifrågasatts av externa parter men studier visar även att 
interna parter stundvis motverkar branschens strävan mot ökad legitimitet och 
professionalisering. Syftet med denna studie var därför att göra en uppdaterad beskrivning av 
hur svenska kommunikationschefer uppfattar sin roll och legitimitet, om det hade förändrats 
sedan 2007 och i sådana fall på vilket sätt 
Metod och material:  
Studien baserades på åtta samtalsintervjuer med kommunikationschefer/-direktörer från åtta 
olika svenska kommuner, som kategoriserats som större stad.   
Huvudresultat:  
Resultatet visar att kommunikationschefer inom kommuner upplever att de fortfarande har en 
tydlig strategisk ledningsroll inom sina organisationer. De upplever också generellt både hög 
intern och extern legitimitet. Jämfört med en tidigare studie så har kommunikationschefens 
roll blivit tydligare och mer etablerad inom organisationer, de har fått högre intern legitimitet 
medan deras externa legitimitet upplevs oförändrad. Resultatet visar också att 
kommunikationsbranschen genomgår en utvecklings- och förändringsprocess som långsamt 
ökar kommunikatörers legitimitet, formar deras arbete och professionaliserar yrket. Detta sker 
dock inte homogent, olika organisationer har kommit olika långt i processen. Branschen 
måste arbeta med att öka allmänhetens kunskap om kommunikation och samtidigt möta ett 
ökat behov av kommunikationsbranschen.  
Nyckelord:  
Kommunikationschef, kommunikationsdirektör, kommunikation, legitimitet, 
professionalisering, offentlig verksamhet, roll, ansvar, kommun  
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1  Inledning  

1.1  Problemformulering  

Kommunikationsbranschen har sedan länge dragits med ett nedsvärtat rykte som delvis 

grundats i branschens amerikanska och tyska historia som till en början kretsade kring 

manipulation och krigspropaganda (Larsson, 2014:336). Ryktet kan också ses som en produkt 

av liknande aktiviteter av kommunikatörer sedan dess. Grandien (2017:74) menar att 

allmänhetens negativa bild av kommunikatörer kommer från arbetets karaktär främst att 

kommunikatörer ofta representerar flera olika intressen samtidigt. Larsson (2007:224) 

undersökte allmänhetens förtroende för kommunikatörer i Sverige och resultatet visade att 

detta var mycket lågt, lägre än de flesta andra yrken som jämfördes. Det dåliga ryktet i 

kombination med det låga förtroendet har resulterat i att man skulle kunna påstå att 

kommunikatörer generellt har låg legitimitet i samhället.  

 

En svensk studie av Johansson och Ottestig (2011:153) visade dock att 

kommunikationschefens legitimitet externt upplevdes av dem själva som hög, medan den 

interna legitimiteten snarare upplevdes som varierande. Studien var en av få som undersökte 

svenska kommunikationschefers legitimitet, då tidigare forskning varit främst internationell. 

Johansson och Ottestigs studie (2011:155) undersökte också kommunikationschefens roll i 

organisationen och visade att kommunikationscheferna upplevde att deras viktigaste roll 

kretsade kring coaching och stöttning av chefer för att hjälpa dem lyckas i sina 

kommunikativa uppdrag.  

 

Sedan dess har tio år passerat och branschen har fortsatt utvecklats och förändrats. 

Kommunikationsbranschen fortsätter sträva mot professionalisering (Grandien, 2017:75f), 

branschens arbete för att yrket ska bli en profession som ska höja dess legitimitet, status och 

rykte samt forma kommunikatörens yrkesroll i organisationer och samhället (Merkelsen, 

2011:125). Professionalisering kräver en samlad kunskapsbas, en stark yrkesförening, 

branschetiska regler, högre akademisk utbildning samt tydlig avgränsning mot närliggande 

yrkesområden (Fredriksson & Pallas, 2011:53). Kommunikatörernas branschetiska regler, 

utbildningar och yrkesförening framhäver bland annat vikten av yrkesetik och 

kommunikatörens roll som coach, strateg, processutvecklare, medlare och påverkare 

(Sveriges kommunikatörer, u.å.,1).  
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Men denna strävan mot professionalisering och ökad legitimitet har också motarbetats av 

både interna och externa parter under det senaste decenniet. Internt i branschen motverkas 

denna strävan genom att de yrkesutövande inte lever upp till de krav som krävs för att 

upplevas legitim. Exempelvis har det pågått en diskussion bland de yrkesutövande som 

studien Pulling together and tearing apart (Grandien, 2017:87) redogör för: är transparens är 

fördelaktigt för branschen eller inte. Studien visar att kommunikatörer generellt är 

samstämmig i att tydligt förespråka transparens, samtidigt som de uttrycker motvilja att 

praktiskt utöva det (Grandien, 2017:87). Brist på utövad transparens inom branschen kan ses 

som en av orsakerna till dess brist på professionalitet och legitimitet då det innebär att de 

yrkesutövande döljer och förvanskar information för allmänheten.  

 

Exempel på detta är transportsstyrelsens IT-skandal, där kommunikatörer och 

nyckelpersoner, inklusive regeringen i sin inledande kommunikation dolde och utelämnade 

viktig information kring generaldirektör Maria Ågrens hantering av sekretessbelagd 

information Örstadius, Delin & Englund, 2017). Internationellt kan exempelvis Donald 

Trumps talesperson och strateg Kellyanne Conways användning av uttrycket alternativ facts 

ses som bevis på att kommunikatörer fortfarande aktivt arbetar med lögner, propaganda och 

manipulation. Conway etablerade uttrycket 2017 då hon i en intervju bortförklarade Donald 

Trumps pressekreterare, Sean Spicers lögn dagen innan under en pressträff genom att påstå att 

han gav alternativ fakta (Meet the press, 2017).  

 

Extern motverkan av branschens professionalisering och legitimitet baseras till stor del på 

externa parter som kritiserar kommunikationsbranschen i exempelvis insändare, debattartiklar 

och ledare i lokala tidningar med rubriker så som Nu satsar kommunerna på skola, vård och 

propaganda (Nyström, 2015) och 80 anställda bara för att sprida propaganda (Nilsson, 

2015).  

 

Samtidigt så ökar samhällets och organisationers behov av kommunikativa insatser. Detta då 

kommunikationsbranschen växer och inkluderar fler områden, det uppstår kontinuerligt nya 

kanaler samtidigt som informationsflödet expanderar och existerar nu dygnet runt. 

Konsekvensen av detta för kommunikatörer blir också att förväntningarna på deras arbete 

ständigt ökar (Vieira & Grantham, 2015:2). För att branschen ska kunna möta dessa 

förväntningar, utvecklas och styra nya och framtida kommunikatörer i rätt riktning krävs mer, 
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och framförallt aktuell, information och forskning kring kommunikatörens roll och legitimitet 

i organisationen och samhället. Denna forskning behövs också dels för att blottgöra 

organisatoriska och samhälleliga strukturer som kretsar kring yrkesroller och legitimitet och 

dels för att bidra med en ny jämförelsepunkt för senare forskning inom området.  

 

Utifrån detta är det relevant att igen studera kommunikatörers legitimitet och roll, ge en 

nutida bild av fenomenet samt jämföra och se om dessa utvecklingar och förändringar 

branschen och samhället genomfört de senaste tio åren påverkat rollen och legitimiteten. 

Studien kommer utgå från kommunikationschefen och den upplevda rollen och legitimiteten. 

Detta för att kunna jämföra resultatet med den svenska studien av Johansson och Ottestig 

(2011) där materialet samlades in 2007. Studien kan bidra till utvecklingen av 

kommunikatörens strategiska roll, fungera som en ny jämförelsepunkt för senare forskning 

samt blottgöra organisatoriska och samhälleliga strukturer som har en påverkar både 

organisationers produktivitet och samhällets uppbyggnad.  

 

Studien kommer även avgränsas till att endast undersöka fenomenet inom kommunala 

organisationer som Svenska kommuner och landsting (Åhlvik, 2017) grupperar som Större 

stad. Avgränsningen ska bidra till att öka tillförlitligheten i resultatet då det är tänkt att det ska 

minska risken av påverkan från yttre faktorer och skillnader vid slutsatserna. Avgränsning till 

en typ av miljö ger dessutom möjlighet att få en bättre inblick och kontinuitet i studien (Ahrne 

& Svensson, 2015:22).  

1.2  Syfte  

Syftet med studien är att göra en uppdaterad beskrivning av hur svenska 

kommunikationschefer uppfattar sin roll och legitimitet, om det har förändrats sedan 2007 och 

i sådana fall på vilket sätt. 

1.3  Frågeställningar  

Studien kommer utgå ifrån följande frågeställningar  

1. Hur upplever kommunikationschefer inom kommunala organisationer sin egen och 

kommunikationsfunktionens roll i organisationen? 

2. Hur upplever kommunikationschefer inom kommunala organisationer sin interna och 

externa legitimitet? 
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3. Hur liknar och skiljer sig kommunikationschefers uppfattningar kring sin egen roll nu 

jämfört med 2007? 

4. Hur liknar och skiljer sig kommunikationschefers uppfattningar kring sin interna och 

externa legitimitet nu jämfört med 2007? 
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2  Bakgrund 

Denna studie undersöker kommunikationschefer/-direktörer inom kommuner. 

Kommunikationschefernas organisationer kan därför till stor del ses som mycket lik varandra. 

Nedan beskrivs kommunikationens position inom kommuner och hur den kommunikativa 

verksamheten styrs och leds, vilket ska skapa förståelse för studiens resultat och analys. 

Bakgrunden redogör även för Johanssons och Ottestigs (2011) resultat som kommer vara 

denna studies jämförelsepunkt för kommunikationschefers uppfattningar 2007.  

2.1  Struktur och kommunikation inom kommunala organisationer  

Kommunfullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i en svensk kommun, den är 

parlamentariskt sammansatt och består av politiskt förtroendevalda. Fullmäktige representerar 

kommunens befolkning och fattar beslut kring kommunens största frågor exempelvis budget 

och skattesats. Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas i 

kommunenen, samt vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna. Nämnderna ansvarar för den 

dagliga verksamheten inom kommunen, förbereder motioner som kommunfullmäktige ska 

besluta om samt genomför de besluten och kan också kallas kommunens verksamheter. 

Kommunfullmäktige utser även kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens ekonomi 

samt leder och koordinerar allt arbete inom kommunen (Kullander & Langlet, 2017). 

Kommunstyrelsen och nämnderna har förvaltningar som fungerar som stödfunktioner och 

inkluderar exempelvis juridik-, IT- och kommunikationsavdelningar. 

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen/-direktören (Callenryd, 2017).  

 

Kommuners kommunikationsfunktion ansvarar för kommunens gemensamma externa och 

interna kommunikation vilket inkluderar kommunens kommunikationskanaler, policy- och 

profilfrågor och stöd och rådgivning inom organisationen (Öhrn, 2017). 

Kommunikationsfunktionen kan hantera frågor kring bland annat marknadsföring, 

krisinformation, mediekontakter, intranät, webbplats och utbildning och även 

medborgarinformation och service då servicekontor ofta ingår i kommunikationsfunktionen 

(Lindstrand, 2015).  

2.2  Kommunikationschefers roll  och legitimitet 2007 

En svensk studie som kretsade kring svenska kommunikationschefers upplevda legitimitet 

och arbete genomfördes av Johannson och Ottestig 2011 och utgick ifrån material insamlat 
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2007. Detta kommer användas som jämförelsepunkt för att besvara de två sista 

frågeställningarna.  

 

Johansson och Ottestig (2011:151) skriver att tre av deras tio intervjuade 

kommunikationschefer hade utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap. De 

skriver också att åtta av tio var en del i organisationernas strategiska ledningsgrupp och 

menade att detta hade varierande innebörd för kommunikationscheferna. Majoriteten av 

kommunikationscheferna upplevde att de deltog i dessa sammanhang under samma premisser 

som de andra i gruppen, medan två kommunikationschefer upplevde att deras röst var mindre 

värda än andra chefers (Johansson & Ottestig, 2011:151f).  

 

I Johansson och Ottestigs studie (2011:153) beskrev kommunikationscheferna sina viktigaste 

roller i respektive organisation. De upplevde att dessa främst var att hjälpa och stötta chefer 

och ledare att vara framgångsrika med sitt kommunikativa ansvar och därmed bidra till 

organisationens övergripande kommunikation (ibid). De nämnde även att de definierade 

kommunikativa problem inom organisationerna, planerade kommunikationen inom 

organisationen samt arbetade med organisationens varumärke, identitet och PR. 

Kommunikationscheferna upplevde också att deras roll och värde internt påverkades av deras 

organisatoriska position och formella auktoritet (Johansson & Ottestig, 2011:154). Johansson 

och Ottestig (2011:155) fann en distinkt skillnad mellan kommunikationscheferna som de 

intervjuat. Skillnaden var att vissa såg sig som ansvariga för kommunikationsfrågor, medan 

andra upplevde att de var ledare för organisationen och att de ansvarade för organisationen i 

sin helhet (ibid).  

 

Johansson och Ottestig (2011:155) visade också att det fanns en utvecklings- och 

förändringsprocess som pågick inom kommunikationschefernas organisationer. De områden 

som belystes av kommunikationscheferna i studien som områden under förändring var främst 

förståelsen för värdet av kommunikation, branschens professionalisering och 

kompetensutveckling, kommunikation som en strategisk ledningsfunktion och teknologisk 

utveckling (ibid). Den tekniska utvecklingen belystes då den påverkade kommunikatörernas 

roll i organisationerna då den teknologiska utvecklingen innebar fler och större 

kommunikativa insatser och gjorde därmed kommunikationsfunktionen allt viktigare för 

organisationerna (Johansson & Ottestig, 2011:156).  
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Kommunikationscheferna i Johanssons och Ottestigs studie (2011:152) upplevde att deras 

interna legitimitet varierade. Vissa upplevde att de aldrig behövde försvara eller legitimera sin 

roll för andra inom organisationen, medan några upplevde att deras roll inte togs på samma 

allvar som andra roller. Johansson och Ottestig (2011:152) menade att 

kommunikationschefernas mandat och legitimitet inom organisationer påverkades starkt av de 

högsta ledarna inom organisationerna.  

 

Samtliga kommunikationschefer som deltog i Johanssons och Ottestigs studie (2011:153) 

upplevde att de hade hög extern legitimitet. Kommunikationscheferna upplevde att de var 

representanter för sina organisationer och att detta aldrig ifrågasattes. Johansson och Ottestig 

(2011:153) skrev också att kommunikationscheferna beskrev att de hade mycket god relation 

till journalister, även om de antydde att den upplevelsen eventuellt inte var den samma från 

journalisternas sida.  
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3  Teoretiska utgångspunkter  

Det finns olika perspektiv på samt förutsättningar för kommunikation, kommunikatörer och 

kommunikationschefer inom organisationer. Bland annat har kommunikationschefens roll, 

ansvarsområden och legitimitet förändrats och utvecklats under de senaste decennierna. Även 

teorier har förändrats och utvecklats under denna tid. Följande avsnitt kommer därför 

redogöra för relevanta teorier och forskning som kretsar kring det valda forskningsfältet, 

kommunikationsfunktionen, kommunikationschefer, legitimitet, förtroende och 

professionalisering. Dessa teoretiska utgångspunkter kommer sedan ligga till grund för 

studiens analys och slutsatser. 

