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ABSTRACT	  
 
Titel:  
"Kommunikation är ju allt" – en kvalitativ studie om relationen mellan värdet av att mäta 
kommunikation och kommunikatörers status och legitimitet i organisationer. 
 
Författare:  
Emilia Dahlqvist och Daniela Lundqvist 
 
Kurs, termin och år: 
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats 15 hp, HT-2013 
 
Antal ord i uppsatsen: 
17 009 ord 
 
Problemformulering och syfte:  
Strategisk kommunikation har under de senaste 25 åren haft svårigheter att utveckla 
mätmetoder som visar på dess värde. Strategisk kommunikation kämpar för akademisk 
prestige, vilket är en stor utmaning för legitimeringen av yrket. Yrkesutövare har svårt att 
argumentera för vilket värde de tillför organisationen, utan att kunna visa detta genom 
mätbara resultat. Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan 
kommunikationsansvarigas uppfattningar om mätning av kommunikation och yrkets 
legitimitet. Samt att få kunskap om skillnader och likheter mellan privata och offentliga 
kommunikationsansvarigas uppfattningar.  
 
Metod och material: 
Denna studie är baserad på tio kvalitativa samtalsintervjuer med kommunikationsansvariga 
från fem privata och fem offentliga organisationer. 
 
Huvudresultat: 
Resultaten visar att majoriteten av de kommunikationsansvariga upplever att 
kommunikation har en hög status inom deras organisationer. Detta är något som har 
utvecklats under de senaste fem till tio åren genom att kommunikationsfunktionen blivit 
mer synlig och tydlig med vad den bidrar med i organisationen. Respondenterna ansåg att 
mätning var viktigt av två centrala anledningar. Den ena anledningen var för att kunna se 
huruvida de har lyckats med sina kommunikationsinsatser antingen i form av att de har 
uppnått organisatoriska mål eller ett ekonomiskt värde. Den andra anledningen var för att 
kunna bevisa vilken nytta kommunikationsfunktionen tillför organisationen. 
Respondenterna uttryckte att mätning kan bidra till att höja statusen för kommunikatören 
inom organisationen, vilket skulle kunna bidra till den interna legitimiteten. Framträdande i 
resultaten var att det inte fanns några tydliga skillnader mellan de privata och de offentliga 
kommunikationsansvariga, utan deras svar grundade sig snarare i deras profession och 
bransch snarare än vilken sektor de tillhörde.  
 
Nyckelord: 
Kommunikation, mätning, utvärdering, legitimitet, kommunikatörens roll, 
kommunikatörens status, offentliga organisationer, privata organisationer. 
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1.	  INLEDNING	  

1.1	  Problembakgrund	  
Praktiker och forskare inom strategisk kommunikation har under de senaste 25 åren haft 
svårigheter att utveckla mätmetoder som visar på den strategiska kommunikationens 
effektivitet och värde. Frågan om dess värde har ansetts vara ett stort bekymmer för 
professionella kommunikatörer i många år. Då det funnits en uppfattning om att strategisk 
kommunikation är en ledningsfunktion som ofta inte är synlig i jämförelse med andra 
funktioner vars värde kan beskrivas, mätas och utvärderas genom systematisk forskning.1 
Detta kan vara en bidragande faktor för den negativa synen på strategisk kommunikation 
som ett akademiskt yrkesfält, som under en längre tid har fått mycket uppmärksamhet som 
skapat misstänksamhet, rädsla och misstro snarare än respekt.2 Denna syn på strategisk 
kommunikation bidrar till att den kämpar för akademisk prestige, vilket är en stor utmaning 
för legitimeringen av yrket. En lösning som föreslagits är riktlinjer för mätning av strategisk 
kommunikations effektivitet.3 Inom kommunikationsbranschen finns det ingen 
standardiserad utbildning och inga legitimationer kan utfärdas, vilket bidrar till att 
yrkesutövarna får kämpa hårt för att få någon förståelse för sin kompetens och kunskap.4 I 
en organisatorisk miljö som präglas av nedskärningar, har yrkesutövare svårt att 
argumentera och övertyga att kommunikationsfunktionen har ett stort värde för 
organisationen utan att kunna visa detta genom mätbara resultat.5 
 
Organisationer känner ett behov av att få veta vilket värde strategisk kommunikation tillför 
till verksamheten. Genom att definiera intressenters behov, ge strategiska och rådgivande 
tjänster, vara konsulter till företag samt att skapa strategier för organisationer att 
kommunicera till sina olika intressenter har strategisk kommunikation börjat 
institutionalisera sig.6 Att utvärdera kommunikationsinsatser bidrar till att stärka den roll 
som strategisk kommunikation har inom organisationer och därigenom dess 
institutionalisering.7 Detta kan ses som en utmaning när det gäller att bevisa strategisk 
kommunikations värde och vad det tillför i organisationen, eftersom det inte enbart går att 
mäta i siffror. 
 
Under de senaste åren har utvärdering varit på dagordningen för yrkesutövare och deras 
arbetsgivare. Påtryckningarna om utvärdering fortsätter att öka och det har förekommit ett 
antal initiativ för att uppmuntra och standardisera utvärderingen inom strategisk 
kommunikation.8 Strategisk kommunikation bidrar till organisatorisk effektivitet när den 
förenar organisationens mål med förväntningarna som finns hos dess strategiska 

                                                
 
 
1 Grunig, Grunig & Dozier, 2006:30 
2 Grunig, 2000:23 
3 Merkelsen, 2011:125f 
4 Falkheimer, Heide 2003:25f 
5 Hon, 1997:1 
6 Swerling & Sen, 2009:133 
7 Zerfass, 2009:71 
8 Gregory, 2001:172 
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målgrupper samt genom kvalitet och långsiktiga relationer. Detta har ett utmärkande värde 
för organisationen. Strategisk kommunikation är mest sannolik att bidra till effektivitet när 
den kommunikationsansvarige är en del av ledningen, där denne kan forma organisationens 
mål och definiera de externa målgrupperna.9 Strategisk kommunikation anses vara effektiv 
när kommunikationsmål och syften uppnås på ett välskött sätt.10 Effektivitet kan endast 
uppnås genom anpassning till organisationens mål. Som effektiv yrkesutövare bör man 
kunna påverka dessa mål genom sin kontakt med företagsledningen.11 
 
Ett antal problem kan länkas till strategisk kommunikation och informationssektorns 
verksamhet. Under de senaste 15 åren har myndigheternas offentliga kommunikation blivit 
alltmer inriktad på marknad. Både den offentliga och privata sidan visar på brister i sin 
interna information som blir tydlig i samband med exempelvis kriser. Det råder en tydlig 
övergång, både i offentliga och privata organisationer, från traditionella reklammetoder till 
användning av metoder som är svårare att identifiera exempelvis kommersiell påverkan via 
nyhetsmedierna.12 Formerna för informationsverksamhet skiljer sig mellan privat och 
offentlig sektor på flera olika sätt.13 Bland annat att rollen som informatör skiljer sig mellan 
privata företag och myndigheter. Som privat informatör är man mer sammankopplad med 
arbetsgivaren medan den offentliga informatören har en mer neutral roll.14 
 
I och med kommunikationsyrkets rykte och synen på dess värde inom organisationen, är 
det nödvändigt att mäta och utvärdera sin kommunikation för att bevisa värdet och påvisa 
att det är en nödvändighet för en framgångsrik organisation.15 Under de senaste åren har 
det tagits ett antal initiativ för att förbättra kvantiteten och kvaliteten av utvärdering inom 
strategisk kommunikation. Detta på grund av att yrkesutövare vill visa sitt värde inom 
organisationen, men även för att kommunikationsbranschen växer. Både kunder och 
organisationer kräver att få veta att deras pengar är väl spenderade.16 Att utvärdera 
effektiviteten av strategisk kommunikation fortsätter att vara ett avgörande ämne med 
betydelse för praktiker och forskare. I samband med påtryckningar om ansvarsskyldighet, 
måste yrkesutövare alltmer visa att kommunikationsverksamheten bidrar till att uppnå 
meningsfulla mål för sin organisation eller sina klienter.17 
 
I och med kommunikatörers starka utveckling har vi valt att undersöka både privata och 
offentliga kommunikatörer för att se om denna skillnad även gäller för mätning av 
kommunikation och kommunikatörens status inom organisationen. Det finns ett intresse 
att undersöka hur kommunikationsansvariga i privata samt offentliga organisationer ser på 
mätning för att öka sitt värde och bevisa sin nytta i organisationen, då detta anses vara 
avgörande för yrkesrollen. 

                                                
 
 
9 Botan & Hazelton, 2006:34 
10 Gregory, 2001:174 
11 Edwards, 2012:15 
12 Larsson, 2005:17f 
13 Ibid:147 
14 Ibid:159 
15 Hon, 1997:1f 
16 Gregory, 2001:171 
17 Hon, 1998:103 
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1.2	  SYFTE	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan kommunikationsansvarigas 
uppfattningar om mätning av kommunikation och kommunikatörsyrkets legitimitet.  

1.3	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
- Hur uppfattar de yrkesverksamma sin roll och status som 

kommunikationsansvariga i organisationen? 
- Vilken relation har mätning av kommunikation till de yrkesverksammas status i 

organisationen? 
- Vad finns det för skillnader och likheter mellan de privata och offentliga 

kommunikationsansvarigas uppfattningar? 

1.4	  AVGRÄNSNING	  
Vi har valt att enbart studera de kommunikationsansvariga i vardera organisation, då vårt 
syfte handlar om att undersöka deras enskilda uppfattningar eftersom de har störst kunskap 
angående ämnet vi undersöker. Sedan har vi gjort en ytterligare avgränsning till fem privata 
och fem offentliga organisationer. Vi har inte tagit hänsyn till organisationernas storlek 
utan enbart till om de mätte sin kommunikation. Vi vill se om det finns skillnader samt 
likheter mellan dessa kommunikationsansvariga, när det kommer till mätning och hur 
mätning påverkar den kommunikationsansvariges legitimitet och status i organisationen. 

2.	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  	  
I detta kapitel tar upp de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för den kommande analysen. 
Kapitlet inleds med tidigare forskning inom området och tar sedan upp teorier om kommunikation, 
legitimitet, institutionalisering samt mätning. 

2.1	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
Utifrån tidigare forskning kan vi se att det finns forskning om både mätning och legitimitet, 
dock har vi inte funnit någon forskning om relationen mellan mätning och legitimitet. 
Detta har lett oss till valet att undersöka relationen mellan mätning och de 
yrkesverksammas legitimitet och status. 
 
I en tidigare studie gjord av Johansson och Ottestig har de undersökt hur 
kommunikationschefer uppfattar sin inre och yttre legitimitet, hur de reflekterar över den 
senaste utvecklingen i sitt arbete, och vilka framtida utmaningar som de anser vara viktiga.18 
Den senaste utvecklingen innebär att kommunikation uppfattas som viktigare för 
organisationer idag, vilket gör att kommunikationsledarrollen blir mer kraftfull. En slutsats 

                                                
 
 
18 Johansson & Ottestig, 2011:144 
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de kunde dra var att den interna legitimiteten är en fråga om förhandling inom 
organisationer, att det är en nödvändighet att få ett förtroende och kunna relatera till sina 
insatser för att stärka den interna legitimiteten. De skriver om hur det i Sverige har skett en 
exceptionell ökning bland svenska yrkesutövare under det senaste decenniet. Sveriges 
Kommunikatörer har gjort studier som visar att andelen kommunikationschefer som är 
medlemmar i ledningsfunktionen har ökat från 40 procent år 1997 till närmare 80 procent 
år 2009.19 Med tanke på den beskrivna utvecklingen inom strategisk kommunikation, samt 
bristen på forskning om kommunikationschefer, menar Johansson och Ottestig att det 
verkar finnas ett tydligt behov av ytterligare forskning med hänvisning till dess legitimitet, 
metoder och självuppfattningar.20 Johansson och Ottestigs åsikter om behovet av 
ytterligare forskning har inspirerat oss och varit utgångspunkten för denna studie. 

2.2	  STRATEGISK	  KOMMUNIKATION	  	  
Strategisk kommunikation kan förklaras som målmedveten användning av kommunikation 
i en organisation för att uppfylla sina mål. Tyngdpunkten ligger på den strategiska 
tillämpningen av kommunikation och hur en organisation fungerar som en social aktör i 
utförandet av sitt uppdrag.21 Idag definierar de flesta akademiker strategisk kommunikation 
som att bygga och underhålla ömsesidigt fördelaktiga relationer mellan en organisation och 
dess målgrupper. Trots att detta är en god start i att beskriva vad strategisk kommunikation 
innebär, så saknar den här definitionen många av dess funktioner såsom 
välgörenhetsinsamlingar, lobbying, främjande av organisationens image samt 
marknadsföring.22 Falkheimer och Heide definierar strategisk kommunikation som en 
organisations medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål. Organisation avses i 
detta fall som bredast tänkbara användning av termen, exempelvis privata företag, 
offentliga myndigheter och organisationer, föreningar samt intresseorganisationer.23 
 
Under de senaste 20 åren har strategisk kommunikation utvecklats till ett större område 
inom tillämpad kommunikation, baserat på forskning med en betydande kvantitet och 
kvalitet. Strategisk kommunikation har blivit mycket mer än bara ett företags 
kommunikationspraxis. Snarare är det ett teoretiskt grundat och forskningsbaserat område 
som har potential att förena en rad olika tillämpade kommunikationsområden.24 Yrkesfältet 
som innefattar yrkesverksamma inom strategisk kommunikation är ständigt växande. Idag 
finns det få organisationer som inte har insett värdet av professionella kommunikatörer. 
Kommunikationsbranschen representeras av en alltmer professionaliserad yrkeskår med 
olika bakgrunder och inriktningar inom strategisk kommunikation.25 Strategisk 
kommunikation är en relativt ny yrkesverksamhet som fortfarande är under utveckling av 
kunskap och teoretiska tillvägagångssätt. För närvarande är den roll som teorin spelar i 
praktiken begränsad. Eftersom praktiken expanderar över hela världen, är efterfrågan på en 
större enighet om begreppet stor. Om så bara för en enhetlig syn på kommunikation från 
                                                
