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ABSTRACT 
 

Titel:  

Kommunikation i medborgarnas tjänst - en kvalitativ studie om hur kommunikationschefer i 

offentliga verksamheter upplever den interna legitimiteten och det externa samhällsansvaret.  

Författare:  

Josefin Fröberg & Charlotta Maxén. 

Kurs, termin och år:  

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats 15 hp, HT-2015.  
Antal ord i uppsatsen:  

15 187 ord. 

Problemformulering och syfte:  

Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationschefer i offentliga verksamheter ser 

på yrkesrollen kopplat till intern legitimitet och externt samhällsansvar. Givet de utmaningar 

för yrkesrollen som externt fokus och digitaliseringen skapar avser vi vidare att undersöka 

huruvida kommunikationscheferna upplever att det finns en konvergerande tendens mellan 

den interna legitimiteten och det externa samhällsansvaret. 

Metod och material:  

Studien baseras på sex kvalitativa samtalsintervjuer med kommunikationschefer från sex 

olika offentliga verksamheter. 

Huvudresultat:  

Resultatet visar att kommunikationscheferna ser ett klart ansvar, såväl internt som externt, och 

att det finns en tydlig konvergerande tendens mellan det interna- och externa ansvaret. 

Kommunikationscheferna hävdar att deras yrkesrollers interna legitimitet växer successivt 

och att deras expertis värderas högt inom verksamheten samt i de beslutsfattande processerna. 

De ser stora utmaningar men också möjligheter i att rörligheten ökar och att kravet på dialog 

växer med det. 

Nyckelord:  

kommunikationschef, kommunikationsavdelning, kommunikation, legitimitet, 

samhällsansvar, offentliga verksamheter, digitalisering. 
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1. Inledning 
	  

1.1 Kommunikation i medborgarnas tjänst  
 

Professionell kommunikation är en förutsättning både för demokrati och för organisatorisk 

effektivitet. Det menar Falkheimer, Heide och Johansson (2013) som vidare argumenterar för 

att kommunikatörer har en viktig roll i demokratiska processer. Sverige har en välutvecklad 

demokrati och offentlig sektor (Andersson, 2010:10). Den offentliga sektorns primära uppgift 

är att tillgodose medborgarnas välfärdsbehov av olika slag (Andersson, 2010:11). En viktig 

del av offentlig sektors arbete är att informera medborgare om risker, kriser, valmöjligheter 

och lagstiftning. Kommunikation är betydande i det avseendet med tanke på att medborgare 

med minsta möjliga ansträngning ska kunna ta del av de tjänster och den service som erbjuds 

av den offentliga sektorns aktörer (Kraft & Strandberg, 2007:24). Det är därmed 

förutsättningsskapande med kommunikation i offentliga verksamheters arbete att samverka 

med omvärlden, det är helt enkelt en fördel att myndigheter synliggörs i den allmänna 

debatten (Falkheimer, Heide & Johansson i Svenska Dagbladet, 2013-06-29).  Precis som 

tusentals andra aktörer slåss den offentliga sektorn för att höras och synas i bruset för att nå ut 

med samhällsinformation (Kraft & Strandberg, 2007: 70).  

 

I arbetet för att främja tillgänglighet, interaktivitet och engagemang hos medborgare har 

politiker en självklar roll men offentlighetsprincipen och kommunikatörerna spelar en ännu 

viktigare roll (Kraft & Strandberg, 2007:31). Falkheimer, Heide och Johansson pekar på att 

det kommunikativa ledarskapet ställs inför nya krav då organisationer förändras och 

rörligheten ökar. Sjukvården behöver rationaliseras, medborgarna behöver informeras vid 

kriser och nya medier raderar gränserna mellan intern och extern kommunikation 

(Falkheimer, Heide och Johansson, 2013). Vidare understryker de att utvecklingen av 

organisationers kommunikation handlar om organisatorisk effektivitet i medborgarnas tjänst 

(ibid).   

  

I en studie gjord av Olsson och Johansson (2013) uttrycks ett behov av studier som 

undersöker hur kommunikationsarbetet inom den offentliga sektorn kan bidra till 

samhällsnyttan. I propositionen ”Demokrati för det nya seklet” (prop. 2001/02:80) från 2002 

beskrivs det hur medborgarnas informationssökande, förmåga att skaffa sig kunskap på 
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elektronisk väg och föra dialog på Internet skulle få stor betydelse för deltagandet i framtida 

politiska processer. Webben har såklart inneburit stora möjligheter för den offentliga sektorn 

avseende arbetet med öppenhet och medborgardialog (Kraft & Strandberg, 2007:152). Den 

digitaliserade offentliga verksamheten, e-government, och strategier kring det har fört med sig 

stora fördelar (Lathrop & Ruma, 2010:xvi). Det har gjort statens information och tjänster mer 

tillgängliga för medborgare samtidigt som de administrativa och operationella processerna har 

effektiviserats (ibid). Med det som grund ämnar vi att undersöka hur kommunikationsarbetet 

inom den offentliga sektorn kan bidra till samhällsnyttan och i slutändan främja demokratin.  