3.1  Perspektiv och förutsättningar för kommunikation inom 

organisationer 

3.1.1 Organisationskommunikation 

För att ge förståelse för studiens område, inriktning och sammanhang beskrivs nedan 

organisationskommunikation som begrepp och forskningsfält översiktligt. Nedan beskrivs 

även intern och extern kommunikation och dess betydelse inom organisationer.  

 

Organisationskommunikation som forskningsfält växte fram då forskare ville särskilja 

kommunikationsvetenskapligt arbete inom organisationer från beteende- och 

organisationsvetenskap. Detta möjliggjorde större fokus på kommunikationsaktiviteter, 

budskap, medier och symboler och dess relation till organisationer och organisationsprocesser 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2012:63). Organisationskommunikation kan även ses som 

en del av forskningsområdet strategisk kommunikation där ett helhetsperspektiv på 

organisationers kommunikation antas. Inom strategisk kommunikation står också 

kommunikation och organisation i centrum, vilket i sin tur innebär att flera forskningsfält kan 

integreras för att skapa mening (Falkheimer & Heide, 2011:18f).  

 

Organisationskommunikation kan definieras som den kollektiva och interaktiva process som 

genererar och tolkar budskap och information inom en komplex och systematisk miljö. Det 

kan även innefatta hur man använder meddelanden och interaktion för att skapa, bibehålla och 

hantera budskap (Larsson, 2014:83). Putnam och Mumby (2014:15) skriver om 

kommunikationens utveckling inom organisationer och dess resa från att vara ett fenomen 
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som sker inom organisationer till att vara en väsentlig grundsten som organisationer och 

organisering bygger på. Det kan påstås att kommunikation konstituerar organisationer och 

organisering (Deetz & Eger, 2014:30). Organisationskommunikation handlar alltså om 

organisationers kommunikativa handlingar och interaktioner, traditionellt endast internt, men 

kan idag även inkludera externa och utåtriktade aktiviteter (Larsson, 2014:83).  

 

En enkel beskrivning av intern kommunikation är organisationsmedlemmarnas formella och 

informella kommunikation internt i organisationen (Heide, Johansson & Simonsson, 

2012:63). Larsson (2014:88) återger hur Richmond m.fl. ger en översiktlig bild av vad den 

interna kommunikationen i en organisation innebär genom att identifiera fem olika roller för 

intern kommunikation: Den informativa rollen; den integrerande rollen; ledningsrollen; den 

övertalande rollen; och socialiseringsrollen. Dessa tillsammans bidrar till informationsflödet 

inom organisationen, att medarbetare får den information de behöver, att det finns 

samhörighet, samarbete och målinriktat arbete mellan medarbetarna och ser till att 

organisationen går i ledningens riktning samt att individerna i organisationen fungerar i en 

gemenskap (ibid).  

 

L. Grunig, J. Grunig och Dozier (2002:10f) menar att fungerande och stark intern 

kommunikation ökar organisationers förmåga att nå dess uppsatta mål vilket i sin tur innebär 

att organisationen ökar sin effektivitet. Organisationens externa kommunikation kan istället 

beskrivas som organisationers insatser för att kommunicera med utomstående intressenter 

genom exempelvis formell marknadskommunikation som producerad information och 

relationsaktiviteter eller informella mediekontakter och spontana möten externt (Larsson, 

2014:85).  

3.1.2 Kommunikationsfunktionen och dess position i organisationen 

Följande avsnitt skapar förståelse för kommunikationsfunktionens ansvar och arbetsuppgifter 

inom organisationer. Det redogörs för funktionens utveckling från taktiska och operativa 

arbetssätt till mer strategiska. Det ger även en bild av kommunikationsfunktionens position, 

vikt, betydelse och befogenheter inom organisationen.  

 

Organisationers formella interna och externa kommunikation utförs vanligtvis av en 

kommunikationsfunktion som är samlad, ofta i en centralt belägen enhet som tillhör 

organisationen (Larsson, 2014:92). Moss et al. (2017) publicerade 2017 en global 



 

 10 

undersökning av kommunikationsavdelningar och dess utformning och struktur. Resultatet 

visade att kommunikationsavdelningars struktur inte följde något specifikt mönster i dess 

strukturering och utformning. Dess struktur berodde inte konsekvent på organisationernas 

eller avdelningarnas storlek eller struktur utan var istället situationsanpassade, skapade och 

formade av kommunikationschefen utifrån de olika organisationernas specifika behov (Moss 

et al., 2017:86).  

 

Kommunikationsfunktionens arbete inkluderar ofta att underlätta för samordning av arbetet 

inom organisationen genom kommunikation, men även bygga relationer till externa 

intressenter. Kommunikationsfunktionen och dess kommunikatörer har ofta även rollen som 

representant och företrädare för organisationen genom att föra organisationens talan externt 

och internt (Banks, 2000:29), vilket innebär att omvärldens och organisationens förtroende 

och tillit till kommunikatören är av stor signifikans för organisationen (Larsson, 2011:317). 

Von Platen (2011:343) menar att den, med rätt förutsättningar bidrar till organisationens 

effektivisering, genom att uppmärksamt föra kommunikation och information mellan de olika 

leden inom organisationen men även mellan organisationen och omvärlden. 

Kommunikationsfunktionen har också en kulturell funktion dels då kommunikation kan 

fungera som en kulturell aktivitet med en kulturskapande mening (Banks, 2000:30) och dels 

då kommunikationsfunktionen kommunicerar organisationens värdegrunder och idéer (Banks, 

2000:27f).  

 

Larsson (2014:97) skriver om kommunikationsfunktionens arbete och vilka likheter och 

skillnader i arbetsuppgifter som kan identifieras mellan privat och offentlig sektor. Likheterna 

finns inom övergripande/samlade frågor och den interna kommunikationen medan skillnader 

finns framförallt inom den externa kommunikationen. Inom den privata sektorn fokuseras den 

externa kommunikationen på att vara stöd till marknadskommunikationsfunktionen, 

ekonomisk kommunikation, kommunikation med olika grupper (publics) och kommunikation 

med andra organisationer. Inom den offentliga sektorn fokuseras den externa 

kommunikationen framförallt på medborgarkommunikation, brukarkommunikation, och 

kommunikation med andra organisationer och förtroendemän (ibid).  

 

Likt detta studerade Gregory (2008:222) strategiska kommunikatörers beteenden och 

kompetens för att identifiera viktiga kompetensområden. Studien presenterade även likheter 

och skillnader mellan privat och offentlig sektor. Inom privat sektor var de mycket 
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affärsinriktad och fokuserade på analys, utredning, noga förberedelse och strategi. Den 

offentliga sektorn krävde istället mer kompetensområden som kretsade kring samarbete, 

relationsbyggande och engagemang (Gregory, 2008:221f). Gregory (2008:222) menade att de 

strategiska kommunikatörernas beteende och kompetens speglade de olika organisationernas 

målsättning.   

 

Larsson (2014:96) menar att kommunikationsfunktionen kan sägas ha minst fem olika 

uppgifter internt och externt: analys-, strategi- och planeringsuppgifter, relationsuppgifter, 

produktionsuppgifter, kulturskapandeuppgifter och rådgivnings- och konsultuppgifter. Men 

kommunikatörer inom organisationer kan ha betydligt fler arbetsuppgifter då 

kommunikationsfunktionen står för det huvudsakliga kommunikations- och 

informationsflödet som tillåter organisering och effektivisering (Larsson, 2014:322).  

 

Kommunikationsfunktionen har tidigare framförallt drivits på en taktisk och operativ nivå, 

och sällan varit delaktiga i de strategiska besluten eller bidragit till att driva organisationen, 

den har snarare endast speglat den internt och externt (Heide, Johansson & Simonsson, 

2012:18f). Kommunikationsfunktionen har framförallt fokuserat på vertikal kommunikation 

från ledning och chefer ner till medarbetare (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:18f). 

Heide, Johansson och Simonsson (2012:19) menar att synen på den kommunikativa 

funktionen nu förändras. Detta då strategisk och värdeskapande kommunikation betonas, 

vilket bland annat ger tillfällen att stödja och utveckla chefer och medarbetare i 

kommunikation men också kräver en starkare koppling till ledningen och centrala 

verksamhetsprocesser (ibid).  

 

Kommunikationsfunktionens utveckling innebär att dess koppling till ledningen och de 

påverkansmöjligheter det skapar är mycket viktigt för funktionens framgång. Detta framhävs 

inom excellence teorin som bland annat beskriver hur en kommunikationsfunktion är 

beroende av den dominanta koalitionens stöd, respekt och förtroende, dels för att skapa 

förståelse för kommunikationsfrågor, men också för att funktionen ska få de ekonomiska 

tillgångar som krävs (Grunig L, Grunig J. & Dozier., 2002:190f). L. Grunig (1992:485) menar 

att ett sätt att få kommunikationsfunktionens beslutsfattandemakt att realiseras är att den 

dominanta koalitionen förstår dess värde.  
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Brønn (2013) publicerade en studie som undersökte hur andra ledare inom organisationer 

uppfattar kommunikationsfunktionen. Resultatet visade att ledare uppfattade kommunikation 

som en betydelsefull kompetens och vital för ekonomisk vinst. Kommunikation som 

ledningsfunktion ansågs däremot mindre viktig än andra ledningsfunktioner (Brønn, 

2013:74). Resultatet indikerade också att den kommunikativa funktionen behöver bli mer 

strategiskt orienterad, för att på så sätt bli en del av ledningsgruppen och därmed kunna 

ansvara för strategiskt beslutsfattande (Brønn, 2014:20). 

 

Utvecklingsprocessen har även resulterat i att kommunikation uppfattas som allt viktigare för 

många organisationer (Johansson & Ottestig, 2011:144). Då omvärlden förändras, allt fler 

områden globaliseras och informationsflödet expanderar växer kommunikationsfunktionens 

ansvarsområde (Vieira & Grantham, 2015:545). Detta innebär också att det är viktigare för 

organisationer att investera i immateriella resurser så som varumärket, 

medarbetarengagemang och lojalitet. Kommunikationsfrågor får därför succesivt med denna 

utvecklingsprocess större utrymme på ledningsagendan och kommunikation ses som en allt 

viktigare konkurrensfaktor (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:19f).  

3.1.3 Kommunikationschefens roll och position i organisationen  

Nedan beskrivs kommunikationschefens roll, arbetsuppgifter och position i organisationer 

samt redogör för tidigare forskning kring kommunikationschefen inom främst rollforskning. 

Detta för att ge en inblick i studiens fokuspunkt, kommunikationschefen, samt för att ge en 

bild av deras kunskap, kompetens och färdigheter. Avsnittet ser också närmare på 

kommunikationschefens legitimitet och status i organisationer.  

 

Kommunikatörens roll har tidigare utforskats i stor utsträckning inom forskningsfältet 

strategisk kommunikation, både internationellt och av svenska forskare. Rollforskningen har 

till stor del fokuserat på att typologisera de olika roller som finns inom kommunikationsyrket 

(Larsson, 2011:307). Den tidiga rolltypologin utfördes av bland annat Broom och Smith 

(1979:48) som huvudsakligen formulerade fyra olika typer av kommunikatörer utifrån 

litteratur inom området: experten, lotsen, problemlösaren och teknikern. De menade att 

kommunikatörerna skiljde sig från varandra och utförde olika arbetsuppgifter i olika stadier i 

kommunikationsarbetet och utefter det kunde kategorisera in dem i dessa ”typer” (ibid). 1995 

kom Dozier och Broom (1995:5f) med en förenklad version av teorin som smalnade av 

typerna till endast två typer av kommunikatörer: ledaren eller teknikern. Detta har senare 
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forskning byggt på, med övervägande fokus på att utforska kommunikatörens ledarroll 

(Larsson, 2011:309) och därmed ofta kommunikationschefen och den seniora 

kommunikatören.  

 

Kommunikationschefens uppgift och roll kan ses på olika sätt och många studier har utförts 

för att utröna vad kommunikationschefens roll innebär. Forskning kring ämnet har till stor del 

kretsat kring Excellence studien i vilken L. Grunig (1992:485f) bland annat redogör för vikten 

av kommunikationschefens beslutsfattande makt i organisationen vilket ska komma genom 

plats i den dominerande koalitionen. L. Grunig, J. Grunig och Dozier (2002:83) påminner 

dock om att den dominanta koalitionen är informella sammanslutningar, inte nödvändigtvis 

den formella ledningsgruppen och dessutom att medlemskap inom den sammanslutningen inte 

är absolut nödvändig. Men de menar också att det underlättar kommunikationsfunktionens 

arbete avsevärt samt att det ger kommunikationschefen en typ av makt inom organisationen 

(ibid). En plats i direktivet eller ledningsgruppen för kommunikationschefen har därför blivit 

mycket eftersträvat inom branschen (Larsson, 2014:95).   

 

Det finns kritik riktat mot excellens teorin och dess påstående att kommunikationschefen ska 

sträva mot en plats i den dominanta koalitionen. Kritiken består framförallt av att det ses som 

en simplifiering av verkligheten att det skulle finnas en enda dominerande toppgrupp som styr 

inom organisationen(Berger, 2005:5). Reber och Berger (2006:245) påvisar också att en plats 

i den dominerande koalitionen inte heller måste resultera i inflytande inom den gruppen.    

 

L. Grunig, J. Grunig och Dozier (2002:228) delar upp kommunikatörens ledarroll i två typer 

av expertfunktioner: en administrativ ledningsexpertis och en strategisk ledningsexpertis. Den 

administrativa ledningsexpertisen syftar på att kommunikationschefen är en typ av 

verksamhetschef som får det dagliga arbetet på enheten att fungera på ett bra sätt. Den 

strategiska ledningsexpertisen syftar istället på arbete så som planering, strategi och analys, 

verktyg för att enheten ska kunna kommunicera på ett bra sätt, samt bidra till organisationens 

planeringsprocess (ibid). Wright (1995:186) föreslog i sin studie en tredje typ av 

expertfunktion: högsta kommunikationsledaren som syftar på den högsta funktionen inom 

kommunikationsfunktionen som har direkt kontakt med ledningen.   

 

Moss et al. (2005) studerade den seniora strategiska kommunikatörens kunskaper, färdigheter 

och kompetens i ett försök att identifiera gemensamma kompetenser. De rollområden 
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undersökningen resulterade i var ett område inom den tekniska dimensionen: 

tekniker/producent och fyra inom ledardimensionen: policy- och strategirådgivare, 

omvärldsbevakare, analytiker och utvärderare och kris- och problemhanterare (Moss et al., 

2005:879). Resultatet visade att de seniora strategiska kommunikatörerna arbetade 

övervägande med analys/utvärdering och omvärldsbevakning, i liten utsträckning som 

rådgivare till ledningen och ännu mer sällan hade en plats i ledningen. Samtidigt visade 

studien att de även arbetar med produktion och tekniska uppgifter (Moss, Newman & 

DeSanto, 2005:885) och studien sade emot därmed tidigare forskning som menat att 

kommunikatören antingen var ledare eller tekniker.  

 

I Larssons (2011:314ff) opublicerade studie inom området syftade han till att kartlägga 

kommunikationschefens rollbild för att sedan jämföra resultatet med Moss, Newman och 

DeSantos (2005) studie. Resultatet visade bland annat att samtliga som deltog i studien 

utförde arbete inom alla fyra rollområden inom ledardimensionen. Studien fann även att 

svenska kommunikationschefer i större utsträckning arbetade med rådgivning, 

problemlösning och ledningsarbete men mindre med tekniskt arbete (Larsson, 2011:315f).  