 
 
19 Johansson & Ottestig, 2011:145 
20 Ibid:150 
21 Mahoney, 2011:145 
22 Pfau & Wan, 2006:111 
23 Falkheimer & Heide, 2011:13 
24 Botan & Hazelton, 2006:6 
25 Falkheimer & Heide, 2003:25f 
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en nation till en annan. Antagandet av den vetenskapliga forskningsprocessen av 
kommunikationsfrågor och problem, erbjuder många fördelar för yrkesutövare i skapandet 
av effektiva kampanjer och andra kommunikationsaktiviteter.26 

2.2.1	  Syner	  på	  kommunikation	  	  
Kommunikation definieras som en ömsesidig process för ett utbyte av signaler för att 
informera, övertyga eller instruera, baserat på en gemensam mening och beroende av 
kommunikatörens relation och det sociala sammanhanget.27 Det finns många förenklade 
uppfattningar om vad kommunikation är. Somliga ser kommunikation som en enkel och 
linjär process, där informationen sprids från en sändare till en mottagare. Denna 
uppfattning om kommunikation är väldigt vanlig och finns även bland en del professionella 
kommunikatörer. Det finns även en uppfattning om att kommunikation eller information 
automatiskt leder till olika effekter, som exempelvis förändrade attityder eller beteenden.28 
Kommunikation är en grundförutsättning för organisationers existens och utveckling. Den 
är även en viktig ledningsfråga, då chefer i organisationer har ett ansvar för att nå de mål 
som sätts upp för organisationen.29 
 
Kommunikation har blivit ett allt viktigare inslag i alla typer av verksamheter, i dagsläget 
har i stort sett alla företag, myndigheter och organisationer någon form av specialist för 
kommunikation.30 Kommunikation är en betydelsefull funktion i varje företag, institution 
och organisation. Genom att kommunikationsfunktionen förvaltar och utvecklar 
organisationens förtroendekapital kan den därmed skapa handlingsutrymme för 
verksamheten. Kommunikation kan beskrivas som ett strategiskt och operativt 
ledningsinstrument för genomförande av kommunikationsprocesser och 
kommunikationsinsatser mellan organisationer och dess intressenter.31 

2.2.2	  Kommunikation	  som	  överföring 
Två kommunikationssynsätt har dominerat diskussionerna inom de professionella och 
akademiska fälten, båda synsätten kan ses som relevanta för strategisk kommunikation.32 
Ett av synsätten innebär att kommunikation ses som en spridningsprocess, det vill säga att 
sända ett budskap till en mottagare där fokus ligger på flödet av information. Detta kallas 
för en transmissionsyn. Transmissionsynen definierar kommunikation som överföring av 
information, idéer, attityder eller känslor från en person eller grupp till en annan.33 
Transmissionsynsättet, ser kommunikation som enkelriktad. Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell är en välkänd enkelriktad modell av kommunikation med fokus på 
överföring av signaler via en kanal med en begränsad återkopplingskapacitet. Kritiker av 
denna modell hävdar att ett sådant synsätt på kommunikation är för avsändaren 

                                                
 
 
26 Watson & Noble, 2007:2 
27 Cutlip, Centre & Broom, 2006:197 
28 Falkheimer & Heide 2003:15 
29 Heide, Johansson & Simonsson, 2012:15 
30 Larsson, 2005:13 
31 Sverigeskommunikatorer.se 
32 Hallahan m.fl., 2007:20 
33 van Ruler, 2004:128 
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desorienterad och underskattar eller ignorerar den viktiga roll som mottagaren har i 
processen.34 Ett annat sätt att se på enkelriktad kommunikation är the conduit metaphor, som 
ser kommunikation som ett slags rör.35 Kommunikation framställs som enkel och den 
kräver väldigt lite ansträngning för att göra framgångsrik. En konsekvens som kan uppstå i 
organisationer om chefer har denna kommunikationssyn, är att få resurser ägnas åt för att 
förbättra kommunikationen inom organisationen.36  
	  
En myt som finns om kommunikation är att sända ett meddelande innebär samma sak som 
att kommunicera ett meddelande. Det är vanligt att spridning av information förväxlas med 
kommunikation. Den förväxlingen är tydlig inom strategisk kommunikation, speciellt när 
praktiker visar exempelvis pressklipp som ett bevis på lyckad kommunikation. Dessa 
praktiker kan sägas ha samma syn som Shannon och Weavers modell av enkelriktad 
kommunikation. Nackdelen med att se på kommunikation på detta sätt är att mottagaren 
kan ha en annan uppfattning av budskapet än vad som är sändarens avsikt.37 Chefer har 
traditionellt sett inte haft någon specifik utbildning eller kompetens i just 
kommunikationsfrågor, de flesta har en bakgrund med ekonomisk eller teknisk inriktning. 
Detta kan leda till en omodern och förenklad syn på kommunikation, transmissionsynen. 
Det innebär att resurserna läggs på att sända, skicka och sprida information, snarare än att 
skapa förutsättningar för mening och förståelse.38  

2.2.3	  Kommunikation	  som	  meningsskapande	  
Det andra kommunikationssynsättet är det meningskapade synsättet av kommunikation, 
som hävdar att kommunikation innebär skapande och utbyte av mening mellan parter i en 
kommunikationsaktivitet.39 Meningsskapande kan definieras som en pågående process som 
skapar en intersubjektiv känsla av delad mening, genom bland annat konversation, där 
människor söker förhandla och upprätthålla en delad förståelse. Meningsskapande har även 
beskrivits som en samverkande aktivitet för att skapa, legitimera och bibehålla 
organisationer och dess ledarskap.40 Den meningsskapande synen är den äldsta synen på 
kommunikation. Enligt detta synsätt är målet med kommunikation att bibehålla ett 
samhälle eller en gemenskap. Denna gemensamma föreställning hjälper till att skapa en 
tolkningsram som människor använder i sin kommunikation. Denna syn på 
kommunikation speglas av användningen av ord som delande, deltagande samt gemensam 
förståelse.41 Därmed kan kommunikation sägas vara processen av att skapa mening. 
Meningsskapande handlar om frågor i form av hur människor skapar mening psykologiskt, 
socialt samt kulturellt. Mening kan förklaras som uppfattningen och förklaringen av hur vi 
känner och upplever ett visst fenomen.42 

                                                
 
 
34 Hallahan m.fl., 2007:20 
35 Axley, 1984:429 
36 Ibid:434f 
37 Cutlip, Center & Broom, 2006:197 
38 Heide, Johansson & Simonsson, 2012:17f 
39 Hallahan m.fl., 2007:20 
40 Weick, 2012:145 
41 Falkheimer & Heide 2003:78f 
42 van Ruler, 2004:127 
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2.3	  KOMMUNIKATION	  I	  ORGANISATIONER	  

2.3.1	  Kommunikation	  som	  yrkesroll	  
Ett sätt att se på yrkesutövaren är som en problemlösare, när ett problem uppstår tar den 
tag i det och ser vad som behöver göras samt utser, implementerar och följer upp strategier 
som är utformade för att uppnå fastställda mål.43 Enligt Sveriges Kommunikatörer innebär 
kommunikatörens profession nödvändiga kunskaper i kommunikationsteori samt inom 
olika kompetensområden. Kommunikatör eller informatör används som term på en person 
som arbetar med kommunikationsverksamhet.44 Företrädarna av informations- och 
kommunikationsfrågor i organisationer har traditionellt sett en omdiskuterad roll. 
Informationsfrågor har uppfattats och gör det fortfarande, som lågprioriterade och svåra 
att räkna hem. På grund av detta historiska arv sätts kommunikationschefer i en sits där 
legitimitet, status, identitet och effektivitet måste förhandlas och försvaras.45   
 
Det är viktigt för yrkesutövaren att säkerställa vad det finns för uppfattningar om värde 
från den högsta ledningen. Yrkesutövare bör ha en relation där de direktrapporterar till 
antingen VD eller ordförande, antagandet av en chefsroll är en ytterligare förutsättning för 
yrkesutövarens status i organisationen. Antagandet av en chefsroll är även förenat med 
flera fördelar som högre lön, högre status, ökad trivsel, en lägre risk för intrång samt en 
kraftfull indikator på spetskompetens inom kommunikation. Dessutom kan en chefsroll 
även vara förknippad med ett större organisatoriskt inflytande.46 Ett intrång sker när 
personal med kompetens inom områden som marknadsföring, juridik, personal, eller teknik 
tar över den ledande kommunikationsställningen inom en organisation. När ett sådant 
intrång sker, blir strategisk kommunikation mer en teknisk stödfunktion som stödjer andra 
enheter i organisationen snarare än en central ledningsfunktion. De högsta positionerna 
inom kommunikationsområdet är ofta fyllda av revisorer eller andra finansiella experter, av 
jurister, ekonomer, ingenjörer, försäljningschefer och annan personal som inte har någon 
formell bakgrund inom kommunikation.47 
 
Under senare år har det skett en utveckling av kommunikatörsrollen, den har blivit allt mer 
strategiskt inriktad. Allt fler ser på effektiv information som en viktig framgångsfaktor och 
intresset för strategirollen växer sig därmed allt starkare. Dock finns det fortfarande 
uppfattningar om att kommunikatörer och deras arbete saknar en tydlig relevans för 
organisationens verksamhet och dess aktiviteter.48 Det verkar finnas en trend i utvecklingen 
som går mot att producentrollen på kommunikationsavdelningen kompletteras med 
strategiska roller såsom kommunikationsutvecklare och interna rådgivare. Utvecklingen 
märks även tydligt då det idag är allt fler som väljer att kalla sig kommunikatörer istället för 
informatörer, detta för att understryka att yrkesområdet har vuxit och att det inte längre 
handlar om att enbart formulera budskap och sprida information.49 Det finns en skillnad på 

                                                
 
 
43 Pfau & Wan, 2006:109 
44 Sverigeskommunikatörer.se 
45 von Platen, 2011:333 
46 O´Neil, 2003:167 
47 Lauzen, 1992:61 
48 Simonsson, 2011:236f 
49 Heide, Johansson & Simonsson, 2012:19 
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rolluppsättningen i privat och offentlig sektor. Inom privat sektor ligger det stor vikt vid 
det omvärldsbevakande uppdraget såsom undersökning och kompetens inom analys. 
Medan det inom den offentliga sektorn är viktigt med relationer, samverkan och 
kompetens inom förhandling. Både inom privat och offentlig sektor är det relevant med 
strategikompetens, dock på den privata sidan handlar det mer om ekonomi- och 
försäljningsstrategier. Medan det på den offentliga sidan handlar mer om att planera och 
lägga upp kommunikativa strategier.50 

2.3.2	  Kommunikation	  som	  ledningsfunktion	  	  
I en europeisk undersökning med 1500 tillfrågade kommunikatörer i 37 länder redovisades 
det att 75 procent av kommunikationspraktikerna ansåg att de togs på allvar av ledningen, 
medan 64 procent var inblandade i beslutsfattande och planering.51 En excellent 
kommunikationsförmåga innehåller en annan dimension av makt, det vill säga, 
kommunikatörernas förmåga att påverka beslut om organisationens varor och tjänster, dess 
politik samt dess beteende. Kommunikationsavdelningen måste ha makt och inflytande 
inom ledningen för att kunna hjälpa organisationen att utöva den symmetriska 
tvåvägsmodellen.52 
 
Att kommunikationschefen är en del av den högsta ledningen och det strategiska 
beslutsfattandet blir allt viktigare.53 För att strategisk kommunikation ska kunna bidra till 
organisationens effektivitet, bör den ha rollen som en utpräglad, strategisk 
ledningsfunktion.54 Sveriges Kommunikatörer understryker att detta är ett centralt mål för 
kommunikatörer. De menar att kommunikatörer borde i större omfattning agera som 
internkonsulter. Eftersom de har möjlighet att se, förstå och förklara de olika 
organisationsprocesserna utifrån ett kommunikativt perspektiv, precis som andra 
specialister kan se dessa processer ur deras perspektiv.55 Det har konstaterats att 
omfattningen och engagemanget för strategisk kommunikation som en ledningsfunktion 
har blivit mer omfattande, då det sträcker sig längre än uppsättningen av företags- och 
affärsenhetsnivåers funktionella mål och strategier. När kommunikationspraktiker är 
isolerade från beslutsfattandet i organisationen, blir strategisk kommunikation en 
stödfunktion på låg nivå. Men när strategisk kommunikation är involverad i 
beslutsfattandet, så vägs information om relationerna med prioriterade målgrupper in i 
organisationens beslut, riktlinjer och åtgärder, vilket bidrar till att strategisk kommunikation 
blir mer centralt i organisationen.56 

2.3.3	  Vikten	  av	  målsättning	  	  
Alström och Sjöblom-Nordgren menar att det är viktigt att det finns en koppling mellan en 
organisations verksamhetsidé och kommunikationsmålen. Det ska även finnas 

                                                
 
 
50 Larssson, 2011:313 
51 Tench & Yeoman 2009:45 
52 Dozier, Grunig & Grunig, 1995:75 
53 Johansson & Ottestig, 2011:144 
54 Grunig, Grunig & Dozier, 2006:38 
55 Falkheimer &Heide 2003:46f 
56 Lauzen, 1992:64 
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sammankoppling mellan organisationens mål och kommunikationsstrategier, för att det på 
så sätt ska vara möjligt att utvärdera på vilket sätt kommunikationen bidragit till 
organisationens övergripande mål och verksamhet. Dessutom måste 
kommunikationsmålen vara mätbara.57 Organisationer ses som effektiva när de uppnår sina 
mål.58 Kommunikation ses ofta som lågt prioriterat både som position och som strategiskt 
arbetsområde i organisationer. Genom rätt förutsättningar kan kommunikationsfunktionen 
bidra till att uppnå organisationens mål och effektivitet. Detta genom att agera som 
gatekeeper mellan organisationen och omvärlden men också internt mellan de olika 
nivåerna, funktionerna och processerna.59  