 

Johansson och Ottestig (2011:159f) fann att kommunikationschefens roll betraktades som en 

tydligt strategisk ledarroll inom sina organisationer. I studien delades kommunikationschefens 

roll in i tre beteenden: organisationsledaren, som ansvarar för strategiska beslut och har en 

plats i ledningen och den dominanta koalitionen; kommunikationsledaren, som ansvarar för 

hantering av kommunikationsfrågor och har en plats i ledningen; och 

kommunikationsföreståndaren, som hanterar kommunikationsfrågor men utan plats i 

ledningen (Johansson & Ottestig, 2011:158). Resultatet visade även att 

kommunikationscheferna upplevde hög legitimitet utanför organisationen men att den interna 

legitimiteten och statusen varierade betydligt (Johansson & Ottestig, 2011:159). Detta kunde 

de delvis koppla till VDs uppfattning av kommunikationen och dess betydelse för 

organisationen (Johansson & Ottestig, 2011:152). Detta kan liknas med Brønn (2014:76) som 

fann att VDs stöd var en förutsättning för kommunikationschefens acceptans och involvering i 

ledningsgruppen. 

 

Van Ruler och de Lange (2003:155) skrev i sin studie att kommunikationschefens utbildning 

och yrkesinriktning var lågt prioriterat inom de undersökta organisationerna i Nederländerna. 

De visade att ledare av kommunikationsfunktioner sällan var utbildade eller hade erfarenhet 



 

 15 

inom kommunikationsbranschen. Berger et al. (2007:64) visade i sin studie att en fjärdedel av 

kommunikationscheferna i studien hade utbildning inom kommunikationsvetenskap. Deras 

bakgrund varierande också, både gällande utbildningens nivå och område (Berger et al., 

2007:61). Detta visade även Johansson och Ottestig (2011:51) i sin studie där bara tre 

kommunikationschefer av tio hade utbildning inom kommunikationsvetenskap.  

 

Grandien (2017:84) skrev att utbildning inom strategisk kommunikation blir allt vanligare, 

men att branschen fortfarande inte är strikt avgränsad från andra professioner. Detta har 

positiv påverkan på branschen då det tillför mer varierad kunskap, men har även negativ 

påverkan då branschen kräver mer specificerad kunskap inom kommunikation och det även 

påverkar dess strävan efter professionalisering vilket kräver enhetlig utbildning inom 

professionen (ibid).  

3.1.4 Legitimitet och professionalisering  

Följande avsnitt beskriver begreppen legitimitet och professionalisering utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv, men även utifrån kommunikatörens och kommunikationschefens 

perspektiv. Följande ska även ge en bild av kommunikationsbranschens professionalisering 

och legitimitet och dess utveckling i Sverige. Avsnittet ska möjliggöra analys och slutsatser 

samt skapa förståelse för de tillvägagångssätt som resulterat i intervjumanualens 

frågeställningar.  

 

Suchman (1995:574, min översättning) definierar legitimitet som en generaliserande 

uppfattning eller antagande om att en persons handlande är önskvärt, korrekt eller lämpligt 

inom ett socialt konstruerat system av normer, värderingar, övertygelser och definitioner. 

Legitimitet handlar i stora drag om samhörighet och utanförskap, baserat på vad som 

differentierar gruppen från de utomstående och vad som inom den gruppen är acceptabelt 

(Watson & Hill, 2012:156).  

 

Organisationers legitimitet handlar till stor del om att organisationen ska få acceptans från 

intressenter. Organisationer har därför på många sätt anpassats till omvärlden och övergått till 

likformighet, vilket kan ses som ett uttryck för institutionalisering. Institutionalisering innebär 

just att organisationer, genom medvetna och omedvetna handlingar strävar efter att följa 

normer, regler och föreställningar som omvärlden tar för givna. Syftet med institutionalisering 

är att organisationen ska uppfattas som begriplig, förutsägbar och legitim (Fredriksson & 



 

 16 

Pallas, 2011:47). Mayer och Rowan (1977:349) menar att institutionalisering ger ökad 

legitimitet internt och externt och på så sätt bidrar till organisationers framgång och 

överlevnad. Detta dels för att organisationsmedlemmarnas engagemang ökar då 

organisationens drift internt uppfattas som legitim och dels eftersom organisationen genom 

ökad legitimitet externt på så sätt får högre status i samhället (ibid). Då 

kommunikationsfunktionen bland annat hanterar organisationens målgrupper, image, 

varumärke, anseende, relationer och representation både internt och externt (Larsson, 

2014:322f) kan det antas att kommunikationsfunktionen på många sätt arbetar eller bör arbeta 

för att gynna organisationens legitimitet och begriplighet och därmed även organisationens 

institutionalisering.  

 

För organisationer är legitimitet därför centralt för dess relation till omvärlden, men det är 

även centralt för den strategiska kommunikatören (Merkelsen, 2011:125). 

Kommunikationschefens interna legitimitet handlar om att ledning, chefer och medarbetare 

uppmärksammar och accepterar personens kompetens och nytta i organisationen. 

Kommunikationschefens externa legitimitet handlar istället om att externa parter, så som 

journalister och offentliga verksamheter, uppmärksammar och accepterar personens ställning 

som organisationens representant och företrädare (Mahoney, 2011:149).  

 

Kommunikationschefens legitimitet kan också kopplas till hens förtroende, om vilket Offe 

(1999:47, min översättning) skriver: tron att andra, genom sina handlingar eller inaktivitet 

bidrar till mitt/vårt välmående och avstår från att skada mig/oss. Brante (2014:18f) menar att 

förtroende inom branscher fås och bibehålls genom stark yrkesintegritet, etiska regler, 

kollegialitet och andra disciplinerade mekanismer.   

 

Dåligt rykte och acceptans bland allmänheten har länge varit ett problem inom 

kommunikationsbranschen (Larsson, 2007:224). I en undersökning från Larsson (2007:224) 

visade resultatet att branschen hade mycket lågt förtroende bland allmänheten. 

Undersökningen visade också att det fanns skillnader i förtroendet beroende på vilken roll 

inom PR-branschen som efterfrågades i enkäten. Resultatet visade att informatörer hade högre 

förtroende hos allmänheten än PR-utövare och marknadskommunikatörer, men att samtliga 

hade mycket lågt förtroende jämfört med andra branscher (Larsson, 2007:224f).  
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Larsson (2007:233) menade att skillnaden kunde bero på PR-utövares historiska koppling till 

manipulation och propaganda och deras arbete med att influera allmänheten på olika sätt. 

Samtidigt så visade resultatet att informatörer, som strävar efter att vara tillförlitliga, 

sanningsenliga och etiska, inte helt lyckats distansera sig från den gruppen och även dem 

kopplades till PR utövarnas negativa rykte (ibid). Studien visade även att yngre personer hade 

mer förtroende för kommunikationsbranschen än äldre. Vilket skulle kunna visa på att yngre 

har större acceptans och förståelse för kommunikativa insatser i samhället, och därmed att 

förtroendet för branschen kan komma att öka i framtiden (Larsson, 2007:232).  

 

Detta kan även kopplas till arbetets karaktär, att PR-utövare arbetar med att förespråka olika 

organisationers intressen vilket skapar osäkerhet kring utövarens faktiska intentioner. Detta 

har lett till misstro från allmänheten och har skapat en negativ bild av branschen (Grandien, 

2017:74). Edwards och Picezka (2013:9) skriver att branschen i bästa fall ses av allmänheten 

som image- och rykteshantering och i värsta fall som tvivelaktigt arbete där manipulation och 

lögner är viktiga verktyg. I Sverige har begreppet PR fått ett nedsvärtat, negativt rykte 

(Larsson, 2014:39) och det finns ett behov hos PR-utövare att distansera sig från begreppet 

(Grandien, 2017:74). Delvis på grund av detta har begreppet PR, i Sverige till stor del täckts 

in i och bytts ut med begreppen strategisk kommunikation och informations- och 

kommunikationsverksamhet (Larsson 2024:35).  

 

Grandiens (2017:91f) studie visade att PR-utövare identifierade en koppling mellan deras 

arbete och tainted work. Tainted work innebär att arbetet kan associeras med uppenbart 

stötande eller utförs under mycket farliga förhållanden. Det kan även innebära att arbetet har 

regelbunden kontakt med stigmatiserade yrken eller att samhället ser arbetet som syndigt eller 

omoraliskt alternativt att det är känt att arbetet ofta använder påträngande eller oärliga 

metoder (Ashforth and Kreiner, 1999:429). Grandien (2017:92) menar att olika inriktningar 

på kommunikativt arbete hanterar olika mängd tainted work, där 

organisationskommunikatörer anses hantera minst.  

 

Professionalisering kan ses som en övergripande lösning på branschens legitimitets- och 

förtroendeproblem, då högre legitimitet och förtroende ska följa professionalisering 

(Merkelsen, 2011:125). Detta då ett professionaliserat yrke kan kännetecknas av att den har 

en samlad kunskapsbas, en stark yrkesförening, branschetiska regler, högre akademisk 

utbildning samt tydlig avgränsning mot närliggande yrkesområden (Fredriksson & Pallas, 
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2011:53). Larsson (2005:35) menar dock att forskare har olika syn på vad professionalisering 

innefattar. Begreppet kan även inkludera exempelvis saker som auktoritet, samhällelig 

sanktion och en egen kultur (Greenwood, 1976:304f).  

 

Tjärnström-Ottestig (2002:155) beskriver hur forskares makro- eller mikrosyn på begreppet 

påverkar om intresset kretsar kring professionens nytta för samhället i stort eller om frågor 

kring status och legitimitet står i fokus. Branschen kan dessutom inte professionaliseras förrän 

majoriteten inom yrket agerar professionellt, i enlighet med dess kännetecken, på en 

individuell nivå (Tjärnström-Ottestig, 2002:156). Professionalisering kan uppfattas som 

branschens strävande efter att finna dess identitet och vars strävan karaktäriseras av konflikter 

och överenskommelser kring yrkesverksammas arbete, vad de vill att andra ska tro om deras 

arbete och hur de ser sin egen identitet inom yrket (Grandien, 2017:78). 

 

The power approach är ett perspektiv som kretsar kring en professions uppkomst och för 

vems fördel professionen agerar. Inom perspektivet finns också en tanke att då professionen 

får kontroll över sin egen roll och dess uppfattning i större sociala sammanhang, får 

professionen och utövarna inom den även en tydlig maktposition i samhället (Tjernström-

Ottestig, 2002:155). Professionalisering kan också ses som en del i en institutionaliserande 

process, då en profession för med normer och regler in i organisationer som påverkar 

organisationslivet. Professioner innehar också legitimitet som ger påverkansmakt kring 

professionens arbete ska utföras (Lammers & Garcia, 2014:208f).  

 

Kommunikationsbranschens utveckling och legitimitet i det svenska samhället har skiljt sig 

en del från dess utveckling internationellt (Larsson, 2014:336). I Sverige utvecklades 

branschen till stor del inom offentlig sektor på grund av att regeringen inrättade Statens 

Informationsstyrelse, vars centrala uppgift var att informera allmänheten och kontrollera 

mediernas nyhetsspridning (Larsson, 2014:339ff). Detta skiljer sig från branschen 

internationellt där den utvecklades inom den privata sektorn och politiska kampanjer och 

kretsade till stor del kring redaktionell marknadsföring och krigspropaganda (Larsson, 

2014:336f). Det kan därför antas att svenska informatörers och kommunikatörers relation till 

samhället och dess aktörer skiljer sig från dess internationella motsvarighet. Larsson 

(2014:342) menar dock att de svenska informatörernas relation till journalister inte varit helt 

okomplicerad då informatörer, sedan slutet av 1950-talet, har anklagats av journalister för att 

göra reklam istället för att ge information (Larsson, 2014:342).  



 

 19 

 

Johansson och Ottestig (2011:145) reflekterar kring de kulturella skillnader i Sverige som 

påverkar samhällets syn på kommunikatörer. De skriver främst om hur samhället värderar 

transparens, öppenhet och trovärdighet högt, vilket kan ses i exempelvis tillämpningen av 

offentlighetsprincipen och meddelarfrihet i svensk lagstiftning. Offentlighetsprincipen syftar 

till att allmänheten, privatpersoner men även press och organisationer, har rätt till information 

och insyn i statens och kommuners verksamhet (Regeringskansliet, 2015). Med 

meddelarfrihet menas de regler i tryckfrihetsförordningen respektive 

yttrandefrihetsgrundlagen som innebär att det till viss del är möjligt att straffritt lämna vissa 

sekretessbelagda uppgifter för publicering i massmedier (Lagen.nu, 2015). Transparens inom 

svenska kommunikationsbranschen är dock tudelad då majoriteten av utövare inom branschen 

uttrycker ett behov av mer transparens och öppenhet inom branschen, men det finns få som 

utövar det (Grandien, 2017:87f).  

  



 

 20 

4  Metod och material  

4.1  Val av metod 

Studien kan bemärkas som en beskrivande studie vilket Esaiasson et al. (2012:36) menar 

syftar till att undersöka hur, när, var, vem och vilka. I detta fall syftade studien till att beskriva 

hur verkligheten såg ut, alltså hur kommunikationschefer upplevde sin tillvaro i hänsyn till 

roll och legitimitet. Det var även relevant då studien syftade till att åskådliggöra den 

förändring som skett de senaste tio åren genom att jämföra med en liknande studie där 

insamlingen av materialet skedde 2007.  

 

Studien genomfördes med kvalitativa, personliga samtalsintervjuer. Esaiasson et al. 

(2012:251) skriver att personliga samtalsintervjuer ger utrymme för interaktion och sampel 

mellan intervjuare och svarsperson samt öppnar upp för oväntade svar och reaktioner från 

svarspersonen. Metoden syftar ofta till att ge förståelse för svarpersonernas uppfattningar 

(ibid). Då studiens syfte var att beskriva kommunikationschefers uppfattningar kring sin 

legitimitet och roll var det viktigt att svarspersonerna fick den möjlighet, som 

samtalsintervjuer ger, att uttrycka sig fritt kring de frågor som ställdes.  

4.1.1 Urval  

Studien baserades på ett strategiskt urval och vidare ett representativt urval av analysenheter 

som valdes ur den tilltänkta populationen. Studien avgränsades till att undersöka 

organisationer inom offentlig sektor, för att organisationerna och de omgivande faktorerna 

skulle vara så lik varandra som möjligt. Detta för att på så sätt försöka utesluta att 

variationerna i respondenternas svar berodde på att de verkade i helt olika miljöer, under helt 

olika omständigheter. Studien undersökte kommunikationschefer inom kommuner som 

grupperades som större stad. Denna grupp bestod av 21 kommuner utspridda i landet (Åhlvik, 

2017) och ur denna grupp valdes åtta respondenter slumpmässigt. Kommunikationschefer 

valdes främst för att det ansågs att de hade en ledarposition inom organisationen som innebar 

att de kunde svara på de frågeställningar som studien skulle undersöka. 

Kommunikationscheferna valdes också för att kunna undersöka skillnader utifrån en tidigare 

studie som fokuserade på kommunikationschefers upplevda roll och legitimitet.  
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Synen på populationen vid samtalsintervjuer skiljer sig jämfört med andra metoder, då 

populationen inte behöver ses som en specifik grupp individer utan kan snarare ses som det 

begränsade antalet uppfattningar som finns bland de aktuella individerna (Esaiasson et al., 

2012:166f). I denna studie kunde därför populationen ses som de olika erfarenheter och 

tankesätt kommunikationscheferna hade som kunde ha inverkan på deras uppfattningar av 

deras roll och interna/externa legitimitet.  