2.4	  LEGITIMITET	  
Många forskare använder begreppet legitimitet, men få definierar det.60 Det är inte bara i 
förhållande till allmänheten som kommunikationsyrket står inför allvarliga 
legitimitetsproblem. De kommunikationsansvariga saknar även erkännande från sina 
kunder eller från ledningen vid arbetet internt. Många organisatoriska stabsfunktioner 
strävar efter att bli ledningsfunktioner och det gör även strategisk kommunikation.61 
 
Ju mer kraftfull en organisation, institution eller enhet uppfattas att vara, desto mer 
behöver den legitimera sig själv. Att bygga upp ett yrke är ett sätt att säkerställa 
legitimiteten, eller genom en institutionalisering av yrket.62 Syftet med strategisk 
kommunikation kan ses på olika sätt. Vissa utesluter förtroendeskapande och legitimitet, 
antingen som ett mål i sig eller som ett medel för att förverkliga organisationens mål. 
Genom att anta ett socialt perspektiv blir det tydligt att det inte är fullkomligt möjligt att 
kontrollera legitimitet och förtroende. Eftersom legitimitet, till exempel, tilldelas en 
organisation genom dess intressenter.63 
 
Legitimitet innebär processen där innovationer och förändringar uppfattas som önskvärda, 
korrekta eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade system av normer, värderingar, 
övertygelser och definitioner. Att legitimera en ny identitet är en form av institutionellt 
arbete som är nödvändigt för en institutionell förändring.64 Legitimitet är ett koncept som 
definieras genom ett erkännande av de kommunikationsansvarigas yrkeskompetens. Intern 
legitimitet används i samband med ett erkännande från övriga chefer och anställda inom 
organisationen, och extern legitimitet används i samband med ett erkännande av 
journalister och offentliga organ utanför organisationen.65 Legitimitet är relaterat till 
begreppet makt, detta främst på grund av antagandet att extern och intern legitimitet kan 

                                                
 
 
57 Alström & Sjöblom-Nordgren 1999:72 
58 Grunig, Grunig & Dozier. 2006:32 
59 von Platen, 2011:333 
60 Suchman:571f 
61 Merkelsen, 2011:135 
62 Ibid:129 
63 Ihlen & Verhoeven, 2012:165 
64 Goodrick & Reay, 2010:55f 
65 Mahoney, 2011:149f 
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leda till ökad makt. Däremot uppfattas den makten nödvändigtvis inte som hög 
legitimitet.66 
 
Legitimitet leder till uthållighet eftersom intressenter är mest benägna att leverera resurser 
till organisationer som verkar önskvärda, korrekta eller lämpliga. I den mån speglar 
legitimitet integrationen i ett system av institutionaliserade uppfattningar och handlingar, 
legitima organisationer blir där av nästan självreplikerande. Samtidigt påverkar legitimitet 
inte bara hur människor agerar mot organisationer utan också hur de förstår dem. Därmed 
uppfattar intressenter legitima organisationer inte bara som mer värdig, men också som 
mer meningsfullt, mer förutsägbar och mer pålitlig. En del av den kulturella samstämmig 
som fångas med begreppet legitimitet innebär att det finns ett trovärdigt gemensamt konto 
eller motivering som förklarar vad organisationen gör och varför.67 Trots dess centrala roll 
är litteraturen om organisatorisk legitimitet förvånansvärt svag när det kommer till 
utökning av koncept.68  

2.4.1	  Institutionalisering	  
Begreppet institutionalisering bör vara en viktig faktor för strategisk kommunikation 
eftersom det kan bidra till legitimering av kommunikationsfunktionen både i organisationer 
och samhället.69 Genom att mäta och utvärdera kommunikationsinsatser kan det stärka 
kommunikationsfunktionens roll inom organisationer och därigenom dess 
institutionalisering.70 Med begreppet institutionell logik finns flera möjliga inriktningar i 
vilka kommunikationsforskning kan vidareutvecklas i. Detta koncept kan bidra till att få en 
djupare förståelse för strategisk kommunikation som en institutionell praktik som är utbrett 
och är baserad på en uppsättning styrande mekanismer, inklusive aktiviteter, regler, normer 
och idéer som tillsammans kan beskrivas som en strategisk kommunikations-logik. Detta 
institutionella perspektiv kan ge viktig input i diskussionen om kommunikationens status 
och roll i förhållande till andra institutionella yrkesfält.71 
 
Vissa forskare menar att strategisk kommunikation är en sammanlänkande verksamhet 
mellan organisationer och deras intressenter som bör vara en standardprocedur, det vill 
säga institutionaliserad.72 Institutionalisering definieras som processen att införa 
regelliknande värderingar och arbetssätt i en organisation samt upprätthålla dem över tid. 
Genom att institutionalisera sina processer och mönster, kan organisationer fastställa 
legitimitet för sig själva. Vissa kritiker hävdar att institutionaliseringen gör organisationer 
alltför motståndskraftiga mot nödvändig förändring, medan andra har invänt att 
institutionalisering inte behöver utesluta anpassningsförmåga. Snarare, kan de bestående 
grunderna i en institutionalisering erbjuda stabilitet som organisationer bör bibehålla, trots 
de oundvikliga förändringar och justeringar som de måste ta itu med i sitt dagliga arbete.73 

                                                
 
 
66 Grandien & Johansson, 2011:217 
67 Suchman, 1995:574f 
68 Ibid:571f 
69 Wakefield, Plowman & Curry, 2013:208 
70 Zerfass, 2009:71 
71 Fredriksson, Pallas & Wehmeir, 2013:194 
72 Mahoney, 2011:145 
73 Wakefield, Plowman & Curry, 2013:207f 
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Institutionalisering kan beskrivas som organisationers strävan efter att följa regler, normer 
och förställningar som uppfattas som självklara.74  

2.4.2	  Mätning	  som	  en	  strategi	  för	  legitimitet	  
Det finns lite forskning som undersökt vad strategisk kommunikation faktiskt gör för en 
organisation. Uppmärksamhet har ägnats åt utvärdering av kommunikationsprogram, men 
då har det varit mer fokus på att utvärdera effekter hos målgrupperna snarare än värdet av 
strategisk kommunikation för organisationerna. Genom mätning kan yrkesutövare visa på 
sin nytta och det behov de utgör i organisationen.75 Att utvärdera 
kommunikationsaktiviteter är viktigt av flera skäl, bland annat för ansvar, bedömning av 
programmets effektivitet och professionalism.76 Effekter och effektivitet kan inte beskrivas 
som samma sak. Effekter är de produkter av händelser, avsiktliga eller oavsiktliga, 
långsiktiga eller kortsiktiga. Effektivitet kan däremot beskrivas som avsiktliga resultat, 
effekter i relation till överensstämmande investering.77 
 
I grunden syftar all forskning inom strategisk kommunikation till att fastställa effektiviteten 
eller värdet av strategisk kommunikation. På kort sikt, innebär mätning och utvärdering att 
bedöma framgång eller misslyckanden av särskilda program, strategier eller aktiviteter, 
genom att mäta utgångarna och resultaten av dessa program mot en förutbestämd 
målsättning. På längre sikt innebär mätning och utvärdering att bedöma framgång eller 
misslyckande av mycket bredare kommunikationsinsatser som har som mål att försöka 
förbättra och förstärka de relationer som organisationen har. Mer specifikt är mätning av 
strategisk kommunikation ett sätt att ge ett resultat en exakt dimension. Utvärderingen 
bestämmer värdet eller betydelsen av en aktivitet eller insats, vanligen genom bedömning 
eller jämförelse med en förutbestämd uppsättning av organisationens mål och syften. 
Utvärdering av strategisk kommunikation är av mer subjektiv eller mjukare karaktär, än 
mätning, som omfattar en större mängd tolkning och tydning. Intresset för mätning och 
utvärdering av strategisk kommunikation har ökat under de senaste åren, eftersom 
yrkesfältet har vuxit i storlek, och yrkesutövarna har mer än någonsin blivit ombedda att stå 
till svars för vad de gör.78 
 
Utvärdering är samlingsbegreppet för mätningar av effekter av kommunikativa åtgärder. 
Det går att dela in utvärdering i två typer, formativa och summerande. Den formativa 
utvärderingen innebär att man vill ta reda på hur kommunikationsverksamheten fungerar, 
som kan redovisas genom till exempel förtroendemätningar. Den summerande 
utvärderingen handlar mer om att mäta särskilda kommunikationsinsatser, som till exempel 
vid en kampanj.79 Utvärdering har varit den största och mest omtalade frågan inom 
kommunikationsområdet under flera år. Utvärdering hjälper yrkesutövarna att förstå och 
förbättra programmens effektivitet genom systematisk mätning och bevisar värdet av 
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75 Hon, 1997:1f 
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kommunikationsinsatser till kunder, ledning eller andra discipliner, såsom marknadsföring 
eller integrerad kommunikation.80 

3.	  METOD	  

I den här delen presenteras val av metod, urval och genomförandet av vår studie. Här diskuteras även 
potentiella metodproblem samt validitet och reliabilitet. 

3.1	  Val	  av	  metod	  
En beskrivande studie kännetecknas av att den baseras på frågor som vem, vad, hur och 
varför. Vår studie är en beskrivande studie då vi vill undersöka och få svar på de 
kommunikationsansvarigas egna upplevelser. Ett annat krav som kan ställas på en 
beskrivande studie är att den ska vara ett fall av något.81 Därför skulle vi säga att vår studie 
är ett fall av relationen mellan mätning av kommunikation och yrkesverksammas status och 
legitimitet.  
 
Den metod som vi har valt att använda oss utav i vår studie är den kvalitativa metoden 
samtalsintervju. Då vi ville få kunskaper om de kommunikationsansvarigas enskilda 
uppfattningar, var denna metod lämplig för oss eftersom vi strävar efter att få en förståelse 
av världen som våra intervjupersoner upplever den. Då vårt syfte är att undersöka 
relationen mellan kommunikationsansvarigas uppfattningar om mätning av kommunikation 
och yrkets legitimitet lämpar sig denna kvalitativa metod bra.82 
Samtalsintervjuundersökningar handlar till stor del om att göra en kartläggning av 
människors uppfattningar på ett område.83 Dessa intervjuer lämpar sig bra när man vill få 
grepp om människors enskilda uppfattningar och erfarenheter.84 Syftet med 
samtalsintervjuer är att få kunskap om den intervjuade där denne förväntas svara för den 
största delen av informationsutbytet. Men även om forskaren strävar efter att få till ett 
samtal i intervjusituationen så är det trots allt en person som ställer frågor och en person 
som svarar.85 Det enklaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner 
angående ett visst fenomen som vi intresserar oss för, är att ställa frågor.86 
 
Vi har valt att göra tio samtalsintervjuer, varav fem av dessa med kommunikationsansvariga 
i privata organisationer och fem i offentliga organisationer. 
Våra intervjuer är av respondentkaraktär då vi vill undersöka och få kunskap om hur flera 
kommunikationsansvariga vid olika organisationer tycker i samma fråga. I en 
respondentundersökning är svarspersonerna och deras tankar studieobjekten. Det man 
som forskare vill få veta är vad varje enskild svarsperson anser och tänker kring vad 
undersökningen gäller, då samma frågor ställs i större utsträckning till samtliga 
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svarspersoner. På så sätt kan vi därefter finna mönster i svaren, beskriva samt förklara hur 
och varför våra respondenter skiljer sig åt med avseende på vad de svarar.87  

3.1.2	  Urval	  
Vårt urval är gjort utifrån studiens syfte och vad vi vill att urvalet ska representera.88 Vi har 
gjort ett strategiskt urval av intervjupersoner, som är vanligt i samband med 
samtalsintervjuerundersökningar.89 Avsikten med kvalitativa intervjuer har traditionellt sett 
inte varit att skapa generaliserbar kunskap, som i kvantitativa analyser. Därför finns det 
ingen anledning till att göra slumpmässiga urval, där urvalet ska vara en mindre kopia av 
populationen.90 Det fenomen man vill undersöka kan ofta existera på flera ställen, i 
exempelvis flera organisationer eller på flera orter.91 I vårt fall har vi valt att undersöka 
kommunikationsansvariga både i privata och offentliga organisationer i Sundsvallsområdet. 
Det kan vara till fördel att fråga intervjupersoner som är tillgängliga och även positiva till 
att delta i intervjun så att man på så sätt får ut tillräcklig information och kunskap från 
dem.92 Detta gjorde vi genom att kontakta ett antal organisationer som i sin tur hörde av sig 
om intresse fanns av att delta i vår studie.  

3.1.3	  Intervjuguide	  
I samband med varje samtalsintervju hade vi fastställt en intervjuguide som vi följde (se 
bilaga 1). Den har vi konstruerat på så sätt att innehållet grundar sig i studiens 
problemställning och syfte. Våra intervjufrågor härstammar ur teorin som i sin tur grundas 
utifrån syftet och frågeställningarna. Frågorna handlade därav om kommunikation både 
internt och externt, kommunikatörens yrkesroll samt mätning av kommunikation. Vår 
tanke med utformningen av intervjuguiden var att den ska kunna bidra till att skapa ett 
levande samtal. Därför konstruerade vi korta och tydliga frågor som skulle vara lätta för 
våra intervjupersoner att förstå. Dessutom är frågorna formulerade i beskrivande form för 
att framkalla spontana beskrivningar av våra intervjupersoners egen verklighet.93  
 
Vi valde att göra en halvstrukturerad intervju, då vi ville kunna föra ett vanligt samtal men 
som dessutom gjorde det möjligt för oss att ställa de frågor som vi hade som avsikt att 
ställa till intervjupersonerna. Denna typ utav intervju kännetecknas av att man på förhand 
anordnat huvudfrågor och viktiga teman.94 I en halvstrukturerad intervju är intervjuguiden 
utformad efter specifika teman som ska beröras men med frågor där intervjupersonen har 
stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Våra teman var öppningsfrågor, syn på 
kommunikation, kommunikatörens roll och status i organisationen, mätning av 
kommunikation samt värdet av att mäta kommunikation. Frågorna behöver inte ställas i 
samma ordning och frågor som inte finns i intervjuguiden kan också ställas om de anknyter 

                                                
 
 
87 Esaiasson m.fl., 2012:228 
88 Ekström & Larsson, 2010:61 
89 Esaiasson m.fl., 2012:230 
90 Ryen, 2004:77 
91 Ekström  & Larsson, 2010:62 
92 Ibid:63 
93 Esiasson m.fl., 2012:264f 
94 Ibid:46 
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till något som intervjupersonen sagt. Vi valde att göra denna typ av intervju för att på så 
sätt kunna få så breda svar som möjligt och även för att kunna ställa följdfrågor för att 
bidra till ett avslappnat samtal.95 

3.2	  GENOMFÖRANDE	  

3.2.1	  Intervjuer	  
Den konkreta insamlingen av vårt material skedde genom tio stycken intervjuer med de 
kommunikationsansvariga på fem privata organisationer och fem offentliga organisationer.  
Vi började med att kontakta flera olika organisationer i Sundsvall för att tillfråga dem om 
de mätte sin kommunikation, eftersom detta var ett grundkrav för att de skulle kunna 
medverka i vår studie. Därefter gick vi vidare med de som mätte sin kommunikation och 
som visade ett intresse av att delta i vår studie. Sedan frågade vi efter den person som hade 
det övergripande ansvaret för kommunikationen i varje organisation, eftersom vi ansåg att 
dessa personer skulle besitta mest kunskap angående vår studies syfte.  
 