 

I studien så intervjuades åtta personer, så kallade analysenheter i strävan efter teoretisk 

mättnad. Ahrne och Svensson (2015:42) menar att antalet analysenheter vid samtalsintervjuer 

ofta kan stanna vid sex till åtta individer och att materialet då blir relativt oberoende av 

enskilda personers uppfattningar. Det kan dock aldrig på förhand sägas exakt hur många 

intervjuer som krävas för att uppnå i teoretisk mättnad (Ahrne & Svensson, 2015:42). 

Intervjuer och analys varvades därför, för att på så sätt kunna kontinuerligt reflektera över 

vilka tankegångar och uppfattningar som återkom i materialet och så sätt avgöra när 

tillräckligt många analysenheter intervjuats.   

4.1.2 Intervjumanual  

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjumanual (se bilaga 1) som följdes 

i samtliga intervjuer. Följdfrågor och till viss del frågornas följd skiftade mellan intervjuerna 

eftersom intervjumanualen innehöll många öppna frågor vars svar ibland exempelvis 

inkluderade svar på fler frågor i manualen än den ställd.  Semistrukturerade intervjuer innebär 

att de frågor som ställs är utgår ifrån studiens frågeställningar och teman (Larsson, 2010:60). 

Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom de gav möjlighet att ställa öppna och vida frågor 

där respondenten hade möjlighet att beskriva sina upplevelser. Samtidigt kunde intervjuaren 

kontrollera och styra samtalet i ”rätt” riktning för studien.  

 

Larsson (2010:63) skriver att den utgångspunkt frågor har i teori, forskning och tidigare 

erfarenhet påverkar hur frågorna formuleras och leder samtalet under intervjun i en viss 

riktning. Intervjumanualen utgick från de teorier och den tidigare forskning som valts, 

frågeställningarna och problemställningarna samt de frågor som ställts i den tidigare 

undersökningen med samma ämne av Johansson och Ottestig (2011). Manualen inleddes med 

grundläggande frågor för att ge en överblick av kommunikationschefens enhet och 

organisation, samt fungera som inledande/uppvärmningsfrågor. Efter de frågorna följde 

manualen tre teman: Kommunikationschefens roll, intern legitimitet och extern legitimitet.   
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Då första intervjun hade genomförts så gjordes några ändringar i intervjumanualen, för att få 

ett bättre flöde i intervjun samt för att göra frågorna mer öppna och på så sätt ge mer 

information. Följden på två frågor ändrades och en fråga formulerades om så den gav mer 

utrymme för tolkning. En sista avslutande fråga lades också till som fokuserade på 

kommunikationschefens uppfattning kring vilka faktorer som påverkar 

kommunikationschefens legitimitet i organisationen. Frågan adderades för att få ett bättre 

avslut på intervjun, men även för att öppna upp för en vidare diskussion kring legitimitet i 

respondentens organisation.  

4.2  Genomförande  

4.2.1 Intervjuer  

Kommunikationscheferna kontaktades först med ett mail med information om studien och en 

förfrågan om de ville delta i en intervju och de kontaktades sedan via telefon. Flera av de 

kommunikationschefer som kontaktades svarade inte och nya valdes därför slumpmässigt och 

kontaktades. Två dagar innan intervjuerna skickades ett bekräftelsemail med tid och datum 

för intervjun samt intervjufrågorna. Detta för att respondenterna skulle få möjlighet att läsa 

igenom frågorna och förbereda sig innan intervjun.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes via telefon eller videosamtal. Då några respondenter inte 

kunde nås på annat sätt så valdes det därför att alla intervjuer skulle genomföras på det sättet. 

Risken för intervjueffekter är alltid närvarande vid samtalsintervjuer då respondenternas svar 

kan skifta beroende på exempelvis vem som intervjuar eller vilken miljö intervjun genomförs 

i (Esaiasson et al., 2012:267). För att minska dessa effekter genomfördes alla intervjuer på 

liknande sätt, via telefon eller videosamtal och genom att en person intervjuade alla 

respondenter. 

 

Ömsesidigt förtroende i samtalsintervjuer är viktigt för att skapa öppenhet och tillit i 

samtalssituationen. Förtroende skapas i intervjusituationer genom att ställa ”rätt” frågor 

innehållsmässig men även ställa dem vid rätt tillfälle i samtalet. Tillit kan skapas också 

genom individernas inställning till och agerande med varandra (Larsson, 2010:73). För att 

skapa öppenhet och tillit i intervjuerna inleddes alla intervjuer med att intervjuaren berättade 

om studien och beskrev intervjuns upplägg och delar. Intervjuaren beskrev även hur det 
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insamlade materialet skulle användas och hanteras, för att försäkra sig om att respondenten 

var okej med detta. Intervjumanualen inleddes också med kortare, grundläggande frågor för 

att sedan gå vidare till de tematiska frågorna och avslutades med två vida och mycket öppna 

frågor.  

 

Intervjuerna genomfördes utspritt under fyra veckor. Alla intervjuer spelades in och 

reaktioner och tankar kring tonläge, gester (vid videosamtal), uppträdande med mera 

antecknades av intervjuaren.  

4.2.2 Bearbetning av data  

Bearbetningen av materialet baserades främst på kartläggningsmetoden som Esaiasson et al. 

(2012:272) skriver innebär att kartlägga relevanta aspekter utifrån de fenomen man 

undersöker med hjälp av ett schema. Alla intervjuer i denna studie transkriberades, efter detta 

lästes allt material igenom minst en gång, för att sedan sammanfatta allt material i ett 

dokument efter de frågor som ställdes i intervjuerna. Detta för att se vilka svar som var 

samstämmig och vilka som avvek samt ta bort de delar av intervjuerna som kretsade kring 

andra ämnen än studiens fokusområde, dessa kartlades sedan i ett schema. I nästa steg 

tolkades alla svar och analytiska teman togs fram ur materialet. Dessa tolkningar jämfördes 

sedan med den teori som valts för att på så sätt analysera kopplingen mellan studiens resultat 

och teorin.  

4.2.3 Studiens ti l l förl it l ighet och giltighet  

Studiens intervjumanual baserades på en operationalisering av de teorier och den tidigare 

forskningen kring intern och extern legitimitet, professionalisering, kommunikationschefens 

ledningsarbete, PRs utveckling i Sverige och kommunikationschefens roll som valts ut i 

början av studien. Studier av beskrivande karaktär kräver en bas av tydliga teorier och 

begrepp och med hjälp av dessa kan slutledningarna bli mer än endast det som är direkt uttalat 

i materialet. Slutsatserna ska sedan kunna ifrågasättas baserat på andra teorier och begrepp 

(Esaiasson et al., 2012:36f).  

 

I studien baserades operationaliseringen av de teoretiska begreppen och de frågor som bildade 

intervjumanualen till stor del på begrepp och operationaliseringar som andra forskare gjort 

inom området, varav Johansson och Ottestigs (2011) intervjumanual och begrepp utgjorde en 

stor del. Esaiasson et al. (2012:60) skriver att ett bra sätt att bidra till god begreppsvaliditet är 
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att bygga på eller kopiera operationaliseringarna som andra, ofta mer erfarna forskare använt i 

tidigare studier.  

 

Studiens urval var viktig för studiens giltighet (Larsson, 2010:77) och analysenheter måste 

vara ändamålsenliga och tillhöra det fenomen studien ska undersöka (Larsson, 2010:61). 

Studiens urval skulle således formas av studiens behov. Denna studies urval var representativt 

för den population den skulle uttrycka något om. Ett representativt urval valdes då studien var 

beskrivande och respondenterna valdes baserat på deras nuvarande position som 

kommunikationschef/direktör inom kommuner som kunde antas ha erfarenhet och 

uppfattningar om studiens ämne. Det var därför sannolikt att deras intervjuer skulle bidra till 

att svara på studiens frågeställningar och syfte.  

 

Larsson (2010:77) påminner dock om att respondenternas ärlighet och om det de säger är vad 

de menar påverkar studiens tillförlitlighet. Det kan vara ett hinder främst i studier som rör 

personliga och känsliga ämnen som exempelvis organisationsliv, yrkesutövning och 

arbetsmiljö (Larsson, 2010:78). Då studiens ämne kunde ses som känsligt så utelämnades alla 

namn och organisationsnamn i uppsatsen, vilket skulle bidra till att skapa öppenhet och 

ärlighet vid intervjutillfällena.  

 

Det var även viktigt att överväga studiens jämförelsepunkter och därmed vilka 

nivåskattningar som skulle gälla i studien (Esaiasson et al., 2012:144). Då stipulativa 

nivåskattningar ofta hamnar i godtycke (Esaiasson et al., 2012:146) utnyttjade studien istället 

tiden, det vill säga förändringen som jämförelsepunkt. Johansson och Ottestigs (2011) studie 

av kommunikationschefer från 2011 var den huvudsakliga jämförelsepunkten som användes. 

Detta då deras resultat redovisade kommunikationschefers uppfattningar kring roll och 

legitimitet vid den tidpunkt då intervjuerna utfördes 2007 (Johansson & Ottestig, 2011)  

 

I kvalitativa studier används ofta ett mindre antal analysenheter vilket innebär att slutsatserna 

inte kan statistiskt generaliseras (Esaiasson et al., 2012:166). Det ställer även höga krav på det 

urval som görs ur populationen då det blir viktigt att intervjua rätt personer i relation till syftet 

(Ahrne & Svensson, 2015:39f). Syftet med denna kvalitativa studie var dock inte till att göra 

starka, absoluta generaliseringar med dess slutsatser utan snarare synliggöra ett fenomen i 

verkligheten och sedan redovisa för dess överförbarhet till populationen. Då studien undersökt 

kommunikationschefers uppfattningar i flera olika kommuner, med liknande 
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organisationsbyggnad och idé, men på olika platser i Sverige fanns det goda förutsättningar 

att de gemensamma drag och mönster som framträdde till viss del kunde föras över på 

populationen.  

 

För att trovärdigt kunna redogöra för resultatet var det av stor vikt att studien och de steg som 

togs i undersökningen var transparenta för att möjliggöra replikering av studien och öka 

trovärdigheten till dess slutsatser (Ahrne & Svensson, 2015:25).  Intervjuerna spelades därför 

in, transkriberades, sammanfattades och analyserades enligt de metoder som nämnt ovan.  
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5  Resultat 

I resultatet kommer samtliga respondenter betecknas med titeln kommunikationschef.   

5.1  Kommunikationsfunktionen i kommuner  

5.1.1 Kommunikationsfunktionens struktur 

Kommunikationsfunktionerna som undersöktes var mycket olika strukturerad på de olika 

kommunerna. Dels så skiljde sig funktionerna storleksmässigt ifrån varandra, men även dess 

nivå av centralisering var olika. I intervjuerna med kommunikationscheferna framstod 

framförallt två olika grundläggande modeller för strukturering av kommunikationsfunktionen, 

decentraliserad och centraliserad.  

 

Några kommunikationschefer som intervjuades för denna studie berättade om den första 

modellen, den decentraliserad där det dels fanns en kommunövergripande funktion med några 

få strategiska kommunikatörer och dels kommunikatörer utplacerade i kommunens olika 

verksamheter. Denna grund kompletterades även inom vissa kommuner med en 

produktionsenhet eller in-housebyrå som framförallt utförde operativa arbetsuppgifter. 

Arbetsstrukturen, beslut och prioriteringar för de utplacerade kommunikatörerna leddes 

framförallt av verksamhetsledarna. Kommunikatörernas arbete influerades dock av de 

kommunövergripande kommunikationsstrategerna vars arbete främst var att stötta och 

underlätta verksamhetskommunikatörernas arbete genom att exempelvis ansvara för driften 

och utvecklingen av kanaler så som intranätet, webben och sociala medier samt planera större 

utvecklings- eller kommunikationsarbeten. En kommunikationschef upplevde att när 

kommunikationsfunktionen var decentraliserad fungerade också verksamheterna som separata 

delar av organisationen. 

 

Den andra grundläggande modellen för strukturering, berättade kommunikationscheferna 

baserades på centralisering och innebar att alla kommunens kommunikatörer var samlad i en 

enhet och den enheten utgjorde både strategiskt och operativt stöd till verksamheterna och 

bolagen i kommunen. Moss et al. (2017:86) skriver att kommunikationsfunktioner inom 

organisationer ofta är centraliserade och att dess struktur och utformning bygger på 

organisationernas specifika behov. 
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En kommunikationschef menade att detta kunde ses som ett resultat av kommunernas 

komplexitet, även om alla kommuner utgick ifrån samma grundsystem så menade hen att 

kommunerna ändå var mycket olika och hade utvecklats på olika sätt. Det kan därför tolkas 

som att kommunikationsfunktionerna till viss del är situationsanpassad inom kommuner.  

 

En kommunikationschef var i en pågående omorganisering, där kommunikationsfunktionens 

nuvarande decentralisering var en del av diskussionerna. Hen upplevde att kommunikatörerna 

med kommunövergripande ansvar på många sätt hade svårt att påverka de kommunikatörer 

som var utspridda på förvaltningarna, att de var för långt mellan de strategiska 

kommunikatörerna och verksamhetskommunikatörerna. De cheferna med centraliserade 

kommunikationsenheter upplevde att verksamheterna hade tydligare koppling till 

organisationen.  

 

Denna undersökning visade att kommunernas kommunikationsfunktioners struktur främst 

fastställdes av olika ledningsgrupper eller direkt av kommundirektören. Några 

kommunikationschefer lyfte dock att de också var en del av processen att utforma funktionens 

struktur. En av cheferna menade att detta kunde kopplas till att hen haft sin befattning i många 

år.  

  

Jag har varit chef länge i organisationen, så jag har fått varit med och format 
avdelningen i sin nuvarande utformning men också dess tidigare utformning. 
Tillsammans med ledningsgruppen inom kommunikation och i takt med hur 
förvaltning i övrigt har utökats.  

- Kommunikationschef 5 
 

Detta kan jämföras med Moss et al. (2017:86) uppfattning att kommunikationsenheter i 

organisationer ofta är formade och skapta av organisationernas kommunikationschefer.  

5.1.2 Kommunikationsfunktionens uppdrag och arbetsuppgifter 

Kommunikationsfunktionens huvudsakliga uppdrag inom de kommuner som undersöktes i 

studien grundades också i att de skulle vara en stödfunktion som skulle underlätta och skapa 

förutsättningar för ledare, chefer, verksamheter och medarbetare i deras kommunikativa 

ansvar och arbete. Detta kan liknas med Banks (2000:29) beskrivning av 

kommunikationsfunktionens huvudsakliga uppdrag i organisationen vilken hen menar är att 

underlätta för samordning av arbetet inom organisationen genom kommunikation. 
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Flera kommunikationschefer som intervjuades i studien upplevde att 

kommunikationsfunktionens uppdrag även innefattade att säkerställa att kommunen hade 

enkel och lättåtkomlig kommunikation externt. Detta kan liknas med Banks (2000:29) som 

menar att kommunikationsfunktionen ska bygga relationer med externa intressenter.  