Vi påbörjade varje intervju med att beskriva undersökningens syfte och frågade 
respondenterna om vi fick tillåtelse att spela in intervjun.96 Under våra intervjuer förde vi 
även anteckningar, för att på så sätt komma ihåg viktiga tankar som uppstod under 
intervjuerna. För att våra intervjupersoner skulle känna sig så bekväma som möjligt valde vi 
att göra samtliga intervjuer på deras arbetsplatser.97 Vi inledde varje intervju med att berätta 
för intervjupersonerna att de skulle vara anonyma i vår studie. Detta gjorde vi för att vi ville 
bidra till förtroende och öppenhet, samt för att öka chansen för att respondenterna skulle 
släppa fram sina tankar och uppfattningar.98 Eftersom vårt syfte var att undersöka de 
kommunikationsansvariga och deras uppfattningar snarare än deras organisationer ansåg vi 
att anonymitet skulle vara till fördel för vår studie då detta kunde uppmuntra dem till ett 
mer öppet samtal. För att skapa ett förtroende och på så sätt kunna nå fram till 
intervjupersonernas meningar och värderingar har vi under intervjuerna försökt att skapa 
ett öppet samtalsklimat. Detta genom att vi har varit pålästa så att vi förmår att tolka svaren 
på ett rimligt sätt. Dessutom har vi haft ett flexibelt och ödmjukt agerande i 
intervjusituationen genom att hålla en god stämning och undvikit provocerande och 
nedlåtande frågor, samt låtit respondenten tala till punkt och utveckla sina åsikter.99 Våra 
intervjuer tog mellan 15 till 45 minuter att genomföra. Efteråt när vi påbörjat 
sammanställningen av vårt material gjorde vi en återkoppling med våra respondenter, när vi 
upptäckte att det behövdes mer information angående en liten fråga om organisationernas 
bakgrundsfakta som saknades i vårt redan insamlade material. Detta löste vi enkelt genom 
en återkoppling via mail, då vi kontaktade respondenterna och fick en snabb respons på vår 
fråga.  

                                                
 
 
95 Bryman, 2002:301 
96 Ibid:130 
97 Esaisson m.fl., 2012:268 
98 Ekström & Larsson, 2010:74f 
99 Ibid:73f 
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3.2.2	  Sammanställning	  av	  material	  
Efter genomförandet av samtalsintervjuerna gjorde vi en transkribering av dem, vilket gav 
oss fördelen att bevara våra intervjupersoners egna ord och hur de uttryckte sig.100 När vi 
skulle sammanställa materialet började vi med att läsa igenom materialet noggrant för få en 
helhetsbild över det empiriska materialet. Efter att vi fått en överblick av materialet 
jämförde vi varandras tankar och åsikter, för att se om vi tolkat materialet på samma sätt. 
Därefter organiserade vi materialet, vi gjorde en form av kodning av varje respondents svar 
genom att vi gav varje respondent en enskild färg och delade in dem under teman för att 
underlätta för analys.101 Därefter jämförde vi de olika svaren för att hitta olika teman, 
genom att söka efter begrepp för att på så sätt kunna sammanfatta temana och 
strukturerade dem utifrån vilken frågeställning de gav svar på.102 Vi presenterar resultat och 
analys av både de privata och offentliga kommunikationsansvarigas svar gemensamt, 
eftersom vi vill lyfta fram de övergripande aspekterna och återkommande teman. Därpå 
har vi analyserat resultaten utifrån våra olika teman samt teorin, vi har hela tiden rört oss 
fram och tillbaka mellan resultatet och analysen, vilket är en naturlig del av den kvalitativa 
dataanalysprocessen.103 

3.2.3	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Resultaten av en studie måste vara användbara, en väl genomförd intervju ska möjliggöra 
resultat som är tillräckliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra.104 Vi har 
stärkt vår studies interna validitet genom att vårt syfte och teori har varit utgångspunkten 
för våra intervjufrågor. Detta har vi även gjort genom vårt urval av intervjupersoner som 
hade kunskap inom det ämnesområde som vi undersökte, samt genom att vi har undersökt 
det vi sagt att vi ska undersöka. Vi har varit noggranna i arbetet för att kunna ge en korrekt 
bild av analysenheternas verklighet för att på så sätt kunna dra giltiga slutsatser.105 Vi har 
haft en noggrannhet och precision när det kommer till hanteringen av data då vi hela tiden 
har utgått från vårt syfte och haft den som grund för hela vår studie.106 Vår studies externa 
validitet är något vi inte kan säkerställa, då innebörden av extern validitet är möjligheten att 
applicera det som vi undersökt till någon annan form av relevant population.107 Vi är 
medvetna om att det inte går att generalisera frekvenserna från endast tio intervjupersoner 
till en större population, men det är heller inte vår avsikt, utan istället är vår ambition att 
generalisera möjliga tolkningar av världen samt olika sätt att se på världen.108  
 
Att diskutera reliabilitet i samband med vår studie kan innebära vissa svårigheter, då 
reliabilitet vanligtvis är ett begrepp som används och diskuteras i kvantitativa studier.109  
Det finns sannolikt inget sätt att ta reda på om någon annan som utför forskningen, skulle 
få samma resultat och komma fram till samma slutsatser, när det handlar om kvalitativ 
                                                
 
 
100 Bryman, 2002:311 
101 Denscombe, 2009:339f 
102 Ibid:324f 
103 Ibid:370 
104 Lantz, 2013:15 
105 Esiasson, m.fl., 2012:58 
106 Denscombe, 2009:378 
107 Esiasson m.fl., 2012:58 
108 Ibid:166 
109 Bryman, 2002:43 
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forskning. Detta på grund av att forskarens ”jag” har vid kvalitativ forskning en tendens att 
vara väldigt nära relaterat till forskningsinstrumentet. I kvalitativa studier löses detta genom 
att det förs en diskussion angående pålitligheten i studien.110 För att kunna kontrollera 
pålitligheten har vi haft tydliga redogörelser för hur metod, analys samt beslutsfattanden 
har gått till. Med metod menar vi att vi har varit tydliga i alla steg som vi har tagit i 
samband med vår studie. Vi har valt en lämplig metod samt motiverat varför vi har valt 
den, följt och redogjort samtliga steg i samband med samtalsintervjuerna. Detta genom att 
vi utformat en intervjuguide och haft tydliga riktlinjer hur vi ska genomföra varje intervju. 
Vi har haft samma tankesätt när det gäller resultat och analys, då vi som vi beskrev tidigare 
gått igenom en rad fastställda steg. Detta skulle kunna fungera som en kompensation för 
möjligheten för att vår forskning ska kunna upprepas.111 

3.2.4	  Metodproblem	  
Ett problem som uppstod tidigt i vår studie var i samband med vårt urval då vi ville göra 
samtalsintervjuer med den kommunikationsansvarige samt någon ytterligare kommunikatör 
på kommunikationsavdelningen. Tanken var då att fyra organisationer skulle delta i vår 
studie med två intervjupersoner från varje organisation. Vi upptäckte ganska snabbt att 
detta inte var möjligt, då flera av organisationerna enbart hade en person som arbetade med 
kommunikation. Detta löste vi genom att kontakta ytterligare några organisationer och 
ökade därmed antalet analysenheter till tio kommunikationschefer på olika organisationer. 
En risk som kan ha uppstått i samband med våra samtalsintervjuer, är att det kan ha blivit 
en intervjuareffekt. Det vill säga att respondenternas svar kan ha blivit olika beroende på 
vem av oss som ställde frågorna.112 Vi valde att fördela intervjuerna, så att vi ansvarade för 
fem intervjuer var. Intervjuareffekten som skulle kunna uppstå i vårt fall är att även om vi 
hade en fastställd intervjuguide kan sättet vi betonade frågorna på skilja sig från varandra. 
Detta kan i sin tur ha lett till att intervjupersonerna uppfattat frågorna olika och därigenom 
formulerat sina svar på olika sätt. Vi var innan intervjuerna medvetna om att denna 
påverkan kunde uppstå, därför tränade vi in frågorna och försökte vara så tydliga i 
intervjusituationerna som möjligt.113 Dock finns det ingen medvetenhet om detta är något 
som har skett eller inte. 
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112 Esaisson m.fl. 2012:267 
113 Lantz, 2013:84 



 
 

”Kommunikation är ju allt” 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 17 

4.	  EMPIRISK	  BAKGRUND 
I följande stycke ger vi en kortare presentation av respondenterna. 

4.1	  INTERVJUOBJEKT 
 
Vi har intervjuat tio kommunikationsansvariga i fem privata och fem offentliga 
organisationer. I resultat och analys kommer vi att kalla dessa personer för Privat 1-5 och 
Offentlig 1-5 för att behålla respondenterna anonyma. Här nedan följer en kort 
bakgrundspresentation av varje respondent. 
 
Privat 1 
Arbetar i en organisation som består av 130 medarbetare där respondenten är ensam med 
att jobba med kommunikation. Denne respondent hade en kommunikationsutbildning. 
 
Privat 2 
Arbetar i en organisation som är ett moderbolag till en rad verksamheter. Denna 
organisation består av 20 medarbetare varav respondenten samt ytterligare två och en halv 
person arbetar med kommunikation. Denne respondent hade en journalistisk utbildning. 
 
Privat 3 
Arbetar i en organisation som består av ca 100 medarbetare utspridda på elva kontor, 
respondenten är ensam om att ha en kommunikationstjänst. Men alla chefer har ett 
kommunikationsansvar både internt och externt. Denne respondent hade en 
kommunikationsutbildning. 
 
Privat 4 
Arbetar i en organisation med 750 anställda. Det är respondenten och en ytterligare person 
som arbetar med kommunikation. Denne respondent hade en journalistisk utbildning med 
inriktning på tidningsdesign. 
 
Privat 5 
Arbetar i en organisation som består av 75 anställda. Respondenten är ensam om en heltid 
inom kommunikation, utöver denna tjänst så finns det även en tjänst på tio timmar. Denne 
hade en kommunikationsutbildning. 
 
Offentlig 1 
Arbetar i en organisation som har 570 anställda. Det är respondenten och ytterligare två 
personer som arbetar med kommunikation i organisationen. Denne respondent hade ingen 
specifik kommunikationsutbildning, utan såg sig själv som självlärd. 
 
Offentlig 2 
Arbetar i en organisation som har 520 anställda, varav kommunikationsavdelningen består 
av 20 personer. Denne respondent hade en kommunikationsutbildning. 
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Offentlig 3 
Arbetar i en organisation som har 180 anställda. Det är två personer som arbetar med 
kommunikation. Denne respondent hade ingen specifik kommunikationsutbildning. 
 
Offentlig 4 
Arbetar i en organisation som har cirka 1000 medarbetare. Utöver respondenten är det 20 
personer som arbetar med kommunikation i organisationen. Denne respondent hade en 
kommunikationsutbildning. 
 
Offentlig 5 
Arbetar i en organisation som har 1000 medarbetare varav två stycken utöver respondenten 
arbetar med kommunikation. Denne respondent hade en kommunikationsutbildning. 

5.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  
I resultat och analysdelen redovisas och analyseras resultaten från samtalsintervjuerna med respondenterna 
utifrån frågeställningarna. Resultaten från både de offentligas och de privatas samtalsintervjuer kommer att 
redovisas tillsammans. 