 

De intervjuade kommunikationscheferna i denna studie upplevde att 

kommunikationsfunktionens uppdrag externt främst kretsade kring att få kommunen att 

kommunicera tydligt, enkelt och enhetligt. De betonade också att den kommunikationen 

riktades främst till medborgare och brukare. Detta kan till stor del liknas med Larssons 

(2014:97) uppfattning att kommunikationsfunktioners arbete med extern kommunikation 

skiljer sig mellan privat och offentlig sektor. Han menar att kommunikationsfunktionen inom 

offentlig sektor framförallt fokuserar på medborgarkommunikation, brukarkommunikation, 

och kommunikation med andra organisationer och förtroendemän (ibid).  

 

Kommunikationscheferna som intervjuats berättade att kommunikationsfunktionernas 

arbetsuppgifter inkluderade både strategiskt och operativt arbete. De strategiska 

arbetsuppgifterna inkluderade exempelvis att ta fram styrdokument för att hålla ihop och 

samla kommunens kommunikativa process, långsiktigt planera kommunikationsprocessen, 

kriskommunikation, kommunikativ kompetensutveckling, representation av organisationen i 

externa sammanhang samt olika typer av varumärkesarbete. Kommunikationscheferna 

upplevde också att det strategiska arbetet även handlade om att ha proaktivt och målinriktat 

arbete.  

 

Kommunikationscheferna som intervjuats här inkluderade arbetsuppgifter så som 

redaktionellt arbete, pressmeddelanden, budskapsformulering, kommunikativ stöttning av 

chefer och ledare samt en del grafisk formgivning i kommunikationsfunktionernas operativa 

arbete. De menade också att kommunikationsfunktionens arbete till stor del innefattade 

administrativt arbete med kommunens olika kommunikationskanaler så som dess hemsida, 

sociala medier, intranät, appar och pressmeddelanden.  

 

Bland kommunikationscheferna i denna studie så fanns det olika uppfattningar av och 

prioriteringar för arbetet kommunikationsfunktionerna utförde inom organisationerna samt 

dess strategiska eller operativa karaktär. En av cheferna upplevde strategiskt och operativt 

arbete som två sidor av samma mynt, att kommunikatörerna måste kunna lägga starkt fokus 
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på strategiskt arbete, men även fungera i en operativ miljö. En annan chef instämde och 

menade att det strategiska och det operativa arbetet var som länkar i en kedja, att de hängde 

ihop och gjorde varandra starkare. Hen menade att om den kommunikatör som gjort det 

strategiska arbetet också utförde det operativa arbetet så skapade det större insikt i frågan och 

resultatet blir bättre. Detta kan jämföras med det Heide, Johansson & Simonsson (2012:18f) 

menar då de skriver att kommunikationsfunktionen tidigare framförallt drivits på en operativ 

nivå, och sällan tagit del i de strategiska besluten eller bidragit till att driva organisationen.  

 

Flera av de kommunikationschefer som intervjuades i denna studie upplevde att 

kommunikationsfunktionernas arbete, beroende på organisationernas struktur och behov var 

olika mycket strategiskt och operativt. Flera kommunikationschefer belyste att detta till stor 

berodde på vilken typ av stöd organisationen behövde och efterfrågad. Detta motsäger till viss 

del Heide, Johansson och Simonsson (2012:19) som menar att synen på den kommunikativa 

funktionen nu genomgår förändring och att strategisk och värdeskapande kommunikation 

betonas mer och mer.  

 

Flera kommunikationschefer som intervjuades lyfte dock också att 

kommunikationsfunktionen på ett sätt blivit tvingad att minska det operativa stödet. Detta då 

kommunernas storlek och behovet av både deras strategiska och operativa tjänster ökat och 

var mer efterfrågat, men kommunikationsfunktionernas storlek hade stannat densamma. Detta 

kan kopplas till Johansson och Ottestig (2011:144) som menar att branschens 

utvecklingsprocess har resulterat i att kommunikation uppfattas som allt viktigare för många 

organisationer samt Vieira & Grantham (2015:545) som skriver att 

kommunikationsfunktionens ansvarsområde växer i takt med omvärldens utveckling, då allt 

fler områden globaliseras och informationsflödet och mängden kommunikationskanaler 

expanderar. 

 

Kommunikationscheferna i denna studie upplevde olika effekter av detta inom sina 

kommuner. För en del innebar det att kommunikatörerna fick prioritera det strategiska arbetet 

och samtidigt bli mer coachande för att hjälpa verksamheter, ledare och chefer till självhjälp 

inom det operativa kommunikationsarbetet. För andra innebar det att 

kommunikationsfunktionen därför fick en mer operativ karaktär.  
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Två av de kommunikationschefer som intervjuades uttryckte att det coachande arbetssättet 

som användes inom deras funktioner, för att hantera ökad arbetsbelastning, ibland uppfattades 

av chefer och medarbetare som att de inte fick den typ av stöd de behövde eller ville ha. En 

kommunikationschef uttryckte på följande sätt.  

 

Jag vet också att de tycker att vi inte har tid att hjälpa dem i den omfattning de 
skulle önska. Eftersom vi måste jobba coachande, vilket betyder att vi inte alltid 
gör allt operativt arbete, utan vi försöker hjälpa dem till självhjälp, så tycker de 
ibland att det inte får den hjälp som de tycker att de borde få från oss. 
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Kommunikationscheferna menade att funktionen inte skulle operativt ansvara för hela 

kommunikationsflödet inom organisationen, utan istället skapa förutsättningar för att andra 

skulle kunna kommunicera internt och externt. De upplevde dock att det inte fanns förståelse 

för detta inom organisationerna och att det fanns förväntningar på att 

kommunikationsfunktionen skulle ge mer omfattande operativt stöd.  

 

Kommunikationscheferna som intervjuats hade olika tankar kring vad deras funktion skulle 

behöva arbeta mer eller mindre med. Bland annat så nämndes uppföljningsarbete, 

kommunövergripande-, strategiskt- och värdeskapandearbete som områden de skulle ha velat 

arbeta mer inom. Två av cheferna nämnde även att de skulle vilja starta ett arbete inom 

organisationen för att få medarbetare och chefer att förstå kommunikationsinsatsernas värde 

och nytta internt och externt för organisationen. 

 

De områden som kommunikationscheferna i studien ville arbeta mindre inom var framförallt 

operativt arbete och akuta kommunikativa insatser. En chef menade att hen ville arbeta 

mindre med att släcka bränder, att istället bli inkopplad tidigare i arbetet för att kunna då 

kunna arbeta strategiskt. En annan chef instämde och menade att kommunikationsfunktionen 

sågs som ett sista stopp i olika projekt. Som en sista hållplats att checka av innan arbetet var 

färdigställt, där arbetet skulle kollas igenom en sista gång. Hen upplevde att detta gjorde 

strategiskt kommunikativt arbete mycket svårt och att kommunikatörerna då uppfattades som 

poliser då de i efterhand behövde påpeka och tillrättavisa felaktiga kommunikativa beslut som 

gjorts utanför kommunikationsfunktionen.  
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Kommunikationscheferna som intervjuats i denna studie önskade att 

kommunikationsfunktionen skulle komma längre ifrån, och arbeta mindre med de operativa 

och akuta arbetsuppgifterna. De uttryckte också att de skulle vilja arbeta mer med strategiska 

arbetsuppgifter. Heide, Johansson och Simonsson (2012:19) skriver att 

kommunikationsbranschen nu genomgår en förändringsprocess, att branschen går från att vara 

en operativ tjänst till att bli en strategisk ledningsfunktion. Kommunikationschefernas 

uppfattning kan tolkas som en strävan efter att bli en del av förändringsprocessen inom 

branschen och att den förändringsprocessen har börjat etablerats bland de yrkesverksamma.  

5.1.3 Kommunikationsfunktionens värde, nytta och legitimitet  

Kommunikationscheferna som intervjuades för detta arbete hade delade åsikter gällande hur 

kommunikationsfunktionen värderades jämfört med andra funktioner inom kommunen. 

Hälften av kommunikationscheferna upplevde att kommunikationsfunktionen var en del av 

organisationen under samma premisser som andra funktioner och att funktionen värderade 

likvärdigt andra funktioner. De upplevde att arbetet var som ett samarbete mellan 

funktionerna och kunde därför inte se några skillnader i hur de värderades. Detta kan kopplas 

till Watsons och Hills (2012:156) definition av legitimitet som de menar i stora drag innebär 

samhörighet, acceptans och tillhörighet, att någons handlande ses som önskvärd, korrekt och 

lämplig. Det kan därför tolkas som att hälften av kommunikationsfunktionerna i de 

kommuner som undersökts hade hög legitimitet internt inom organisationerna. 

 

Den andra hälften av de kommunikationschefer som intervjuades för arbetet upplevde att 

kommunikationsfunktionen i vissa sammanhang kunde upplevas som mindre prioriterad och 

viktig än andra funktioner som exempelvis ekonomi- eller personalfunktionen. De upplevde 

att dessa funktioner sågs som mer självklar och betydelsefull i vissa sammanhang. 

Detta kan kopplas till Brønn (2013:74) som visade att ledare inom organisationer uppfattar 

kommunikation som en betydelsefull kompetens som är vital för ekonomisk vinst, men också 

att kommunikation som ledningsfunktion upplevdes som mindre viktig än andra 

ledningsfunktioner.  

 

En kommunikationschef som intervjuades i denna studie upplevde att andra funktioner och 

framförallt professioner exempelvis ekonomi och juridik hade mer inflytande och tyngd i 

organisationen. Hen menade att detta berodde på att vissa professioners kompetens sågs som 

mer unik och begränsad till de som var utbildad inom området. Kompetens inom 
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kommunikation sågs då inte som unikt då hen menade att kommunikation uppfattades som en 

del av alla människors vardag. Kunskap om matematik eller juridik var inte lika allmänt 

praktiserat och uppfattades därför som mer unik kompetens. Kommunikationschefen 

upplevde därför att kommunikation sällan fick lika mycket inflytande eller tyngd i 

organisationen, då många utanför kommunikationsfunktionen upplevde att även de var 

kunniga och borde ha påverkansmakt inom kommunikationsområdet.  

 

En av de andra kommunikationscheferna som intervjuades hade en liknande bild av andras 

uppfattning av kommunikation som kompetensområde.  

 

Alla tycker att de kan kommunicera. Man tycker att det ligger i människans 
natur att kunna kommunicera och man tycker det är enkelt. Eller att det är ett 
nytt område också jämfört med ekonomi. 

- Kommunikationschef 6  
 

Detta skulle kunna tolkas som att dessa kommunikationsfunktioner upplevde visst 

utanförskap i organisationen, då deras arbete inte alltid accepterades som likvärdigt andra 

funktioners. Därför skulle det också kunna kopplas till Watson och Hill (2012:156) som 

menade att legitimitet handlar om samhörighet, acceptans och tillhörighet.  

 

Samtliga kommunikationschefer som intervjuats instämde i att branschen var påväg att bli en 

mer jämställd resurs men att branschen fortfarande var ung, vilket innebar att det inte ännu 

fanns en självklar tradition inom organisationer att se kommunikation som en avgörande 

strategisk funktion. En kommunikationschef upplevde dock att kommunikationsfunktionens 

strategiska värde i organisationen blev tydligare och tydligare för varje genomförd strategisk 

kommunikationsinsats inom organisationen. Detta kan därför också ses som ett tecken på den 

förändringsprocess som Heide, Johansson och Simonsson (2012:19) beskriver, som pågår i 

kommunikationsbranschen idag, till att bli en mer strategisk och värdeskapande funktion.  

 

Majoriteten av de kommunikationschefer som intervjuats upplevde att den interna 

organisationen i de flesta sammanhang förstod kommunikationsfunktionens arbete och nytta, 

men att det fortfarande var ett utvecklingsområde de var tvungen att arbeta med. De upplevde 

att vissa delar av deras organisationer inte förstod vad kommunikationsfunktionens uppgift 

var och att de därför inte heller kunde se funktionens nytta eller använda sig av 

kommunikationsfunktionen på ett strategiskt sätt. En kommunikationschef uppmärksammade 
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att det krävdes informativa insatser inom organisationen för att skapa förståelse för 

kommunikationsfunktionens arbete. 

5.2  Kommunikationschefens roll  i  organisationer  

5.2.1 Kommunikationschefens utbildning  

Samtliga kommunikationschefer som intervjuades i denna studie hade en examen i något 

ämne. Av åtta kommunikationschefer hade två examina i medie- och 

kommunikationsvetenskap. Övriga hade examen i statsvetenskap, informationsteknik, 

företagsekonomi, civil ekonomi och samhällsvetenskap. Flera hade även kompletterat dessa 

utbildningar med bland annat kommunikationsvetenskap, journalistik, informationsvetenskap, 

ledarskap och juridik.  

 

En fjärdedel av kommunikationscheferna här hade en examen inom 

kommunikationsvetenskap, vilket var lika som Berger et al. (2007:64) och Johanssons och 

Ottestigs (2011:151) som också visade att en fjärdedel av kommunikationscheferna de 

undersökt var utbildade inom kommunikationsvetenskap. Andelen kommunikationschefer 

som läst kommunikation som tillägg utöver sin kandidat- eller masterexamen var dock fler.  

 

En av kommunikationscheferna som intervjuats här belyste att, även om hen inte hade 

examina inom medie- och kommunikationsvetenskap så var detta eller likvärdig utbildning 

något som krävdes för nyanställda på kommunikationsfunktionen i organisationen. Hen 

berättade också att majoriteten inom hens kommunikationsfunktion hade examina inom 

medie- och kommunikationsvetenskap. Detta kan liknas med Grandien (2017:84f) som menar 

att utbildning inom strategisk kommunikation blir allt vanligare och att detta är en del av 

professionaliseringen av yrket. Det kan också ses som ett tecken på att 

kommunikationsfunktioner inom organisationer blir mer professionaliserade samt ökar sin 

kompetens inom kommunikationsvetenskap. 

5.2.2 Kommunikationschefens ledningsgrupper 

Kommunikationschefernas koppling till organisationens högsta ledning i denna studie 

uppfattades som mer komplicerad då de verkade inom kommuner snarare än privata 

organisationer. Kommunikationscheferna beskrev att det inom kommuner finns dels en 

politisk ledning och dels en tjänstemannaledning. Samtliga kommunikationschefer var på 

olika sätt en del av tjänstemannaledningen. Flera kommunikationschefer hade fler 



 

 34 

ansvarsområden vilket i sin tur ledde till att cheferna även var del av flera ledningsgrupper 

som var inriktade på de områdena. Alla utom två kommunikationschefer upplevde att de 

deltog i ledningsgrupperna under samma premisser som andra chefer och direktörer. Detta 

kan jämföras med Johansson och Ottestigs studie (2011:151f) där åtta av tio 

kommunikationschefer var en del av den strategiska ledningen, men där några av 

kommunikationscheferna upplevde att deras röst i ledningsgruppen var mindre värd.   

 

Kommunikationscheferna beskrev att den högsta politiska ledningen utgjordes av två grupper 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunikationschefernas relation till 

organisationernas politiska ledning uppfattades som god, även om ingen direktör var i direkt 

anslutning till de grupperna. Detta upplevdes dock inte som en brist då den politiska 

ledningen inom kommunerna till stor del fungerade separat från tjänstemannafunktionerna. 

En kommunikationschef menade att de arbetade efter den politiska styrningens riktlinjer, men 

att själva arbetet ofta kretsade kring verksamheterna och bolagen. Några av cheferna belyste 

dock att de till viss del var involverad i nämndarbetet, främst förberedande arbete så som 

underlag för beslut och liknande.  

 

Samtliga kommunikationschefer i denna studie hade en plats i de ledningsgrupper som var 

relevant för deras och kommunikationsfunktionernas arbete. Branschen har länge eftersträvat 

att kommunikationschefer ska ha en plats i organisationens ledningsgrupp (Larsson, 2014:95). 

L. Grunig (1992:485f) skriver att kommunikationschefens plats i den dominerande 

koalitionen är mycket viktig för att uppnå excellent kommunikation, även om L. Grunig, J. 

Grunig och Dozier (2002:83) påminner om att medlemskap inom den sammanslutningen inte 

är absolut nödvändig.  

 

Kommunikationscheferna som intervjuades här upplevde att det inte fanns en grupp som 

styrde kommunen, utan flera. Denna uppfattning stämde därför överens med Bergers (2005:5) 

kritik mot excellencestudien och dess påstående att kommunikationschefen ska sträva mot en 

plats i den dominanta koalitionen samt dess att det endast skulle finnas en dominerande 

toppgrupp som styr hela organisationen. De kommunikationschefer som intervjuats för detta 

arbete upplevde att de var med i ledningsgrupperna under samma premisser som andra chefer, 

som nämnt innan så upplevde dock några kommunikationschefer att deras område ofta var 

mindre prioriterat än andras, vilket också kan antas gälla inom ledningsgrupperna. Detta kan 
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liknas med Reber och Berger (2006:245) som påvisar att en plats i den dominerande 

koalitionen inte måste resultera i inflytande i organisationen.   

 

Vissa av kommunikationscheferna som intervjuats för denna studie upplevde att deras makt i 

organisationen var begränsad, men av flera chefer sågs deras interna mandat som tillräcklig. 

Kommunikationscheferna berättade att de huvudsakligen hade beslutsfattande makt över 

kommunens kommunikativa styrdokument exempelvis den grafiska profilen. De hade även 

mandat över kommunens kommunikationskanaler, dess användning, administration och 

utveckling. Kommunikationscheferna styrde även kommunens marknadsföring, 

varumärkesarbete, kommunikationsprocess, prioritering och projektering. Detta innebar att 

kommunikationscheferna till stor del hade beslutsfattande makt över de strategiska 

kommunikativa besluten i organisationerna.  

 

Kommunikationschefernas makt över de strategiska kommunikativa frågorna kan kopplas till 

branschens strävan efter att nå professionalisering. Lammers & Garcia (2014:208f) skriver att 

en profession medför normer och regler in i organisationer som påverkar organisationslivet. 

De menade att professioner innehar legitimitet som ger påverkansmakt kring hur 

professionens arbete ska utföras (ibid). Det kan kopplas till vissa av kommunikationscheferna 

som intervjuats för detta arbete, som beskrev att de till viss del infört en struktur i 

organisationerna som är baserad på riktlinjer och branschregler uppsatta för att vägleda hur 

kommunikationsarbete ska utföras inom organisationer.   

 

En av kommunikationscheferna i denna studie uppmärksammade dock att hen inte hade 

beslutsfattande makt ute i verksamheterna. Hen menade att detta var positivt då 

kommunikationsfunktionens arbete snarare stöttade med kommunikativa insatser som 

verksamheterna själva beslutade om. Detta menade hen skapade samarbete mellan 

verksamheten och den kommunövergripande kommunikationsenheten och gjorde 

verksamheterna till informationsbärare, istället för att kommunikationsfunktionen skulle ta 

över frågorna i verksamheterna.  

 

En annan kommunikationschef som intervjuats här uttryckte tvärt om ett behov av tydligare 

mandat ute i förvaltningarna, framförallt för de kommunikationsstrateger som var utplacerade, 

då de i flera fall fick arbeta som en operativ stödfunktion och sällan fick ta del i den 

strategiska kommunikativa planeringen. Hen jämförde med andra stödfunktioner som 
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exempelvis ekonomi och HR som hade chefer utplacerade på förvaltningarna. Hen menade att 

detta gav deras professioner större mandat då de cheferna ofta ingick i verksamheternas 

ledningsgrupper.  

5.2.3 Kommunikationschefens arbetsuppgifter 

Flera kommunikationschefer som intervjuades för detta arbete hade andra ansvarsområden än 

endast kommunikation. Ofta var det området kopplat till den kommunikativa enheten 

exempelvis kommunens kontaktcenter. Den arbetsuppgift som var mest återkommande i 

intervjuerna var att cheferna gick på olika typer av möten, möten inom styrgrupper och 

ledningsgrupper samt med chefer, ledare och medarbetare. Kommunikationscheferna 

upplevde att de behövde tillhörighet i flera olika styr- och ledningsgrupper för att på ett 

effektivt sätt kunna utföra sitt arbete. Även detta kan kopplas till Bergers (2005:5) kritik mot 

excellencestudiens påstående att det finns en toppstyrgrupp som kommunikationschefen ska 

verka inom.  

 

L. Grunig, J. Grunig och Dozier (2002:228) delar upp kommunikatörens ledarroll i två typer 

av expertfunktioner: en administrativ ledningsexpertis och en strategisk ledningsexpertis. 

Flera kommunikationschefer som intervjuats för detta arbete nämnde personalfrågor som en 

viktig del i deras arbete, detta kunde inkludera att fördela arbetsuppgifter, vägleda och stötta 

medarbetare samt samordna arbetet inom enheten men även mellan enheten och resten av 

organisationen. Kommunikationschefernas roll inkluderade också administrativa frågor, så 

som budgetansvar, fakturahantering och schemaläggning. Detta kan jämföras med 

arbetsområden inom L. Grunigs, J. Grunigs och Doziers (2002:228) administrativa 

ledningsexpertis. Det kan också jämföras med Johansson och Ottestigs studie (2011:154) som 

visade att kommunikationschefer arbetar med att planera kommunikationen inom 

organisationen samt utveckla och administrera organisationens varumärke, identitet och PR. 

 

Det var viktigt för kommunikationscheferna som intervjuades för denna studie att stötta och 

coacha chefer i deras kommunikativa uppdrag samt arbeta med strategisk planering i 

kommunövergripande frågor. De upplevde också att representation av organisationen och 

kommunikationsenheten internt och externt en viktig del av kommunikationschefernas dagar. 

Detta kan dels jämföras med arbetsområden inom L. Grunigs, J. Grunigs och Doziers 

(2002:228) strategiska ledningsexpertis men kan även liknas med Johansson och Ottestigs 
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resultat (2011:153) som visade att kommunikationschefer upplever att deras viktigaste 

arbetsuppgifter är att hjälpa och stötta ledare och chefer inom deras kommunikativa ansvar.  

 

Kommunikationscheferna som intervjuades för detta arbete hade koppling till de olika 

styrgrupperna och upplevde att deras uppgift var att förmedla information mellan avdelningen 

och styrgrupperna, och en kommunikationschef uttryckte att hens arbete inkluderade att ta de 

beslut som fattades i styrgrupperna och formulera mål och projekt utifrån de besluten. Detta 

kan liknas med Wrights (1995:186) tredje expertfunktion: högsta kommunikationsledaren.  

 

De arbetsuppgifter som kommunikationscheferna som intervjuats här önskade att de kunde 

lägga mer tid på var övergripande kommunikativ strategi för kommunen, den digitala 

arbetsmiljön, målstyrning, utveckling av den kommunikativa processen samt 

omvärldsbevakning.  

 

En kommunikationschef upplevde att hen skulle vilja lägga mindre tid på långdragna 

processer inom kommunen som främst kommunikatörerna utsattes för.  

 

Ibland så kan jag bli trött på att saker och ting kan ta väldigt lång tid. I en 
kommun så upplever jag att det ska stämmas av med allt och alla hela tiden. Jag 
hade önskat att man vågade lita mer på kommunikatörerna i deras uppdrag. 
Men det kan vara så att folk ska tycka till om formuleringar och citat och så 
vidare och det kan jag tycka är jättejobbigt. Det kan ta lång tid att bara få okej 
på en text bara för alla ska tycka till om meningsbyggnaden.  
    - Kommunikationschef 8  

 

Kommunikationscheferna som intervjuades i denna studie upplevde att de arbetade mycket 

med policy- och strategirådgivning, analyser och kris- och problemhantering. Hälften av 

kommunikationscheferna nämnde någon typ av omvärldsbevakning, både inom 

kommunikationsområdet, men också inom organisationens ämnesområden. Flera 

kommunikationschefer upplevde även att de arbetade mycket med ledning av 

kommunikationsfunktionen. Majoriteten av cheferna beskrev dock att de försökte arbeta 

mindre med operativa uppgifter och menade att mycket av det operativa arbetet snarare skulle 

delegeras till kommunikatörerna på kommunikationsfunktionen. Detta kan dels liknas med 

Moss et al. (2005:879) som fastställt rollområden inom en ledardimension baserat på 

kommunikationschefers arbetsuppgifter. Det kan också dels liknas med Larssons (2011:314ff) 

resultat som visade att svenska kommunikationschefer utför arbete inom alla fyra rollområden 
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inom denna ledardimension och att de i större utsträckning arbetar med rådgivning, 

problemlösning och ledningsarbete men mindre med tekniskt arbete (Larsson, 2011:315f).  

 
De kommunikationschefer som intervjuats kunde kategoriseras in i de två första av Johansson 

och Ottestigs (2011:159) beteenden, organisationsledaren och kommunikationsledaren. 

Majoriteten av kommunikationscheferna upplevde att de var strategiska ledare och planerare 

för organisationens kommunikativa verksamhet, men också att de hade det yttersta ansvaret 

för kommunikationsfunktionens arbete i organisationen.   

5.2.4 Kommunikationschefens kontakt med externa parter  

Kommunikationscheferna som intervjuats för detta arbete beskrev att deras kontakt med 

externa parter främst kretsade kring olika samarbetsprojekt, nätverk eller 

representationsuppdrag. Detta kunde exempelvis innebära projekt tillsammans med 

länsstyrelsen, universitet eller myndigheterna i regionen och nätverken kunde exempelvis 

vara med andra kommunikationschefer eller direktörer, personer i näringslivet i regionen eller 

med medborgare på olika sätt. Representationsuppdragen kunde innebära exempelvis att 

representera kommunen gentemot medborgare, nya studenter på universitetet eller möten 

inom näringslivet. Detta går i linje med Gregorys (2008:221f) uppfattning om att strategiska 

kommunikatörer inom offentliga verksamheter behöver kompetens som kretsar kring 

samarbete, relationsbyggande och engagemang.   

 

Samtliga kommunikationschefer som intervjuades för detta arbete upplevde att de hade lite 

kontakt med journalister. Principen inom kommunerna var att verksamheterna skötte den egna 

kommunikationen gentemot journalister. Kommunikationsfunktionen kunde bistå med stöd, 

budskapsformuleringar och coaching, men cheferna menade att de själv sällan hade direkt 

kontakt med journalister.  

 

Jag har inte jättemycket kontakt med journalister, det sker oftast direkt med 
ansvarig. De vill oftast träffa den som är sakkunnig. Men ibland så kontaktar de 
mig för att få reda på vem de ska vända sig till. Annars är det ganska lite 
kontakt med journalister. 
    Kommunikationschef 5 
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5.3  Kommunikationschefens interna legitimitet  

5.3.1 Kommunikationschefens värde i organisationen 

Kommunikationscheferna som intervjuades i denna studie upplevde att deras arbete 

uppskattades och var högt värderat inom organisationen, vilket uttryckte sig på olika sätt i de 

olika kommunerna. Det som var mest återkommande var att kommunikationschefens hjälp, 

råd och kompetens efterfrågades bland chefer och medarbetare och även i lednings- och 

styrningsgrupper. Några av cheferna talade också om positiv feedback från medarbetar- och 

kundenkäter samt positiv uppföljning på deras arbete, där resultatet av deras arbete inneburit 

att verksamheten utvecklats och nått målsättningar. Detta kan kopplas till Mahoney 

(2011:149) som menar att intern legitimitet handlar om att ledning, chefer och medarbetare 

uppmärksammar och värderar personens kompetens och nytta i organisationen.  

 

Majoriteten av kommunikationscheferna upplevde också att deras kompetens accepterades 

likvärdigt andra chefers kompetens. Två kommunikationschefers åsikter skiljde sig dock från 

mängden. Dels en chef som upplevde att detta kunde variera beroende på situation, och dels 

en chef som upplevde att det fanns en tydlig skillnad i hur hens kompetens accepterades 

jämfört med andra chefers. Detta yttrade sig exempelvis i situationer då genomarbetade 

leveranser från hen eller kommunikationsfunktionen ifrågasattes av utomstående parter. Hen 

jämförde deras kommunikationsarbete med en rapport eller budget från ekonomifunktionen 

som hen menade sällan eller aldrig ifrågasattes på samma sätt.  

5.3.2 Förtroende för kommunikationschefen inom organisationen  

Majoriteten av kommunikationscheferna som intervjuats upplevde att de fick förtroende från 

organisationen på olika sätt och från olika håll. De berättade att detta uttryckte sig då de blev 

kontaktade och tillfrågade att delta i större strategiska sammanhang och projekt, att deras röst 

blev hörd i de situationerna samt att ledningen uttryckte och visade att de var viktiga delar av 

organisationerna. Kommunikationschefernas uppfattningar kan ses som tecken på att de hade 

högt internt förtroende då det jämförs med Offes (1999:47, min översättning) definition av 

förtroende som tron att andra, genom deras handlingar eller inaktivitet bidrar till mitt/vårt 

välmående och avstår från att skada mig/oss.  

 

En chef som intervjuades för denna studie berättade att förtroendet kunde variera, att vissa 

grupper inom organisationen upplevde högt förtroende för hen, medan andra grupper inte 
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ville ha med kommunikationsfunktionen att göra. En annan chef upplevde det på samma sätt 

men menade att när hen väl arbetat med dessa grupper så förändrades attityderna till det 

positiva. Hen såg detta som en process som ökade funktionens och hens legitimitet inom 

organisationen. En annan chef menade att förtroendet för hen inom organisationen grundade 

sig i två faktorer. Dels att det fanns stor förståelse för strategisk kommunikation och vad det 

kan bidra med i organisationens högsta ledningsnivåer, och dels att det arbete som utförts av 

kommunikationsfunktionen levererar det som efterfrågas och uppskattas inom organisationen.   

 

En annan kommunikationschef upplevde att hen hade högt förtroende, och framförallt det 

förtroende som krävdes för hens arbete. Exempelvis från kommunstyrelsen, dess ordförande, 

kommundirektören och kommunikationschefens medarbetare. Hen menade dock att det 

säkerligen fanns personer i organisationen som inte kände förtroende för varken hen eller 

kommunikationsfunktionen.  

5.3.3 Kommunikationschefens behov av att försvara och legitimera sin 

roll internt  

Dåligt rykte och acceptans bland allmänheten har länge varit ett problem inom 

kommunikationsbranschen och undersökningar har visat att branschen haft mycket lågt 

förtroende i samhället (Larsson, 2007:224). Majoriteten av kommunikationscheferna som 

intervjuades för denna studie upplevde dock inte att det fanns något behov av att legitimera 

eller försvara sin roll internt i deras organisationer. Några upplevde att de inte behövde det 

längre efter att de i flera år informerat internt vad kommunikationsfunktionens uppdrag i 

organisationen var samt aktivt arbetat med att höja kommunikationsfunktionens legitimitet 

inom organisationen. En annan kommunikationschef uttryckte det på följande sätt. 