5.1	  DE	  YRKESVERKSAMMAS	  ROLL	  OCH	  STATUS	  I	  ORGANISATIONEN	  

5.1.1	  Resultat	  -‐	  Roll	  och	  status	  
Majoriteten av de kommunikationsansvariga, inom såväl de privata som offentliga 
organisationerna, ansåg att kommunikationsfrågor har en hög status inom deras 
organisationer. Flera av respondenterna påpekade att det skett en förändring de senaste 
fem till tio åren som bidragit till att både medarbetare och chefer uppfattar 
kommunikationens betydelse bättre. Från att kommunikationen knappt haft någon status 
alls till att statusen nu är hög, menade Offentlig 1. En av respondenterna sa däremot att 
statusen var hög, men att det handlade om att skapa ett förtroende i organisationen för att 
på så sätt kunna göra nytta: 
 

... det är vad man förtjänar liksom. Vad folk tycker och upplever är en nytta av att det finns en 
resurs som jobbar med kommunikationsfrågor. (Privat 1) 

 
De respondenterna som ansåg att kommunikationsfrågor hade fått en ökad betydelse de 
senaste åren, trodde att det berodde på det arbete de lagt ned på att förtydliga sina uppdrag. 
En av respondenterna, Offentligt 4, ansåg att det var ett resultat av att de formulerat sitt 
uppdrag och sedan varit ute och förankrat det både i verksamheten och hos målgrupperna. 
Denne menar på att de har kunnat leverera olika saker där de kunnat visa på konkret nytta. 
Dock menar Offentlig 4 att det fortfarande finns arbete kvar att göra för att höja statusen 
hos samtliga medarbetare. Offentlig 2 uttryckte att en viktig faktor för 
kommunikationsfrågornas status var att kommunikationsfunktionen måste vara synlig och 
att de bör tala om vad den kan tillföra, vilken nytta man kan ha av den bortsett från det 
väldigt uppenbara - att skriva artiklar till intranätet. 
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Gemensamt för respondenterna var att de ansåg att medarbetarna har insett vilket stöd 
kommunikationsavdelningen levererar. En av dem var Offentlig 1, som menade på att 
medarbetarna uppfattar kommunikationsavdelningen som både som en självständig enhet, 
som professionellt utför ett eget uppdrag men som finns där som ett stöd om behovet 
finns. Offentlig 2 var inne på samma spår då denne uttryckte att medarbetarna var positivt 
inställd till att de fanns samt vilket stöd de levererar. Det finns en gedigen insikt i 
kommunikationens vikt och betydelse inom Privat 2´s organisation, samt hade 
kommunikation hög prioritet och tillmättes stor betydelse både internt och externt. Privat 2 
tillade dock att denne inte trodde att medarbetarna uppfattade kommunikationsfunktionen 
överhuvudtaget utan: 
 

 ... vad de märker är om man har en effektiv kommunikation och inte sen hur den kommer till, det 
är det nog en minoritet som reflekterar över. (Privat 2) 

 
En utav respondenterna uttryckte att kommunikation knappt har någon status alls i 
dagsläget, detta på grund utav att kommunikationsfunktionen inte funnits tidigare: 
 

Den här tjänsten fanns inte alldeles nyligen. Så det är inte förrän nu [som det finns en 
kommunikationsfunktion], men det är klart att det kommer att ske en förändring men hittills så 
har den inte haft någon status alls, kan man säga. (Privat 4) 

 
Majoriteten av respondenterna var en del av ledningsgruppen, det var två av dem som inte 
hade en plats i ledningen. Offentlig 4 är en av dessa, denne är inte formellt med i 
ledningsgruppen, men däremot delaktig på alla möten. Av de respondenterna som satt med 
i ledningsgruppen så är i stort sett alla delaktiga i beslutsfattanden. De respondenter som 
inte är delaktiga i beslutsfattanden, var på grund av att det inte förekommer något 
röstförande i deras ledningsgrupper. Det sker en diskussion kring frågor, där i princip alla 
som har synpunkter deltar i den diskussionen och i bästa fall så landar man då i någon form 
av samförstånd, menar Privat 2. Privat 3 menade att denne ibland rent praktiskt är ännu 
mer delaktig om det berör att bereda förslag i ledningsgruppen. Dennes kompetens 
används då det rör saker som denne kan bättre än de andra. Det kan handla om att se om 
texter och budskap är förståeligt, vad organisationen vill säga samt hur organisationen ska 
säga det. Privat 5 är en av de respondenterna som är mycket delaktig i beslutsfattanden och 
menar att det är ofta denne som för upp diskussionen kring det. 
 
Det fanns en enighet bland respondenterna om att kommunikatören bör ha en plats i 
ledningsgruppen, som en av respondenterna Privat 5, uttryckte det att kommunikation är 
ett mer strategiskt verktyg och ett instrument för ledningen att styra verksamheten mot de 
mål de har. Gemensamt för respondenterna var att de ansåg att den funktion 
kommunikatörer har i ledningsgruppen är att de framför en kommunikationsaspekt, men 
flera tillade att som del av ledningen bör man ha åsikter och kunna vara delaktig med 
synpunkter i alla frågor som lyfts. Kommunikationschefen bidrar med att kunna utgå från 
ett behov i omvärlden eller hos målgrupperna, kunna identifiera 
kommunikationsutmaningar utifrån olika beslut som fattas och sedan kommunicera ut det 
till målgrupperna, ansåg Privat 4. Offentlig 2 menade att det är en självklarhet att den 
kommunikationsansvarige ska sitta med i ledningsgruppen eftersom så mycket av 
ledarskapet handlar om kommunikation, denne uttryckte att: 
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Jag skulle säga att tre fjärdedelar av det praktiska ledarskapet är att kommunicera och därför är det 
oerhört viktigt att man tänker på kommunikationsaspekterna i varje beslut och varje aktivitet. 
(Offentlig 2) 

 
Det fanns två respondenter som uttryckte att det inte är någon självklarhet att 
kommunikatören ska sitta med i ledningsgruppen. En av dessa respondenter, Privat 1, 
ansåg att en plats i ledningsgruppen är något som man förtjänar och formulerade sig såhär: 
 

... när jag läste så var det ett jäkla tjafsande om kommunikatören eller informatören i 
ledningsgruppen eller inte. Jag tycker såhär, en plats i ledningsgruppen den får man inte, den 
förtjänar man. Därför om du inte kan bevisa att du bidrar med någon nytta där, då kanske du inte 
kommer få vara kvar så länge. (Privat 1) 

 
Respondent Privat 2 hade liknande tankegångar och tyckte att det varierade från 
organisation och situation, allt berodde på storleken på organisationen och 
förutsättningarna för att ha med en kommunikatör i ledningsgruppen. Privat 3 ansåg att 
förr var kommunikatören inte nära ledningen, utan snarare tre steg ned från ledningen och 
underställd någon avdelningschef, då handlade kommunikatörens uppdrag mer om att göra 
fina skyltar, ändra småsaker på hemsidan och se till att alla i organisationen använde samma 
typsnitt. Privat 3 menar att kommunikationsfunktionen har flyttats högre upp i 
organisationen, för att finnas med redan när beslut bereds och fattas. Privat 5 tyckte att det 
var viktigt att någon med kommunikationskompetens bör sitta med i ledningen, men att 
det finns en risk att kommunikatörerna hamnar i fällan att de är duktiga på att skriva och 
får därför skriva protokollet. Denne respondent sade dessutom: 
 

... att kommunikation kan ju aldrig vara en enskild aktivitet, kommunikation är ju alltid en del av 
någonting annat. Så hela tiden när de andra cheferna föredrar sina ärenden så har ju jag en 
kommunikationsaspekt, ska vi ta det här internt och externt och i så fall i vilka kanaler, eller ska vi 
vänta med det, är det för tidigt att gå ut med det ... (Privat 5) 

 
Angående kommunikatörens roll inom organisationer idag tyder resultaten på att 
respondenterna tycker att rollen som kommunikatör är viktig och att organisationerna har 
insett vikten av rollen. Offentlig 3 uttryckte det som "Det är ju den förlängda armen som ska 
kommunicera".  Det är en yrkesgrupp som har stärkts allt mer sedan i början av 1990-talet. 
Att detta är en yrkesgrupp som inte fanns för 25 till 30 år sedan, men som nu är en 
etablerad yrkesgrupp är något som Privat 3 tycker är väldigt tydligt i alla organisationer som 
är större än tio medarbetare. Offentlig 4 pratar i sin tur om kommunikatörens roll och 
hävdar att den bör vara strategisk i det operativa. 
 

I varje operativ del man gör så lägger man in en strategisk tanke bakom. Man funderar över vad 
har vi för målgrupp, vad har vi för mål, men det måste finnas en bra balans mellan det strategiska 
och det operativa. (Offentlig 4) 

 
Offentlig 4 tog även upp att de har gjort en omorganisering och därigenom försökt stärka 
och tydliggöra kommunikatörens roll. För att på så sätt gå från en roll som handlar väldigt 
mycket om att i efterhand beskriva verksamheten till en roll där kommunikatören faktiskt 
är med och utvecklar samt formulerar verksamheten. Offentlig 2 menade i sin tur att 
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kommunikatörs- och informatörsyrket är i en brytningstid, denne trodde att informatören 
skulle bli kommunikatör och kommunikatören skulle bli en mer relationsinriktad rådgivare 
samt ett stöd i kommunikationsfrågor. Detta är en förändring i rollen som de har jobbat 
medvetet med under ett par års tid, då de bland annat inrättat roller som de kallar för 
kommunikationsstöd. Detta innebär att i varje projekt eller större uppdrag som utförs i 
organisationen så ska det finnas ett kommunikationsstöd som jobbar med 
kommunikationen hela vägen, menar Offentlig 2. Respondenten Offentlig 5 var en av de 
som uttryckte att kommunikatören har en jätteviktig roll, genom att kommunikatören 
fungerar som ett smörjmedel och som kan hjälpa till att peka ut viktigt frågor från 
omvärlden. Denne tillade dock att kommunikatören ofta kan glömmas bort, då mycket 
utav kommunikationsarbete tas förgivet av de andra medarbetarna. En av respondenterna, 
Privat 4, hade däremot en annan syn på kommunikatörens roll än de andra respondenterna 
och sa: 
 

Jag tror tyvärr inte att den [kommunikatörens roll] är så bra, eller vad man ska säga, som den 
borde vara. Jag tror många har svårt att förstå nyttan av kommunikatören som verktyg. (Privat 4) 

 
När det kommer till de kommunikationsansvarigas roll i organisationerna var det tydligt att 
samtliga respondenter hade det övergripande ansvaret för kommunikationen i deras 
organisationer, de flesta nämnde ansvaret för både extern- och internkommunikation som 
de centrala delarna i rollen. Att koordinera, strukturera, leda och att tänka strategiskt 
återkommer i flera respondenters svar. Så här beskrev en av respondenterna bredden av 
rollen: 
 

Det handlar ju om allt från mediekontakter, pressmeddelanden, hemsidor, intranät, det handlar om 
mer ett strategiskt bollplank - ska vi gå ut med det här, när ska vi göra det? (Privat 5) 

 
Gemensamt för samtliga respondenter var att planering och möten är stora delar av den 
typiska arbetsdagen. Många uttryckte dock att dagarna ser väldigt olika ut, Privat 3 sa “det 
finns nästan ingen dag som är den andra lik” och Privat 1 sa “det skiljer sig väldigt mycket från dag till 
dag”. Arbetsdagarna är ytterst varierande, normalt involverar den iallafall ett stort antal 
möten eftersom att mycket handlar om att möta människor både internt och externt sade 
Privat 2. Två av respondenterna tar upp att de fungerar som ett övergripande stöd och 
service till den övriga organisationen, ett exempel som nämndes var: 
 

Nästan alla projekt vill ju ha en kommunikationsplan och det kan vi hjälpa till med. Det är inte så 
att vi sköter kommunikationen kanske i alla projekt, men vi kan tala om hur man kan göra för att 
det ska bli bra. (Offentlig 1) 

5.1.2	  Analys	  -‐	  Roll	  och	  status	  
De kommunikationsansvariga, inom såväl de privata som offentliga organisationerna, ansåg 
att kommunikationsfrågor har hög status inom deras organisationer. Flera av 
respondenterna påpekade att det skett en förändring de senaste fem till tio åren som 
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bidragit till att både medarbetare och chefer uppfattar kommunikationens betydelse bättre. 
Vilket kan bidra till en mer professionaliserad yrkeskår.114 Utifrån resultatet 
överensstämmer dock inte detta med von Platens åsikt om kommunikatörernas 
omdiskuterade roll, samt det hon säger om att informationsfrågor har uppfattats, och gör 
det fortfarande, som låg prioriterade.115 Detta eftersom de flesta ansåg att de har en hög 
status inom organisationen, samt att medarbetare och chefer har förstått vikten av 
kommunikationsfunktionen. Däremot var det en av respondenterna som hade en annan 
syn på kommunikatörernas status, som var mer i linje med von Platens åsikt. Då denne inte 
ansåg att kommunikationsfrågor har särskild hög status inom organisationen, åtminstone 
inte så hög som den borde vara. Privat 4 ansåg att många hade svårt att förstå nyttan av 
kommunikatören som verktyg. 
 
Bland respondenterna fanns det en enighet om att kommunikatören bör sitta med i 
ledningsgruppen, då de menar på att kommunikation är ett mer strategiskt verktyg och ett 
instrument för ledningen att styra verksamheten mot de mål de har. Respondenterna ansåg 
att kommunikatörers funktion i ledningsgruppen är att framföra en kommunikationsaspekt, 
dock tillades det att som del av ledningen bör man ha åsikter och kunna vara delaktig med 
synpunkter i alla frågor som lyfts.116 Samt att kommunikatörer bör sitta med i ledningen för 
att de har möjlighet att förstå och förklara de olika organisationsprocesserna ur ett 
kommunikativt perspektiv, såväl som andra specialister kan se de processerna ur andra 
perspektiv.117 Offentlig 2 menar att tre fjärdedelar av det praktiska ledarskapet handlar om 
att kommunicera och därför är det viktigt att man tänker på kommunikationsaspekterna i 
varje beslut och varje aktivitet. Det var dock två respondenter som hade avvikande åsikter, 
de uttryckte att kommunikatören skulle sitta med i ledningsgruppen inte är en självklarhet. 
Privat 1 ansåg att en plats i ledningsgruppen var något som man förtjänade, detta skulle 
kunna tolkas som att respondenten ansåg att det handlar mer om individen och den 
individuella bedriften i samband med kommunikatören som en ledningsfunktion. Att det är 
upp till var och en att bevisa sin nytta och på så sätt förtjäna sin plats i ledningen. 
Respondent Privat 2 hade liknande tankegångar och tyckte att det varierade från 
organisation och situation, allt berodde på storleken på organisationen och 
förutsättningarna för att ha med en kommunikatör i ledningsgruppen. Detta är inte i linje 
med det som nämns i teoridelen om att kommunikatörer ska sitta med i ledningsgruppen är 
ett centralt mål för att på så sätt kunna bidra till organisationens effektivitet.118  
 
Den respondent som inte satt med i ledningsgruppen, var även den respondent som inte 
ansåg att kommunikation hade någon hög status inom sin organisation. När 
kommunikationsutövare är isolerade från beslutsfattanden i organisationen så blir 
kommunikationsfunktionen en stödfunktion på låg nivå, tillskillnad från när 
kommunikationsfunktionen är involverad i beslutsfattanden så bidrar det till att 
kommunikation blir en mer central del i organisationen.119 Av de resterande 
respondenterna som satt med i ledningsgruppen ansåg samtliga respondenter att de har hög 

                                                
 
 
114 Falkheimer & Heide, 2003:25f 
115  von Platen, 2011:333 
116 Grunig, Grunig & Dozier 2006:38 
117 Falkheimer & Heide 2003:46f 
118 Cutlip, Center & Broom 2006:38 
119 Lauzen, 1992:64 
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status inom organisationen. Resultaten tyder, precis som O'Neil nämner i teorin att en nära 
relation med ledning, VD eller ordförande är en fördel för den kommunikationsansvariges 
status i organisationen samt det organisatoriska inflytandet.120 Detta skulle kunna tolkas 
som att samtliga respondenter utom en, har en intern legitimitet då det innebär ett 
erkännande från övriga chefer och anställda inom organisationen.121 
 
Flera utav respondenterna sade att de hade i uppdrag att utforma strategier samt att de 
hade uppgifter som att koordinera, leda och strukturera. Respondenterna ansåg att det 
handlade mer om strategiska uppdrag istället för att formulera budskap och sprida 
information. Det verkar finnas en tydlig inriktning i utvecklingen, som går mot att 
producentrollen på kommunikationsavdelningen kompletteras med strategiska roller såsom 
kommunikationsutvecklare och interna rådgivare. Utvecklingen märks även tydligt då det 
idag är allt fler som väljer att kalla sig kommunikatörer istället för informatörer, detta för 
att betona att yrkesområdet har växt.122 Detta går att dra paralleller till Offentlig 2 som sa 
att kommunikatörs- och informatörsyrket är i en brytningstid, denne trodde dessutom att 
informatören skulle bli kommunikatör och kommunikatören skulle bli en mer 
relationsinriktad rådgivare samt ett stöd i kommunikationsfrågor.  
 