 

Jag personligen har aldrig behövt legitimera eller försvara mig. I alla fall inte 
nu längre. Men jag har tidigare haft eviga debatter om det. Jag fick mer än en 
gång svara på frågan ”varför ska inte du ta minnesanteckningarna, du som är 
så bra på att skriva”. Då var standardsvaret ”absolut det kan jag göra, den 
dagen ekonomichefen betalar alla fakturor” och jag fick ännu en gång berätta 
vad min roll är och vad jag bidrar med. Så jag upplever det inte så på samma 
sätt längre.  
    - Kommunikationschef 3 

 

Två kommunikationschefer upplevde att det däremot var vanligare att kommunikatörerna på 

enheten behövde försvara och legitimera sin roll internt, även om inte hen behövde göra det 
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som kommunikationschef. Ovanstående resultat liknar Johanssons och Ottestigs (2011:152) 

resultat som visade att de flesta kommunikationschefer inte behövde legitimera eller försvara 

sin roll, medan några upplevde att deras roll inte togs på samma allvar som andra roller i 

organisationen.  

5.3.4 Faktorer för kommunikationschefens interna legitimitet  

Kommunikationscheferna som intervjuats upplevde att sin legitimitet påverkades av olika 

faktorer inom organisationerna. En av cheferna upplevde att det var viktigt att 

kommunikationsfunktionen haft situationer i organisationen då deras arbete varit vitalt för 

framgång, exempelvis krissituationer eller större projekt. Hen menade att detta visade på 

funktionens nytta i organisationen, vilket också var en faktor som flera kommunikationschefer 

upplevde var viktigt för deras och funktionens interna legitimitet, även om detta kunde 

upplevas som utmanande. Detta kan liknas med Johanssons & Ottestigs (2011:155) 

uppfattning av att kommunikationsbranschen länge strävat efter att visa på 

kommunikationsinsatsers värde och nytta, och att detta fortfarande är ett pågående arbete.  

 

Flera kommunikationschefer som intervjuats upplevde att den viktigaste faktorn för deras och 

kommunikationsfunktioners interna legitimitet och förtroende var hur ledande personer och 

grupper inom organisationen hanterade och såg på kommunikationsfrågor och vilken 

legitimitet de gav de frågorna. En kommunikationschef uttryckte det på följande sätt.  

 

Har man en kommundirektör som själv nonchalerar vikten av att vi har 
kommunikationsplanering och att det är väldigt viktigt, då är det självklart att 
det påverkar hur de frågorna ses och hanteras i hela organisationen. 

- Kommunikationschef 2 
 

Detta kan liknas med både Johansson och Ottestigs (2011:152) och Brønn (2014:76) som 

visat att vice direktörens uppfattning av kommunikation och dess betydelse är vitalt för 

kommunikationschefens och kommunikationsfunktionens acceptans, involvering och interna 

legitimitet. 

 

Kommunikationscheferna som intervjuades i detta arbete upplevde att deras involvering och 

plats rent organisatoriskt var mycket viktigt för deras legitimitet. Flera kommunikationschefer 

nämnde vikten av vilken roll kommunikationschefen hade i förhållande till andra chefer. 

Detta kan liknas med Johansson och Ottestigs studie (2011:154) som visade att 
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kommunikationschefer upplever att sin organisatoriska position och formella auktoritet 

påverkar deras interna roll och värde i organisationer.  

 

En av kommunikationscheferna som intervjuats här berättade om hur hens titel ändrats under 

tiden hen arbetat på kommunen och vilken betydelse titeln som direktör haft för 

kommunikationsfunktionen.   

 

När jag började för 9.5 år sedan var min titel ”informationschef” medan det 
fanns ”ekonomidirektör”, ”personaldirektör” osv. Det visade på en skillnad, att 
kommunikation inte var ett lika tungt ämnesområde, eller profession, på det 
sättet att det var värt en direktör som chef över den processen i kommunen. 
    - Kommunikationschef 8 

 

En annan kommunikationschef som intervjuades för detta arbete lyfte att viktiga faktorer var 

kommunikationschefens kunskap om samt förståelse för organisationen och verksamheterna 

och även förståelse för den politiska aspekten och det demokratiska ansvaret. En chef 

upplevde också att en viktig faktor för intern legitimitet var att kommunikatörer och 

kommunikationschefer såg sig själv som ledare i organisationen, tog rollen och ansvaret att 

leda kommunikativt samt såg sig själv som en del av den strategiska ledningen. Detta kan 

liknas med den skillnad Johansson och Ottestig (2011:155) fann, som visar att vissa 

kommunikationschefer ser sig själva som endast ansvariga för kommunikationsfrågor inom 

organisationen, medan andra upplever att de är kommunikativa ledare för organisationen och 

att de ansvarar för organisationen i sin helhet 

5.4  Kommunikationschefens externa legitimitet  

5.4.1 Kommunikationschefens mandat och förtroende externt 

Då det gällde förtroende för kommunikationschefen externt så upplevde en av de intervjuade 

kommunikationscheferna att det till stor del berodde på vilken typ av person 

kommunikationschefen i fråga var, om hen var förtroendeingivande som person. Samtidigt 

menade en annan chef att enda gången hen upplevt lågt förtroende från externa parter hade 

det snarare handlat om kommunen och organisationen, inte personen eller yrkesrollen. Detta 

resultat säger emot Larsson (2007:224) som menar att kommunikatörer har mycket lågt 

förtroende externt.  
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Samtliga intervjuade kommunikationschefer upplevde att de hade mandat att representera sin 

organisation extern. Kommunikationscheferna upplevde också att externa parter accepterade 

dem som representanter för kommunen i dessa sammanhang. Detta kan liknas med 

Johanssons och Ottestigs (2011:153) resultat som visar att kommunikationschefer upplever att 

de är representanter för sina organisationer, att det aldrig ifrågasätts och att de därmed har hög 

extern legitimitet.  

 

En kommunikationschef i denna studie beskrev att hens uppfattade externa legitimitet till stor 

del berodde på att hen oftast hade rollen som representant för kommunledningen, 

tjänstemannaledningen eller liknande och därför sällan sågs som kommunikatör av externa 

parter. Hen menade att rollen som representant var så formell och legitim att det aldrig varit 

någon som ifrågasatte den.  

5.4.2 Kommunikationschefens relation ti l l  journalister  

Även om de intervjuade kommunikationscheferna upplevde att de sällan hade kontakt med 

journalister, så fanns det ändå en uppfattning om vilken relation som fanns mellan 

kommunikatörer generellt och journalister samt att journalisternas uppfattning sällan stämde 

överens med kommunikatörernas bild av deras uppdrag, speciellt inom kommuner. Detta kan 

liknas med den bild Larsson (2014:342) ger av kommunikatörers och journalisters relation till 

varandra, att informatörer anklagats av journalister sedan 1950-talet för att endast göra reklam 

och polera organisationernas yta istället för att ge direkt och riktig information.  

 

En av kommunikationscheferna som intervjuats i detta arbete uppmärksammade att 

journalister behövdes i samhället samt var vitala för demokratin och samhället. Hen menade 

dock att kommunikatörer också behövdes och var vitala, men på ett annat sätt än journalister, 

och att en jämförelse mellan de olika branscherna var osund och irrelevant. Johanssons och 

Ottestig (2011:153) beskrev att kommunikationschefer upplever att de har en god relation till 

journalister, men att den upplevelsen inte nödvändigtvis är den samma från journalisternas 

sida.  

 

En av kommunikationscheferna som intervjuats i detta arbete upplevde att medier och 

journalister spred felaktiga bilder av kommunikationsbranschen och att hen som 

kommunikationschef, arbetade mycket med att tillrättavisa den bilden. Hen instämde också 

med att skiftet till fler kommunikatörer och färre journalister inte innebar ett hot mot 
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demokratin och upplevde det inte fanns något orsakssamband mellan de olika skeendena utan 

att separata faktorer låg bakom dem.  

 

En annan kommunikationschef beskrev sin uppfattning av relationen mellan kommunikatörer 

och journalister på följande sätt.  

 

Det finns en nationell diskussion om journalister jämfört med kommunikatörer, 
det finns lite gnissel där. Kommunikatörerna är så många och journalisterna 
blir färre. De undrar hur det påverkar granskning och vilken roll 
kommunikatörerna ska ha. Men vi som kommunikatörer på kommunen står för 
öppenhet, våra råd är inte att dölja, snarare tvärtom. Vi är en företrädare för 
demokrati och öppenhet. Det kan hända att exempelvis verksamhetsansvariga, 
inte vill lämna ut information, men vi försöker utan urskiljning vara öppna och 
säga som det är.  
    Kommunikationschef 7 

 

Hen påpekade att det ibland kunde finnas konflikter i relationen, framförallt då det pågick ett 

skifte till att bli färre journalister och fler kommunikatörer. Hen menade dock att detta inte 

skulle ses som ett hot mot demokrati och granskning utan snarare innebar att 

kommunikatörerna skulle ta på sig ett större ansvar att utföra sitt arbete på ett etiskt, moraliskt 

och öppet sätt.  

5.4.3 Kommunikationschefens etik och moral  

Kommunikationscheferna i denna studie hade blandade upplevelser kring sin etik och moral i 

förhållande till externa parter. Främst så lyftes offentliga verksamheters betoning på 

transparens och öppenhet. Kommunikationscheferna som intervjuades beskrev att det var 

mycket viktigt att kommunikationsfunktioner inom kommuner alltid skulle arbeta på ett 

offentligt sätt som tillät och dessutom uppmuntrade granskning. En chef hänvisade bland 

annat till de ramverk och lagar som styrde kommuners kommunikationsarbete.  

 

Hos oss gäller meddelarfrihet och offentlighetsprincipen osv. Vi är 
skattefinansierade och bidragsfinansierade i stor utsträckning och det 
tillsammans innebär att utomstående ska kunna granska oss. Det tycker jag är 
bra. Det är inte bara media som ska kunna granska oss, det är medborgarna 
också. Vi ska kunna redovisa vad vi gör och vad resultatet blir, inom 
förvaltningarna och verksamheterna men också politiskt. Det är där jag tycker 
kommunikationsfunktionens fokus ska ligga, inte på att ljuga och manipulera. 
    - Kommunikationschef 4 
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Detta kan jämföras med Grandien (2017:87f) som skriver att uppfattningen kring transparens 

inom svenska kommunikationsbranschen är tudelad då majoriteten av utövare inom branschen 

uttrycker ett behov av mer transparens och öppenhet, men att det finns få som utövar det.  

 

Kommunikationscheferna som intervjuades för detta arbete upplevde att det egna och 

kommunikationsfunktionens uppdrag i samhället var baserat på transparens och planering. De 

upplevde att deras uppdrag var att öppet och transparent kommunicera allt som skedde inom 

kommunen som var av intresse för invånarna oavsett vad som pågick eller uttrycktes internt i 

organisationen.   

 

Kommunikationscheferna i denna studie gav också exempel på hur de arbetade aktivt med att 

få kommunikationsfunktionen att upplevas som transparent, öppen, etisk och legitim. Bland 

annat gjordes detta genom att kommunicera en bild som de upplevde stämde överens med 

verkligheten samt arbetade aktivt med att se till att det material som kommunicerades 

grundades i och kunde härledas till något verkligt. De menade att detta bidrog till att 

kommunikationsfunktionens arbete inte uppfattades som att de försökte dölja något eller 

endast visa upp den polerade ytan.  

 

En kommunikationschef berättade om en granskning som utförts i hens region nyligen. Flera 

olika publiceringar gick då ihop för att kritiskt undersöka bland annat 

kommunikationsfunktionen i kommunerna och landstinget i regionen. Journalisterna 

granskade bland annat vilken typ av jobb kommunikatörerna utförde, hur många 

kommunikatörer som arbetade i organisationerna och vilken lön de hade. Journalisternas val 

att kritiskt granska kommunikationsenheter och dess kommunikatörer kan ses som ett tecken 

på att den bild som Larsson (2014:342) målade upp från 1950-talet, att journalister ser 

kommunikatörer som vilseledande och opålitliga. Granskningen av 

kommunikationsfunktionerna visade dock inget konkret negativt om majoriteten av de 

kommunikationsfunktioner som granskades och granskningen väckte näst intill ingen 

uppmärksamhet bland medborgarna. Detta menade kommunikationschefen visade på att 

kommunikationsfunktioner uppfattades som legitima av medborgarna.  

 

Resultatet av granskningen fick mig att känna att vi nog har ganska bra 
legitimitet i alla fall. Det är bra att man granskar och ser att vi använder 
skattepengarna på bästa sätt, men att vi skulle dölja något, det var ingen som 
gick igång på det. Det var medias bild. Min bild är precis tvärtom. Det är vi 
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som ser till att saker och ting kommuniceras, även om organisationen inte vill, 
om det har hänt något som inte är bra, där är vi väldigt tydlig med att ”händer 
det något i kommunen som är av intresse för invånare då ska vi kommunicera 
det oavsett om det är bra eller dåligt”. 
    - Kommunikationschef 5 

 

En kommunikationschef som intervjuades för det här arbetet upplevde även att om branschen 

kommit lång gällande legitimitet så fanns det fortfarande en vriden bild av kommunikatörer 

och deras arbete.  

Det finns en osund bild, en oklar bild av vad vi kommunikatörer faktiskt gör. 
När jag berättar vad jag jobbar med, då skojar man och säger att jag skulle 
vara någon form av PR-maskin för kommunen att vi tillrättalägger och putsar 
på en fasad.  
    - Kommunikationschef 3  

 

Den bilden kan kopplas till branschens negativa rykte och historia, främst dess koppling till 

lögner och propaganda samt hur de inom branschen arbetat för att influera och manipulera 

allmänheten på olika sätt (Larsson, 2007:233). 

5.4.4 Kommunikationschefens behov av att försvara och legitimera sin 

roll externt  

Samtliga kommunikationschefer som intervjuats upplevde att deras roll och ställning 

accepterades av externa parter. Vilket kan liknas med Mahoneys (2011:149) uppfattning som 

säger att kommunikationschefers externa legitimitet handlar om att externa parter 

uppmärksammar och accepterar personens ställning som organisationens representant och 

företrädare. 

 

Endast en av cheferna i denna studie upplevde att hen behövde försvara sin roll externt, men 

att det främst var i samband med den granskning hen nämnt tidigare. Resterande 

kommunikationschefer upplevde att de aldrig behövde försvara eller legitimera sin roll eller 

ställning som kommunikationschef externt. De menade att detta troligtvis berodde på att det 

blev vanligare med kommunikatörer och kommunikationschefer inom organisationer och att 

det därför inte uppfattades som märkvärdigt att kommunen skulle ha en kommunikationsenhet 

eller en kommunikationschef.  
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5.4.5 Faktorer för kommunikationschefens externa legitimitet  

Kommunikationscheferna som intervjuades i för detta arbete upplevde att 

kommunikationschefens och kommunikationsfunktionens legitimitet påverkades av olika 

faktorer inom organisationerna. För extern legitimitet upplevde de att kommunikationen 

mellan kommunen och medborgarna var en mycket viktig bakomliggande faktor. De 

upplevde att enkelhet, tydlighet och tillgänglighet var något som skapade extern legitimitet. 

En chef upplevde också att god relation till media var viktigt för extern legitimitet.  
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6  Slutsatser  
De frågor som ställdes i början av denna studie handlade om hur kommunikationschefen 

upplevde sin roll och den interna och externa legitimitet samt hur dessa punkter utvecklats 

och förändrats sedan 2007 då en liknande studie utförts.  