En annan av respondenterna pratar i sin tur om kommunikatörens roll och hävdar att den 
bör vara strategisk i det operativa. Att i varje operativ del som görs så finns en strategisk 
tanke bakom, det bör finnas en bra balans mellan det strategiska och det operativa. 
Offentlig 4 tar även upp att de har tydliggjort kommunikatörens roll. För på så sätt förflytta 
rollen som handlar om att i efterhand beskriva verksamheten till en roll där 
kommunikatören är med och utvecklar samt formulerar verksamheten. Detta resonemang 
kan liknas med hur Sveriges Kommunikatörer beskriver kommunikationsfunktionen. De 
menar på att kommunikation kan beskrivas som ett strategiskt och operativt 
ledningsinstrument för genomförande av kommunikationsprocesser och 
kommunikationsinsatser mellan organisationer och dess intressenter.123 

5.1.3	  Resultat	  -‐	  Synen	  på	  kommunikation	  
Resultaten visar flera olika definitioner av vad respondenterna ansåg att kommunikation är. 
Gemensamt för flera utav respondenterna var att de ser kommunikation som ett verktyg, 
ett strategiskt verktyg som är viktigt för alla former av affärer. Det är ett av de viktigaste 
verktygen för att vi ska nå våra uppsatta affärsmål, ett medel för att det ska bli klirr i kassan 
menar Privat 3. Kommunikation är allt säger Privat 1, ledarskap, kultur, att få avdelning 
och personal att dra åt samma håll och mål. En annan av respondenterna, Offentlig 4, 
pratar om att det utöver att uppnå verksamhetens mål, handlar kommunikation i enkelhet 
om att utveckla verksamheten. Offentlig 2 beskriver kommunikation så här: 
 

                                                
 
 
120 O´Neil, 2003:167 
121 Mahoney, 2001:149f 
122 Heide, Johansson & Simonsson, 2012:19 
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... [kommunikation] är en stödprocess till verksamheten, att med hjälp av kommunikation hjälpa 
verksamheten att nå sina mål och få medarbetarna att känna att de är motiverade, engagerade och 
att verksamheten flyter på bra, då är kommunikationen ett stöd och ett smörjmedel. (Offentlig 2) 

 
Kommunikation handlar om att göra något begripligt för mottagarna och sedan få dem att 
känna sig delaktiga uttrycker Offentlig 5. En annan respondent, Offentlig 1, menar att det 
handlar om att ge rätt bild av organisationen, vad de gör, hur de gör det och därigenom öka 
förtroendet för organisationen. Att det handlar om att lyssna på sina målgrupper för att se 
om budskapen har nått fram är en gemensam definition för två av respondenterna. De 
uttrycker sig såhär: 
 

Kommunikation det är att förmedla ett budskap, viktiga budskap till utvalda målgrupper och 
genom att lyssna på samma målgrupper konstatera i vad mån dessa budskap går fram eller inte. 
Uttryckt på ett annat sätt att det handlar om att odla och vårda relationer med människor som kan 
påverka företagets resultat. (Privat 2) 

 

Kommunikation är, tillskillnad från information, en dialog där man inte bara försöker få någon att 
höra vad man säger utan man lyssnar och ser vad som kommer tillbaka. (Privat 4) 

 
En beskrivning som skiljde sig från resten av svaren var: 
 

Jag tycker att kommunikation det är ju när man för ut, när man vill föra ut ett budskap och det är 
väldigt viktigt att det träffar rätt målgrupp. (Offentlig 3) 

5.1.4	  Analys	  -‐	  Synen	  på	  kommunikation	  
Bland respondenterna fanns det olika definitioner av vad kommunikation är. I resultaten 
går det att urskilja två övergripande åsikter. En del av respondenterna pratade om 
kommunikation som ett strategiskt verktyg för verksamhetens existens och utveckling. 124 
Den andra delen av respondenterna ansåg att kommunikation handlar om relationen till 
sina målgrupper. Att sända begripliga budskap till sina målgrupper, att lyssna på sina 
målgrupper samt att ge rätt bild av sin organisation.125 
 
En av respondenterna hade inte någon kommunikationsutbildning vilket i sin tur kan leda 
till en förenklad syn på kommunikation, transmissionssynen.126 Respondenten definierade 
kommunikation som att föra ut ett budskap till rätt målgrupp, vilket kan vara synonymt 
med transmissionssynen som innebär att sända ett budskap till en mottagare där fokus 
ligger på flödet av information.127 Denne mäter inte sin kommunikation något särskilt samt 
som nämnt tidigare såg denne kommunikation som något som man för ut till en 
mottagare.128 Det fanns dock ytterligare en respondent som saknade 
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125 Pfau & Wan, 2006:111  
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kommunikationsutbildning, men som däremot talade om kommunikation som ett verktyg 
för att öka förtroendet för organisationen genom att vara öppen och skapa en förståelse, 
vilket skulle kunna förknippas med en mer meningsskapande syn på kommunikation. 
Mening förklaras som uppfattningen och förklaringen av hur vi känner och upplever ett 
visst fenomen.129 En annan utav respondenterna som hade en tydlig meningsskapande syn 
var Privat 4 då denne definierade kommunikation som: 
 

Kommunikation är, till skillnad från information, en dialog där man inte bara försöker få någon att 
höra vad man säger, utan man lyssnar och ser vad som kommer tillbaka. (Privat 4) 

 
En annan respondent som var inne på samma spår, talade om vikten av att inte bara sända 
ut ett budskap utan även lyssna på målgrupperna för att konstatera i vilken mån budskapen 
nått fram.130 En annan respondent som hade en kommunikationssyn som skulle kunna 
tolkas som en meningsskapande syn, talade om kommunikation i betydelsen att göra 
gemensamt samt som en stödprocess till verksamheten för att nå sina mål, få medarbetarna 
att känna sig motiverade och att få verksamheten flyta på bra.131 
 
De resterande respondenterna hade en kommunikations- eller journalistutbildning, 
däremot hade de ett mer komplext synsätt på kommunikation, utifrån deras uttalanden var 
det svårt att tolka om de hade en konkret transmissionssyn eller meningskapande syn. Då 
respondenternas svar kunde variera i varje fråga, vilket gjorde det svårt att tyda om de hade 
en tydlig transmission eller meningskapande syn. Flera av de andra respondenterna talade 
om kommunikation som ett verktyg för att uppnå organisationens mål. Däremot går det att 
koppla dessa svar till vad som nämns i teoridelen om att kommunikation är en 
grundförutsättning för organisationers existens och utveckling, samt för att nå de mål som 
sätts för organisationen.132 Som exempelvis Privat 1 uttryckte det "Alltså kommunikation är ju 
allt". 

5.2	  RELATIONEN	  MELLAN	  MÄTNING	  AV	  KOMMUNIKATION	  OCH	  DE	  
YRKESVERKSAMMAS	  STATUS	  

5.2.1	  Resultat	  -‐	  Mätning	  av	  kommunikation	  
Majoriteten av respondenterna hade enbart mätt sin kommunikation under de senaste fem 
till tio åren, det var endast två respondenter som alltid använt sig utav mätning av 
kommunikation. Av de tio respondenterna visade det sig att var fyra stycken av dem mäter 
både den interna och den externa kommunikationen, medan sex stycken av respondenterna 
enbart mäter den externa kommunikationen. 
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Det var fem av respondenterna som enbart mäter en kommunikationsfaktor. Respondent 
Offentlig 1 uttryckte att de var dåliga på att mäta sin kommunikation, men som sedan ett år 
tillbaka hade påbörjat mätning av närvaron på intranätet. Denne uttryckte att det finns en 
vilja att utföra fler mätningar men ansåg att det var en prioriteringsfråga om tid. En annan 
respondent, Offentlig 3, ansåg att mätning var ett komplext område. Denne kunde uttala 
sig om mätning i samband med annonser eller kampanjer, då de kunde mäta genom att 
människor uppgett någon form av bokningskod eller när bokningstelefonen ringde mycket. 
Respondenten ansåg att denne skulle vilja ha förslag på ett enkelt sätt att kunna mäta 
aktiviteter. Organisationen som Privat 4 arbetar på utför en globalundersökning som har 
ägt rum de senaste tre åren, den undersökningen visar på hur varumärket uppfattas globalt. 
Privat 4 uttrycker att de vill göra fler mätningar i framtiden, men då det inte funnits någon 
kommunikationsavdelning på organisationen tidigare, så arbetar de för tillfället med att 
uppnå struktur och fokuserar mycket på planeringsarbete och kanalval. Även Privat 5 var 
en av de organisationer som inte mäter sin kommunikation så mycket. Organisationen har 
nyligen investerat i ett verktyg som möjliggör att se statistik på hur organisationen syns i 
både sociala och redaktionella medier. Dennes organisation har dessutom en Facebooksida, 
där de försöker få en ökad kännedom hos intressenter om deras organisation vilket är det 
enda som de mäter för tillfället. Offentlig 5 hade i sin tur en stor mätning som 
organisationen genomförde för första gången år 2007. Sedan dess har det utförts mätningar 
vid fyra andra tillfällen, denna mätning är i form av 700 stycken telefonintervjuer som ställs 
till den primära målgruppen.  
 
Resultaten visar fem respondenter som mäter flera kommunikationsfaktorer. Respondent 
Offentlig 2 var en av de organisationer som alltid hade använt sig utav någon slags mätning 
av sin kommunikation. Denne påpekar att de mäter mer idag än tidigare, vilket hade att 
göra med att verksamheten växer. Offentlig 2´s organisation mäter sin kommunikation 
både internt och externt. Externt mäter de genom mediebevakning, omvärldsbevakning, 
varumärke och förtroende, annonsmätningar, kundnöjdhet, kundnytta, 
webbserviceindexmätningar, samt uppföljningar på sociala medier. Respondenten uttrycker 
att de även gör en hel del interna undersökningar och enkäter, genom bland annat nöjd 
medarbetareindex, om hur intranätet används specifikt, enkäter vid vissa aktiviteter, samt 
mål, uppföljning och resultat. Offentlig 2 menar trots den mängd mätning som de utför så 
finns det en problematik i att allting inte går att mäta: 
 

Vi mäter ju ganska mycket men sen finns det ju saker som är svårare att mäta och det brottas man 
ju med naturligtvis också. (Offentlig 2) 

 
Enligt Privat 1 använder de sig av flera olika mätningsverktyg, både internt och externt. För 
att mäta den interna kommunikationen använder de sig både utav enkätundersökningar och 
medarbetarundersökningar. Den externa kommunikationen mäter de genom att kolla 
mediebilden av organisationen med hjälp av en konsult samt om större saker skett gör de 
genomslagsmätningar på pressmeddelanden. Privat 1 uttryckte att resultatet av mätningen 
används för att lära sig något om den föregående kommunikationsinsatsen. 
Offentlig 4 hade varit kommunikationsansvarig i drygt ett år och kunde inte uttala sig om 
organisationen alltid hade mätt sin kommunikation, denne menade även på att de inte alltid 
mäter sin kommunikation heller. Respondenten uttryckte att de tänker mycket på mätning, 
analys och att hela kommunikationsavdelningen ska vidareutbilda sig inom analys. Det som 
Offentlig 4´s organisation mäter är statistik på webben, exempelvis i form av enkäter om 
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hur nöjda deras kunder är. En analys av målgruppen hade nyligen gjorts, dessutom mäter 
de deras kunders kunskap om organisationen och hur kunderna vill kommunicera med 
dem. Något som görs kontinuerligt på dennes organisation är varumärkesundersökning och 
resultatet av den är något som de använder sig mycket utav. Denne uttryckte det såhär: 
 

Jag skulle vilja säga att de här stora mätningarna det styr ju allt vi gör. De använder vi verkligen 
och vi låter dem påverka hur vi formulerar våra kommunikationsinsatser. (Offentlig 4) 

 
För Privat 2 var mätning något som blivit mer aktuellt på senare tid inom dennes 
organisation. Respondenten uttryckte att de hade börjat med interna mätningar av 
attitydundersökningar redan på mitten av 1990-talet, sedan har de vidareutvecklat sina 
mätningar med till exempel läsvärdesundersökningar av de publikationer som de gjort. 
Utöver dessa mätningar så genomför de mätningar för att mäta effekt eller effektiviteten i 
olika kommunikationsinsatser, men även före- och eftermätningar vid projekt som 
genomförs. Vidare har de gjort kundnöjdhetsundersökningar samt en undersökning att 
mäta kännedomen om organisationen i tio länder, Privat 2 påpekade att ett fortsatt mål och 
en ambition var att fortsätta att systematisk mäta kännedomen om organisationen. 
Respondent Privat 3 påbörjade att mäta sin kommunikation år 2006. I dennes organisation 
mäter de kommunikationen på två sätt. Det första sättet var ett kundnöjdhetsindex, för att 
på så sätt få reda på hur nöjda deras kunder är med den service som organisationen 
erbjuder. Varumärkesmätning är det andra sättet de mäter sin kommunikation på, då de 
frågar potentiella kunder en mängd frågor angående exempelvis kännedom.  
 
Några av respondenterna tog upp att de kunde se att de lyckats med sin kommunikation 
genom att mäta resultaten. Exempelvis att man har mätt internkommunikationen, 
ledarskap samt attityd. Genom att mäta menar respondent Privat 1 att det blir tydligt hur 
bra insatserna har lyckats, medan Privat 3 menar att det är svårt att hänföra en 
kommunikationsinsats till det exakta resultatet eftersom det inte går att räkna fram i ett 
excelark. Som ett tecken på lyckad kommunikation var det flera av respondenterna som tog 
upp stor genomslagskraft i medierna, det vill säga publicitet. Då detta ses som ett väldigt 
konkret och enkelt sätt för att se huruvida man har lyckats med sin kommunikation. Privat 
4 gav ett exempel på lyckad kommunikation, när den hade fått bra genomslag internt, då 
flera av medarbetarna hade pratat om det som kommunicerades på intranätet. Två av 
respondenterna nämner även att lyckad kommunikation är när medarbetare och ledning 
har insett vad kommunikation bidrar med, eller har förstått vikten av kommunikation. Att 
det finns en övertygelse hos chefer och ledare att kommunikation gör skillnad och att de 
upplever att det funnits en bakomliggande tanke kring kommunikation som i sin tur har lett 
till ett specifikt resultat menar Privat 3. Så här beskriver Privat 5 det:  

 

... när mina medarbetare och när cheferna spelar in kommunikationsaspekten i sina verksamheter 
och i sina uppdrag, då känns det ju att man har lyckats. (Privat 5) 

 
Det var endast en respondent, Offentlig 4, som nämnde att kommunikationen var lyckad 
när de nått de mål som de satt upp. 
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Alla respondenter var eniga om att det är av stor vikt att mäta kommunikation. Utifrån 
respondenternas svar går det att urskilja två anledningar till varför de mäter sin 
kommunikation. Den ena anledningen var för att se om organisationen har lyckats med 
sina kommunikationsinsatser. Respondenter uttryckte att mätning av kommunikation är 
viktigt för att antingen visa på lyckade kommunikationsinsatser, att man har gjort rätt eller 
för att förbättra verksamheten. Offentlig 5 menade att allt arbete måste mätas för att på så 
sätt få ett slags kvitto på att resurserna investeras på rätt saker och att organisationen är på 
rätt väg. Medan Privat 1 ansåg att mätning bör användas som ett förbättringsverktyg, för 
att på så sätt styra, förändra och utveckla verksamheten. Flera av respondenterna ansåg att 
mätning av kommunikation hörde ihop med de organisatoriska målen. Offentlig 2 tyckte 
att det handlade om att kunna se om organisationen lyckats nå sina mål eller inte, om de 
fått ut de effekter som de velat samt om investeringarna gav något tillbaka. Denne menade 
att det investeras tid, pengar samt resurser på olika sätt som det gärna vill ska återbetala sig. 
Offentlig 4 var inne på samma spår och sa att det är viktigt att mäta för att se om man 
uppnått de uppsatta målen: 

 

... det handlar alltså om att ta reda på om man når de mål man satt sig för att nå, för att visa nyttan 
på det man gör, för att höja statusen för rollen. (Offentlig 4) 

 
Respondenterna var eniga om att mätning är viktigt för att kunna se om det 
kommunikativa arbetet utförts rätt. Men Privat 5 tar upp en annan aspekt som handlar om 
vikten att även tydliggöra för medarbetarna och hela organisationen hur mycket tid och 
resurser som lagts ned och vilket resultatet det gett: 

 

... sen är det viktigt att tydliggöra för resten av organisationen också och se att så här mycket tid 
och resurser har vi lagt ned på det här och det här blev utfallet. Sen är det ju viktigt för resten av 
medarbetarna som inte jobbar med det här varje dag att förstå vikten av det. (Privat 5) 

 
Offentlig 5 tog i sin tur upp problemet med att mäta just hur mycket tid och pengar som 
arbetet har sparat. 

 

Det blir ju mer en liten känsla. Jag har aldrig sett någon som lyckats mäta det på något bra sätt. 
(Offentlig 5) 

 
Privat 3 ansåg att resultaten hjälper till att argumentera för vikten av ett fortsatt arbete med 
kommunikation, denne menade att det underlättar att få igenom beslut om det finns siffror 
och mätning som ett underlag. Gemensamt för respondenterna var att de använder olika 
mätningsmetoder för att förbättra, styra och förändra den verksamheten de arbetade i. 
 
Det fanns en delad mening bland respondenterna att mätning av kommunikation är 
komplext och att det finns en svårighet i att mäta kommunikation. Att kommunikation 
sammankopplas med marknadsföring, tror Privat 4, har bidragit till den misstro som finns 
för kommunikationsyrket. Denne menade även på att det fanns en svårighet att se den 
direkta återkopplingen till vad kommunikationen kan bidra med och att det är svårt att 
bevisa värdet rent ekonomiskt. Privat 5 höll med om att det är väldigt svårt att mäta 
kommunikation, då denne uttryckte: 
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Det är jättesvårt att mäta kommunikation, det är så otroligt mjukt värde och jag har ju liksom 
ingen övertro på vad siffror kan innebära i kommunikation faktiskt. (Privat 5) 

Den andra anledningen som framgick från respondenternas svar, var att mätning är viktigt 
för kommunikatören och dess status i organisationen. Uppfattningen bland respondenterna 
var att mätningen kan visa på vad kommunikatören gör, för att på så sätt bidra till ett 
förtroende och en förståelse för kommunikatören och kommunikationsavdelningen i 
resten av organisationen. Flera av respondenterna uttryckte och menade på att mätning av 
kommunikation är viktigt för kommunikatören och dess status i organisationen. “Det kan 
höja statusen”, säger Offentlig 5, “verifiera sin roll på företaget”, säger Privat 5, medan Offentlig 4 
uttrycker det så här: 
 

Just därför att det är lite svårare att bevisa på sin egen nytta så tror jag att det är ännu viktigare än 
för många andra att kunna bevisa att det faktiskt är något som har varit användbart för företaget 
(Offentlig 4) 

 
Att bevisa kommunikationens nytta för organisationen var ett återkommande svar från 
respondenterna, både på frågan varför mätning är viktigt generellt och varför det är viktigt 
för kommunikatören. Respondent Offentlig 2 ansåg att mätningen är ett sätt att legitimera 
rollen som kommunikatör, denne menade på att det kan även användas för att motivera till 
varför kommunikationsavdelningen finns och vad de tillför. En liknande åsikt hade 
Offentlig 4, som tog upp svårigheten med att kunna koppla statusen och visa den verkliga 
nyttan med kommunikation mätt i siffror. Denne uttryckte att mätning bör sitta i 
ryggmärgen på alla kommunikatörer och att de bör tänka på mätning kontinuerligt. 
Privat 3 hade liknande åsikt och ansåg att som kommunikatör är man ofta “en liten 
främmande fågel" och genom att mäta kommunikationsinsatser stödjer det legitimiteten för 
kommunikatören och dess roll i organisationen. Offentlig 5 menar att statusen höjs genom 
att kommunikatören kan visa på att det arbete som utförs är värdeskapande, genom att 
förbättra relationen med organisationens målgrupper. Privat 5 ansåg att det finns en 
svårighet med att bevisa kommunikatörens nytta i organisationen, men att mätning kan 
bidra till detta och på så sätt kunna verifiera kommunikatörsrollen.  

5.2.2	  Analys	  -‐	  Mätning	  av	  kommunikation	  
Att det har skett en utveckling av ett ökat intresse för mätning och utvärdering är tydligt i 
resultaten då de flesta utav respondenterna har påbörjat mätning under den senaste tiden.133 
Enligt Alström och Sjöblom-Nordgren kan utvärdering delas in i två typer, formativa och 
summerande, den formativa innebär att man vill ta reda på hur själva 
kommunikationsverksamheten fungerar, det vill säga internt. Detta kan redovisas genom 
exempelvis förtroendemätningar. Den summerande utvärderingen handlar mer om att mäta 
särskilda kommunikationsinsatser, det vill säga externt, som exempelvis vid en kampanj.134 
Resultaten visade att fyra utav respondenterna använder sig utav både formativa och 
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summerande utvärderingar. Medan det var sex respondenter som enbart använder sig utav 
den summerande utvärderingen. Som nämnt tidigare ansåg i stort sett alla respondenter att 
kommunikationsfunktionen har en hög status inom deras organisationer. Detta skulle 
kunna tolkas som att den upplevda höga statusen inte är ett resultat av att de har gjort 
interna mätningar som gett svar på detta. Utan det skulle kunna bero på något annat, som 
exempelvis det som nämnts tidigare att de upplever att de har en hög status i och med att 
de är en del av ledningsgruppen.135 
 
Bland respondenterna rådde det blandade åsikter om när de lyckats med sin 
kommunikation. Flera av respondenterna ansåg att de hade lyckats med sin 
kommunikation då de mätt aktiviteterna och fått fram ett resultat som visade på 
framgång.136 Några andra respondenter menar på att kommunikationen anses som lyckad 
när de fått publicitet i medierna. I teoridelen tas det upp att det finns en myt om att 
kommunikation som att sända ett meddelande, innebär samma sak som att kommunicera 
ett meddelande. Det är vanligt att spridning av information förväxlas med kommunikation. 
Denna förväxling är tydlig när praktiker visar exempelvis pressklipp som ett bevis på lyckad 
kommunikation. Cutlip, Center och Broom menar att dessa praktiker kan säga ha samma 
syn som Shannon och Weavers modell av enkelriktad kommunikation.137 Dessa 
respondenter var några av dem som hade ett svårdefinierat synsätt på kommunikation och 
detta skulle därav kunna tolkas som att de hade en mer enkelriktad syn på kommunikation. 
 
I och med att yrkesfältet har vuxit och yrkesutövarna har mer än någonsin blivit ombedda 
att stå till svars för vad de gör har mätning fått en stor betydelse för 
kommunikationsfunktionen.138 Respondenterna ansåg att mätning av kommunikation är 
viktigt för att kunna få ett kvitto på det man gör och bevisa effektiviteten eller värdet av 
strategisk kommunikation. Att det i grund och botten handlar om att bedöma om man har 
lyckats eller misslyckats med sin kommunikation.139 I teoridelen nämns det att utvärdering 
av kommunikation är viktigt för att visa på ansvar, bedöma effektivitet i 
kommunikationsaktiviteter och för professionalismen. Detta framgick i resultatet då 
respondenterna uttryckte att de använder sig utav mätning för att mäta effekter och 
effektiviteten i olika kommunikationsinsatser.140 En annan anledning till varför mätning av 
kommunikation ansågs viktig var för att se huruvida de uppnått sina kommunikationsmål. 
Samtidigt går detta att koppla till att organisationer betraktas som effektiva när de nått sina 
mål.141  
 
En del av respondenterna menade att mätning är viktigt för att kunna bidra till 
kommunikatörens status och legitimitet. Genom ett erkännande från ytterligare 
medarbetare och chefer inom organisationen kan den interna legitimiteten stärkas.142 Vissa 
utesluter förtroendeskapande och legitimitet, antingen som ett mål i sig eller som ett medel 
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för att förverkliga organisationens mål.143 Detta överensstämmer inte med resultatet, då 
majoriteten av dem ville uppnå ett förtroende och ett erkännande inom organisationen 
genom att visa på vad de gör och vilken nytta de tillför organisationen.144 Respondenterna 
ansåg att mätning är ett verktyg för att visa på sin nytta och det behov de utgör i 
organisationen.145 Enligt Merkelsens åsikter som nämnts i teoridelen står 
kommunikationsyrket inför stora legitimitetsproblem, detta är inte något som syns i 
resultaten då de kommunikationsansvariga upplever att de har hög status samt genom att 
de är delaktiga i beslutsfattanden i ledningsgruppen.146 Detta skulle kunna tolkas som att de 
kommunikationsansvariga har ett erkännande av sina chefer i sina organisationer och därav 
att de är på väg mot intern legitimitet.147  
 
Resultaten visar en tendens till institutionalisering, genom att samtliga respondenter mäter 
och utvärderar sina kommunikationsinsatser, vilket kan stärka kommunikationsfunktionens 
roll inom organisationer och därigenom dess institutionalisering.148 Utöver detta är det svårt 
att tyda om det fanns någon institutionalisering i organisationen, då det inte framkommit 
någon kunskap om regler och normer som är styrande mekanismer för 
institutionalisering.149 Trots att institutionalisering bör vara en viktig faktor för strategisk 
kommunikation eftersom det kan bidra till legitimering av kommunikationsfunktionen 
både i organisationer och i samhället.150 

5.3	  SKILLNADER	  OCH	  LIKHETER	  MELLAN	  PRIVATA	  OCH	  OFFENTLIGA	  
KOMMUNIKATIONSANSVARIGAS	  UPPFATTNINGAR	  

5.3.1	  Resultat	  
Utifrån resultaten fanns det överlag inga stora skillnader mellan de privata och offentliga 
kommunikationsansvariga. Det resultatet visar på är att det i flesta fall inte är någon större 
differens, utan svaren varierade väldigt mycket vilket gjorde det svårt att se tydliga mönster 
i resultaten.  
 
Det kunde exempelvis vara fall där tre privata kommunikationsansvariga hade liknande 
svar, ett exempel var angående när de ansåg att de hade lyckats med sin kommunikation. 
Då det enligt dessa tre var när de fått intern återkoppling, de övriga svaren varierade och 
visade därför inte någon större skillnad eller likhet mellan de olika organisationerna. Detta 
var den tydligaste skillnaden i resultaten, utöver detta var det inga tydliga skillnader mellan 
de privata och offentliga kommunikationsansvarigas svar. 
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Resultaten visar likheter i frågor där i stort sett samtliga respondenter ansåg samma sak när 
berörde exempelvis vilken status de hade i sina organisationer, om de satt med i 
ledningsgruppen, vikten av att mäta kommunikation eller hur de såg på kommunikatörens 
roll. En annan likhet var angående de kommunikationsansvarigas roll i organisationerna där 
det var tydligt att samtliga respondenter hade det övergripande ansvaret för 
kommunikationen i deras organisationer, både för extern- och internkommunikation. 
Respondenterna menade på att de har ett strategiskt arbete, där det handlar om att 
strukturera, leda samt att tänka strategiskt.  