 

Resultatet i denna studie visar att kommunikationschefer i kommunala organisationer 

upplevde att kommunikationsfunktionen fungerade som en stödfunktion vars syfte var att 

underlätta och skapa förutsättningar för kommunikativt arbete internt och externt. Funktionen 

arbetade med operativa och strategiska arbetsuppgifter. Kommunikationscheferna upplevde 

dock att det pågick en förändringsprocess som innebar att funktionen blev mer och mer 

strategisk och det operativa arbetet utfördes istället av verksamheterna själva, med coaching 

från kommunikationsfunktionen.  

 

Resultatet visar också att kommunikationschefer i kommunala organisationer upplevde att 

deras roll i organisationen fungerade som en strategisk ledningsfunktion som planerade, 

samordnade, fördelade och drev det kommunikativa arbetet i organisationen. De flesta 

kommunikationschefer upplevde också att de hade den beslutsfattande makt och det mandat 

som krävdes för detta arbete. Detta tyder på att kommunikationschefens roll har utvecklats i 

takt med kommunikationsbranschens professionaliseringsarbete. Dessa kommunikatörer 

strävar inte längre efter att vara en strategisk funktion som coachar, medlar, leder och 

påverkar, de har förflyttat sig in i en tid då åtminstone kommunikationschefen har den 

strategiska rollen i organisationen.  

 

Majoriteten av kommunikationscheferna i studien upplevde att de hade hög intern legitimitet. 

Detta baserades på att majoriteten upplevde att deras arbete och kompetens accepterades och 

värderades samt att de aldrig kände något behov av att försvara eller legitimera sin roll internt. 

De menade dock att detta hade utvecklats över tid, efter att de aktivt arbetat inom sina 

organisationer för att öka sin och funktionens legitimitet och att organisationsmedlemmarna 

reagerade positivt på kommunikativt arbete då de har fått förståelse för dess nytta och värde. 

Detta visar att kommunikation som funktion i organisationer inte har en lika självklar plats 

som andra funktioner och måste därför arbeta hårdare för att få rätt till utrymme, resurser och 

påverkan i organisationerna.   
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Kommunikationscheferna upplevde att de hade hög extern legitimitet, vilket baserades på att 

externa parter accepterade dem som representanter för organisationen och att den rollen och 

det mandatet aldrig ifrågasattes. Detta säger emot faktumet, som konstaterats i teori och 

tidigare studier, att kommunikationsbranschen påstås ha mycket låg legitimitet och dåligt 

rykte bland allmänheten. Det kan tolkas som att allmänheten har större förståelse för 

kommunikationschefernas arbete 2017 än de haft tidigare. Även att de accepterar dem på ett 

sätt som inte framhävs särskilt tydligt annat än i Johansson och Ottestigs (2011:160) studie 

där kommunikationscheferna upplevde att de hade hög extern legitimitet.  

 

Kommunikationscheferna i denna studie uppmärksammade dock att journalisters bild av 

kommunikatörer ofta var felaktig, vilket till viss del kan ses som brist i 

kommunikationschefernas externa legitimitet. En intressant fråga att ställa är varför lever 

bilden av kommunikatören som manipulatör kvar i minnet hos journalister? Detta skulle 

kunna vara ett resultat av den maktkamp journalister och kommunikatörer ofta för, där ena 

parten, journalister söker information och den andra parten, kommunikatörer håller och 

fördelar information. Kommunikationscheferna var mycket tydliga med att de i regel inte 

dolde eller höll undan information från journalister, men att journalisterna ändå hade en 

felaktig bild av kommunikatörernas arbete.  

 

Jämförelsen mellan denna studies resultat och Johanssons och Ottestigs (2011) resultat från 

2007 visar att det skett viss förändring under de passerade tio åren. De flesta likheter som kan 

ses var gällande kommunikationschefens roll. Kommunikationscheferna upplevde fortfarande 

att deras roll var en strategisk ledningsfunktion och deras viktigaste arbetsuppgift var att stötta 

och coacha chefer i deras kommunikativa ansvar, men även samordna och fördela 

kommunikationen inom organisationerna. De upplevde också, likt de 

kommunikationscheferna från Johanssons och Ottestigs (2011) studie, att 

kommunikationsfunktionens arbete blev mer och mer efterfrågat. Fler kommunikationschefer 

satt också med i lednings- och styrningsgrupper jämfört med Johansson och Ottestigs 

(2011:151) resultat där åtta av tio var del av ledningsgruppen. Detta kan tolkas som att 

kommunikationsfunktionen och kommunikationschefens roll blir mer och mer etablerad och 

prioriterad inom organisationer samt att kommunikationens värde och nytta blir tydligare för 

organisationsmedlemmarna.  
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Jämförelsen visar att kommunikationscheferna har tagit ett kliv mot högre professionalisering, 

då bland annat större andel satt i lednings- och styrningsgrupper, fler kommunikationschefer 

prioriterade vidareutbildning inom kommunikationsvetenskap, samt strävade efter strategiskt 

arbete och etiska förhållningssätt. De har också tagit ett kliv mot högre legitimitet internt och 

externt utifrån Johanssons och Ottestigs (2011) resultat. Exempelvis då majoriteten av 

kommunikationscheferna som intervjuades för detta arbete upplevde högt förtroende, 

acceptans och uppskattning för deras arbete och kompetens samt att de aldrig eller mycket 

sällan behövde försvara eller legitimera sin roll varken internt eller externt.  

 

Resultatet i denna studie visar att kommunikationschefer och kommunikationsfunktioner 

inom kommunala organisationer har genomgått och genomgår en utvecklings- och 

förändringsprocess. Detta är ett resultat av två faktorer: kommunikationsbranschens arbete 

med professionalisering samt kommunikationens växande betydelse för organisationer. Målet 

med utvecklings- och förändringsprocessen verkar vara branschens professionalisering och, 

för kommunikationscheferna i praktiken, att kommunikationsfunktionen värderas och 

uppmärksammas framförallt för dess strategiska karaktär. Denna förändringsprocess sker 

dock inte homogent, då olika organisationer har kommit olika långt i förändringen. Detta kan 

tydligt ses i studiens resultat då det oftast fanns en eller två som hade avvikande upplevelser. 

Det framgick i de flesta fall att dessa avvikelser grundades i att kommunikationscheferna inte 

lyckats etablera yrket och arbetet som en profession och strategisk funktion. De hade därmed 

inte heller kommit lika långt i den utvecklings- och förändringsprocess som drivs av 

kommunikationsbranschen och omvärldens växande behov av kommunikation.  

 

Den utvecklings- och förändringsprocess som kan utläsas från resultatet visar ändå på 

allmänhetens och organisationers ökade behov av kommunikationsbranschen och 

kommunikatörer. Vilket kan antas vara en del av anledningen till att kommunikatörerna också 

nu får en tydligare och mer etablerad roll inom organisationerna. Resultatet kan också ses som 

ett tecken på att branschens strävan mot professionalisering bit för bit närmar sig sitt mål, att 

yrket långsamt börjar uppnå kraven för och accepteras som en formell profession.  

  



 

 51 

7  Slutdiskussion   
Syftet med denna studie var att göra en uppdaterad beskrivning av hur svenska 

kommunikationschefer uppfattar sin roll och legitimitet samt om det har förändrats sedan 

2007. Resultatet ger en tydlig bild av hur kommunikationscheferna som intervjuades upplevde 

och beskrev sin roll och legitimitet. Men det som också framställs i denna studie är den 

process som kommunikationsbranschen genomgår. Det är en process som strävar mot 

strategiskt arbete, samlad kunskapsbas, enhetlig utbildning, branschetiska regler och ett eget, 

tydligt avgränsat kompetensområde som accepteras och respekteras av chefer och 

medarbetare. Kommunikationscheferna strävade dels efter att det kommunikativa arbetet 

inom organisationerna skulle vara mer än endast operativt och akut arbete, och dels efter att 

deras och funktionens arbete skulle uppfattas som mer än endast lögner, manipulation och 

propaganda. De ville sträva efter att göra kommunikationsyrket strategiskt, planerat, etiskt, 

transparant och givande, inte bara för organisationen, men också för samhället och 

demokratin.  

 

Det största hindret för detta, som kunde urskiljas från intervjuerna, var okunskap. De som inte 

förstod eller visste vad kommunikationschefen eller kommunikationsfunktionen arbetade eller 

bidrog med kunde inte heller förstå dess värde och nytta. Kommunikationscheferna upplevde 

att dessa organisationsmedlemmar knappt förstod varför organisationerna hade en 

kommunikationsfunktion överhuvudtaget. De kommunikationschefer som informerat aktivt 

inom organisationerna var också de som upplevde att de hade högst legitimitet internt. Men 

detta gäller även externt, okunskap resulterar i en felaktig bild av kommunikatörers arbete, 

som baseras på en utdaterad bild av kommunikatörers arbete. Okunskap är något som alla 

kommunikatörer måste arbetar med att minska om kommunikationsbranschen ska nå 

professionalisering. Detta faktum kan ses i denna studie, kommunikationscheferna arbetade 

aktivt och kontinuerligt för att skapa förståelse för kommunikatörernas arbete vilket också gav 

dem hög legitimitet och högt förtroende.   

 

Denna studie avgränsades till kommunikationschefer inom kommuner. Denna avgränsning 

innebär också att resultatet begränsades. Studien visar en tydlig bild av fenomenet inom just 

kommuner, men ger ingen större insikt i hur det ter sig i andra situationer. Det skulle därför 

vara intressant att utforska ämnen inom privat sektor för att sedan jämföra resultatet med 

denna studies resultat. Upplever exempelvis kommunikationschefer inom den privata sektorn 

att transparens och öppenhet ska styra organisationen? Eller att kommunikationschefen har 
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hög legitimitet externt? Det skulle även vara intressant att utföra en liknande studie men se till 

kommunikatörers upplevda bild av roll och legitimitet. De kommunikationschefer som 

intervjuats i denna studie antydde vid flera tillfällen att kommunikatörerna inom 

kommunikationsfunktionen troligtvis inte upplevde roll och legitimitet på samma sätt som 

cheferna. Men det perspektivet på en studie skulle också vara av intresse då medarbetarens 

perspektiv kan ses som mer och mer relevant och outforskat i framtiden. Slutligen skulle det 

vara av intresse att göra en studie som undersöker samma fenomen men med kvantitativa 

metoder för att skapa en bild som går att generalisera. Denna studies resultat kan inte ge detta, 

utan kan endast ge en inblick i hur fenomenet kan uppfattas inom kommuner.  
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Bilaga 1: Intervjumanual  

Datum: 

Namn:  

Arbetsplats: 

Befattning/titel:  

 

Inledande frågor 
För att kartlägga din position i organisationen 

1. Vilken är din närmsta strategiska ledningsgrupp? Ex. Koncernstaben? 

- Vilka är en del av den gruppen? Sitter du i den gruppen?  

2. Hur är er kommunikationsfunktion strukturerad?  

- Hur många är ni som arbetar? Vilka roller? Hur ser de ut hierarkiskt? Hur 

distribueras resurser? Vem bestämmer arbetsordning och projekt?  

3. Vem är det som bestämmer den strukturen?  

 

För att kartlägga kommunikationsfunktionens position i organisationen 

1. Vad är kommunikationsfunktionens formella uppdrag i organisationen?    

2. Vilka arbetsuppgifter utför ni i organisationen?  

- På vilket sätt upplever du att det arbetet bidrar till organisationen? Internt och 

externt.  

- Finns det något specifikt du önskar att du kunde lägga mer eller mindre tid på?  

3. På vilket sätt är funktionens arbete strategiskt? 

4. På vilket sätt är funktionens arbete operativt?  

5. Inom vilka områden har du och kommunikationsfunktionen beslutsfattande makt i 

organisationen?  

- kan ni ex. ta direkta beslut eller går beslut via ledning, chef eller likande?  

 

Tematiska frågor 
Tema 1. Kommunikationschefens roll 

1. Hur länge har du arbetat som kommunikationsdirektör/chef? 

- Hur länge har du varit kommunikationsdirektör/chef på din kommun? 

2. Har du någon formell utbildning? 

- Isåfall vilken?  
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3. Kortfattat, vilken typ av arbetsuppgifter utför du en vanlig vecka? 

- Vilka anser du är dina viktigaste arbetsuppgifter?  

- Finns det något du skulle vilja ägna mer eller mindre tid åt?  

4. Upplever du att du själv har en operativ eller strategisk roll i organisationen?  

- På vilket sätt? 

- t.ex. arbetar du övervägande med att formulera långsiktiga mål och skapa vision och 

riktning eller arbetar du övervägande med arbetsprocessen som drivs av kortsiktiga 

mål baserad på beslut från ledning eller liknande? 

 

Tema 2. Intern legitimitet  

1. Vilken är din organisations högsta ledning? 

- Hur skulle du beskriva din relationen till den?  

2. Upplever du att medarbetare och chefer inom organisationen värdesätter ditt arbete?  

- På vilket sätt ser du det? Ser/hör/känner? 

- Vid nej: Vad tror du det beror på?  

3. Hur upplever du att medarbetare och chefer utanför kommunikationsfunktionen förstår 

funktionens arbete och nytta i organisationen?  

4. Hur upplever du att kommunikationsfunktionen arbete värderas jämfört med andra 

funktioner inom organisationen?  

- Ex. ekonomi, HR och IT  

5. Upplever du att chefer och medarbetare utanför kommunikationsfunktionen har 

förtroende för dig i din yrkesroll?  

- På vilket sätt ser du det? 

- Vid Nej: Vad tror du det beror på? 

6. Upplever du att din kompetens accepteras och värderas inom organisationen likvärdigt 

andra avdelningsdirektörer/chefers kompetens? Ex. ekonomi, HR, IT 

- På vilket sätt ser du det? 

- Vid Nej: Vad tror du det beror på? 

7. Känner du vid något tillfälle behov av att legitimera eller försvara din roll internt? 

- Vid Ja: Vid vilka tillfällen?  

- Vad tror du det beror på? 

 

Tema 3. Extern legitimitet  
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1. Kan du beskriva de sätt du kommer i kontakt med externa intressenter i din yrkesroll?   

- Ex. journalister, medborgare, andra organisationer? 

2. Upplever du att du har mandat att representera organisationen externt?  

- Om Ja: Kan du ge exempel på ett sammanhang då du använder du dig av det 

mandatet?  

- Om Nej: På vilket sätt tror du att påverkar det din yrkesroll?  

3. Upplever du att de externa parterna accepterar dig som representant för 

organisationen?  

- På vilket sätt ser du det?  

4. Upplever du att externa parter har förtroende för dig?  

- På vilket sätt ser du det?  

5. Upplever du att rollen som kommunikatör ses som etisk och moralisk av externa 

parter? 

- Ex. Journalister, andra organisationer, osv.  

- På vilket sätt ser du det?  

6. Känner du vid något tillfälle behov av att legitimera eller försvara din roll externt? 

- Vid Ja: Vid vilka tillfällen?  

- Vad tror du det beror på? 

 

Avslutande frågor  
1. Vilka faktorer, interna och externa tror du påverkar kommunikationsdirektörer/chefers 

legitimitet inom kommunala verksamheter?  

2. Har du något du vill tillägga utifrån detta eller något du tycker är viktigt som jag har 

missat? 