5.3.2	  Analys	  
En likhet bland respondenterna var att deras arbete handlar om strategiarbete. Enligt det 
som nämnts i teoridelen har de inom den privata sektorn strategikompetens inom mer 
ekonomi- och försäljningsstrategier, medan de inom den offentliga sektorn handlar om att 
planera och lägga upp kommunikativa strategier.151 Detta är inget som framgår i resultaten 
eftersom det endast går att urskilja att de kommunikationsansvariga arbetar strategiskt och 
inte med vilka typer av strategier. 
 
I våra resultat framgår det inga tydliga skillnader mellan de privata och offentliga 
kommunikationsansvariga. Det var snarare så att de kommunikationsansvariga var mer 
hängivna till professionen och branschen snarare än organisationen och dess sektor. 
Larsson nämner i teorikapitlet att det finns en skillnad på rolluppsättningen i privat och 
offentlig sektor.152 Detta var inget som var synligt i resultaten, då det kan tolkas som att 
kommunikationsansvarigas uppfattningar inte berodde på vilken sektor de tillhörde, utan 
mer utifrån professionen och yrket.  

7.	  SLUTSATS	  
I stycket nedan besvaras studiens syfte och frågeställningar som sedan avslutas med en summering. 

7.1.2	  Hur	  uppfattar	  de	  yrkesverksamma	  sin	  roll	  och	  status	  som	  
kommunikationsansvarig	  i	  organisationen?	  
Utifrån samtalsintervjuerna kan vi se att i stort sett alla respondenter ansåg att 
kommunikationsfrågor har hög status inom deras organisationer, detta är något som hade 
utvecklats under de senaste fem till tio åren. Orsaken till detta varierade men främst 
berodde det på att kommunikationsfunktionen varit synlig och tydlig med vad den bidrar 
med för nytta i organisationen. Det var en respondent som skilde sig från denna 
uppfattning då denne inte ansåg att kommunikation har någon särskilt hög status, detta 
berodde i sin tur på att kommunikationsfunktionen inte existerat tidigare.  
 
Hur de kommunikationsansvariga uppfattade sin roll i organisationen går att sammanfatta 
som att de hade det övergripande ansvaret för såväl extern som intern kommunikation. Det 
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som var återkommande i samtalsintervjuerna var att det kunde handla om att koordinera, 
strukturera, leda och att tänka strategiskt. Majoriteten av respondenterna hade även som 
roll att sitta med i organisationens ledningsgrupp. Utifrån samtalsintervjuerna fanns det 
även en enighet bland respondenterna att kommunikatören bör ha en plats i 
ledningsgruppen, detta för att kunna bidra med en kommunikationsaspekt. 
Respondenterna menade på att kommunikation är ett strategiskt verktyg för ledningen som 
kan hjälpa till att styra verksamheten till de uppsatta målen. 
 
Bland respondenterna fanns det olika definitioner av vad kommunikation är. I resultaten 
går det att urskilja två övergripande åsikter, där en del av respondenterna pratade om 
kommunikation som ett strategiskt verktyg för verksamheten. Både när det gäller 
ekonomiskt värde samt utveckling av själva verksamheten. Dessa respondenter talade 
mycket om mål, medarbetare och ledarskap. De andra respondenterna ansåg att 
kommunikation handlar om att sända begripliga budskap till sina målgrupper, att lyssna på 
sina målgrupper samt att ge rätt bild av sin organisation, detta skulle man kunna säga var ett 
mer externtinriktat synsätt medan det andra handlar mer om den interna kommunikationen 
och verksamheten. Det fanns några av respondenterna som hade ett tydligare 
meningsskapandesynsätt på kommunikation men överlag var det svårt att definiera 
respondenternas synsätt till något av det meningsskapandesynsättet eller 
transmissionssynsättet. 

7.1.3	  Vilken	  relation	  har	  mätning	  av	  kommunikation	  till	  de	  yrkesverksammas	  status	  i	  
organisationen?	  
Utifrån de yrkesverksammas uppfattningar skulle det kunna gå att urskilja en relation 
mellan mätning av kommunikation och de yrkesverksammas status. Då en av 
anledningarna till varför de mäter sin kommunikation är för att kunna bevisa den nytta de 
som kommunikatörer tillför organisationen. Den sammanfattande bilden utifrån 
respondenternas svar var att det är komplext att kunna koppla kommunikatörens 
uppfattning om status och den verkliga nyttan som kommunikation bidrar med. 
Respondenterna uttryckte att mätning kan bidra till att höja statusen för kommunikatören 
inom organisationen, genom att kommunikationsarbetet sammanställs i exempelvis siffror 
och ger ett mer synligt resultat för resten av organisationen. Den gemensamma 
uppfattningen bland respondenterna var att detta kan bidra till ett förtroende och en 
förståelse för kommunikatören och kommunikationsavdelningen i resten av 
organisationen.  
 
Den andra anledningen som framgick var att de mäter kommunikationen för att kunna se 
på lyckade kommunikationsinsatser. Dessa kommunikationsinsatser uttryckte sig antingen i 
form av de organisatoriska målen, men även som ett ekonomiskt värde för organisationen. 
Även detta går att knyta an till de yrkesverksammas status, då de genom att mäta om de har 
lyckats kan bevisa vilken nytta de bidrar med i organisationen och på så sätt stärka sin 
status. 
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7.1.4	  Vad	  finns	  det	  för	  skillnader	  och	  likheter	  mellan	  privata	  och	  offentliga	  
organisationer?	  
Framträdande i resultaten var att det inte fanns några tydliga skillnader mellan de privata 
och de offentliga kommunikationsansvariga. Svaren kunde variera men utan några tydliga 
mönster av att en viss sektor uppfattade ett fenomen på ett visst sätt. Resultaten visar 
likheter när det exempelvis handlar om vilken status de hade i sina organisationer, att de 
satt med i ledningsgruppen, att samtliga ansåg att mätning var viktigt eller i hur de såg på 
kommunikatörens roll. Sammanfattningsvis skulle det kunna dras en slutsats om att de 
kommunikationsansvarigas svar grundar sig mer i deras profession och bransch snarare än 
vilken sektor de tillhörde.  

7.1.5	  Summering	  
Svaret på vår studies syfte är att det är svårt att se om det finns en tydlig relation mellan 
mätning av kommunikation och de yrkesverksammas legitimitet. Men utifrån de 
kommunikationsansvarigas uppfattningar går det att dra slutsatsen om att mätning av 
kommunikation skulle kunna bidra till den kommunikationsansvariges interna legitimitet. 
Detta genom att de kommunikationsansvariga genom mätning kan visa konkreta resultat av 
kommunikationsarbetet och vad de kan bidra med för organisationen. Så kan de på så sätt 
få ett erkännande av övriga chefer och medarbetare inom organisationen, vilket i sin tur 
kan leda till intern legitimitet för kommunikationsavdelningen. När det handlar om 
skillnader och likheter mellan privata och offentliga organisationer går det inte att urskilja 
några tydliga skillnader. Detta kan sammanfattas som att det inte handlar om vilken sektor 
de kommunikationsansvariga tillhör utan snarare handlar det om deras profession och 
bransch. Vår studie är ett fall av relationen mellan mätning av kommunikation och 
yrkesverksammas status och legitimitet. Dock är inte våra resultat generaliserbara, utan vi 
kan endast uttala oss om de tio kommunikationsansvariga vi har intervjuat. 

7.2	  SLUTDISKUSSION	  
Här nedan följer författarnas egna reflektioner och diskussion av studien. 
 
Våra tankar efter samtalsintervjuer med de tio kommunikationsansvariga var att vi blev 
förvånade över att en sådan stor del av dem ansåg att de har hög status inom 
organisationen. Trots att det länge funnits en bild av att kommunikatörer haft en osynlig 
roll och behövt kämpa för sin status. Kanske är detta inte fallet längre då organisationer har 
förstått vikten av kommunikation och vilken nytta den tillför organisationen. En intressant 
aspekt som vi kan se i efterhand är att respondenterna ansåg att de hade höjt sin status de 
senaste fem till tio åren. Samtidigt som respondenterna sade att de flesta påbörjade att mäta 
sin kommunikation för cirka fem till tio åren sedan. Detta ser vi som ett möjligt samband 
mellan mätning av kommunikation och kommunikatörens status. 
 
En annan tanke angående de kommunikationsansvarigas upplevda status har gjort oss 
frågande, eftersom det endast var fyra av respondenterna som mätte sin kommunikation 
internt. I de övriga sex fallen mätte respondenterna endast den externa kommunikationen, 
är det möjligt att uttala sig om att de har hög status utan att de har mätt det eller blir det 
snarare en uppfattning? Det är inte heller möjligt för oss att göra något uttalande om de 
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fyra respondenterna som mätte sin interna kommunikation. Vi kan inte dra någon slutsats 
om de hade hög status, då vi inte mätt förtroendet i resten av organisationen, eller fått tagit 
del av något dokument som kompletterat vår undersökning. Ett argument om intern 
legitimitet, som vi tagit upp i teoridelen, var att genom att ha en plats i ledningsgruppen 
kunde det ses som ett tecken på intern legitimitet. Det är möjligt att respondenterna hade 
samma uppfattning, att en plats i ledningsgruppen sågs som ett sådant erkännande. 
 
En annan sak som gjort oss fundersamma var i samband med vad de 
kommunikationsansvariga ansåg om kommunikation och mätning. Vi upplevde att de sex 
respondenterna som hade kommunikationsutbildning resonerade annorlunda kring 
ämnesområdet än de fyra respondenterna som saknade kommunikationsutbildning. Vi vet 
inte om detta berodde på att de inte hade någon form av utbildning inom kommunikation, 
som kan ha bidragit till att de hade en annan syn på mätning och som i sin tur kan leda till 
hur de väljer att prioritera det. Något annat som vi reagerade på var att en sådan pass stor 
del av respondenterna inte mätte sin kommunikation särskilt mycket, i de flesta fall 
handlade det om sökord på webbsidan eller likes på sociala medier. I och med att 
respondenterna är eniga i att det ligger stor vikt i att mäta kommunikation så blir vi 
förvånande över att de inte mäter sin kommunikation mer. 
 
Om vi skulle göra denna studie igen så skulle vi ställa fler djupgående frågor om varför de 
tyckte som de gjorde samt vad de olika svaren berodde på för att på så sätt få en djupare 
förståelse för de olika svaren. Men då hade vi kanske behövt minska våra analysobjekt för 
att smalna av och göra grundligare intervjuer med varje respondent. 

7.2.1	  Framtida	  forskning	  
Vi har under vår studie fått en del tankar om fortsatt forskning som skulle kunna göras. Ett 
förslag skulle kunna vara att denna studie skulle kunna ligga till grund för en större 
kvantitativ studie, som exempelvis enkäter, av kommunikationsansvariga i Sverige. För att 
dels kunna generalisera resultaten samt för att möjligtvis få en tydligare bild av skillnader 
och likheter mellan privata och offentliga organisationer. 
 
En annan tanke som vi har haft är om man skulle göra en mer djupgående kvalitativ studie 
i enbart en eller två organisationer, för att på så sätt ta reda på hur den 
kommunikationsansvariges uppfattningar stämmer överens med den övriga 
organisationens uppfattningar. Exempelvis vilka faktorer som påverkar statusen enligt den 
kommunikationsansvarige kontra övriga chefer och medarbetares uppfattningar eller hur 
den kommunikationsansvarige upplever sin roll kontra hur övriga chefer och medarbetare 
upplever den.  
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10.	  BILAGA	  1	  

10.1	  Intervjuguide	  	  
Det vi vill undersöka är hur och om mätning av kommunikation bidrar till 
kommunikatörens status inom organisationen. Du som intervjuperson kommer att vara 
anonym. Vi kommer att spela in hela intervjun om det är okej för dig? 
 
- Du ska få börja med att säga ditt namn och din befattning. 
 
Öppningsfrågor 

1. Hur många arbetar med kommunikation i er organisation? 
2. Vad har du för utbildning? Är du utbildad informatör eller kommunikatör? 
3. Beskriv din roll i organisationen? 
 
Syn på kommunikation 

4. Vad är kommunikation för dig? 
5. När anser du att ni har lyckats med er kommunikation? Har du något exempel? 
6. Hur ser en dag på kommunikationsavdelningen ut? Vilka typer av uppdrag har du? 
 
Kommunikatörens roll och status i organisationen 

7. Är du en del av ledningsgruppen?  
- Om ja, vad är din funktion? 
8. Hur delaktig är du i beslutsfattanden om exempelvis policy, strategier, organisationsmål 
m.m.? 
9. Hur ser du på kommunikatörernas roll i organisationer idag?  
- Bör de sitta i ledningen?  
- Vad har de att bidra med i ledningen? 
10. Vilken status anser du att kommunikationsfrågor har i er organisation? 
11. Hur tror du att medarbetare och chefer uppfattar kommunikationsfunktionen? Vad tror 
du att det beror på? Har det alltid varit så? 
 
Mätning av kommunikation 

12. Har ni alltid mätt er kommunikation?  
- Om nej, vad fick er att börja mäta? 
- Om nej, finns det någon skillnad på chefers och medarbetares syn på 
kommunikationsfunktionen före och efter ni började mäta? 
13. Hur mäter ni er kommunikation? 
14. Vad mäter ni, vilka faktorer? Exempelvis, beteenden, publiceringar m.m. 
15. Mäter ni kommunikationen både externt och internt? Använder ni olika mätsystem 
externt och internt? 
16. Hur hanterar ni resultatet av mätningen? Kan du ge något exempel? 
 
Värdet av att mäta kommunikation 

17. Varför anser du att mätning är viktig? 
18. Vad anser du att mätning har för betydelse för kommunikatörer? 