 

Samtidigt som rörligheten ökar och kommunikationens förutsättningar förändras står 

kommunikationsbranschen i stort inför stora utmaningar i att legitimera och professionalisera 

yrket. Johansson & Ottestig (2011) har gjort en studie som behandlar svenska 

kommunikationschefers inre och yttre legitimitet. Kommunikatörer får helt enkelt kämpa hårt 

för att få förståelse för sin kompetens och kunskap (Falkheimer & Heide, 2003:25f). Med 

tanke på den mångfasetterade rollen som kommunikationschefer har i att bibehålla och 

upprätthålla intern samt extern legitimitet ämnar vår studie att undersöka hur 

kommunikationschefer i offentliga verksamheter ser på sin yrkesroll kopplat till intern 

legitimitet och externt samhällsansvar. Vi avser att studera hur kommunikationen och 

kommunikationschefens roll och status ser ut inom organisationen samt hur 

kommunikationschefen ser på sitt eget och den offentliga verksamhetens samhällsansvar. Vi 

vill dessutom undersöka huruvida kommunikationscheferna anser att den interna legitimiteten 

och det externa samhällsansvaret konvergerar. Hur upplever kommunikationscheferna 

utmaningarna och möjligheterna som digitaliseringen skapar? Det är bara en liten del av 

kommunikatörers arbete som syns och uppmärksammas medialt, vilket handlar om den 

externa kommunikationen. Det sker så mycket arbete internt, exempelvis med kommunikativt 

ledarskap. Den mediala bilden av kommunikatörers arbete skapar problematik 

legitimitetsmässigt och vi vill undersöka om det finns en konvergerande tendens mellan den 

interna- och externa delen av en kommunikationschefs arbete i offentliga verksamheter. 
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1.2 Syfte 
	  
Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationschefer i offentliga verksamheter ser 

på yrkesrollen kopplat till intern legitimitet och externt samhällsansvar. Givet de utmaningar 

för yrkesrollen som externt fokus och digitaliseringen skapar avser vi vidare att undersöka 

huruvida kommunikationscheferna upplever att det finns en konvergerande tendens mellan 

den interna legitimiteten och det externa samhällsansvaret. 

 
1.3 Frågeställningar 
 

• Hur ser kommunikationschefer i offentliga verksamheter på sin yrkesroll kopplat till 

intern legitimitet?  

• Hur ser kommunikationschefer i offentliga verksamheter på sin yrkesroll kopplat till 

externt samhällsansvar? 

• Hur upplever kommunikationschefer i offentliga verksamheter en eventuell 

konvergerande tendens mellan det interna ansvaret och samhällsansvaret?  

• Hur ser kommunikationschefer i offentliga verksamheter på digitalisering ur ett 

demokratiskt perspektiv kopplat till respektive verksamhet? 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Tidigare forskning 
 

Forskning kring kommunikationschefens roll i organisationer går långt bak i tiden. 

Excellenceteorin leddes av James E. Grunig från mitten av 1980-talet till år 2002 och under 

lång tid var teorin fastställande för disciplinen som sådan av den strategiska inställningen till 

PR, det markerades flera gånger och landade i begreppet strategisk PR (Frandsen & Johansen, 

2015:233). Fem nyckelord listades av L.A Grunig, J. E Grunig och Dozier som beskrev 

Excellenceteorin: överordnad, strategisk, symmetrisk, olik och etisk (2002:36).  

Under åren har Grunig definierat PR som ett beteende- och strategiskt ledningsparadigm som 

fokuserar på kommunikationschefers deltagande i det strategiska beslutsfattandet för att 

hjälpa organisationers agerande (Grunig, 2006). Den offentliga verksamhetens primära 

uppgift är att tillgodose medborgarnas välfärdsbehov av olika slag (Andersson, 2010:11). 

Kommunikationsyrket har en allt viktigare roll då det gäller att främja tillgänglighet, 

interaktivititet och engagemang hos medborgare (Kraft & Strandberg, 2007:31).   



Kommunikation i medborgarnas tjänst 

	  
4	  

Taylor & Kent (2014) beskriver hur dialogteorin framhäver att organisationer bör engagera 

sina intressenter och publiker för att skapa och upprätthålla en dialog. Engagemanget hjälper 

organisationen att ta bättre beslut och att hålla medborgare informerade (Taylor & Kent, 

2014:387f). Dialogteorin skapar balans i maktrelationer och avser att involvera aktörer i 

konversation och beslutsfattande (Taylor & Kent, 2014:388). Det är först när organisationers 

intentioner påverkar beteenden som de kan skapa verkliga relationer med sina publiker 

(Ledingham, 2003:195).  

 

Det ökade externa ansvaret kan härledas till vikten av statlig öppenhet i en välutvecklad 

demokrati som Sverige. Webben gör statliga verksamheter mer effektiva och öppnar upp 

möjligheter för medborgare att ha en starkare roll i interaktionen med staten (La Porte et al. 

2002:411). Vår studie utgår från ett demokratiskt perspektiv kopplat till dialog och den 

pågående digitaliseringen, som i offentlig sektor benämns som “e-government”. I Olsson & 

Johanssons studie “Kommunikationens värde i offentlig verksamhet: En nulägesanalys av 

Trafikverket” (2013) nämner författarna ett behov av studier som undersöker hur 

kommunikationsarbetet inom den offentliga sektorn kan bidra till samhällsnyttan. Studiens 

slutsats är att det finns ett glapp mellan förståelsen för kommunikation och vad den bidrar 

med och hur man mäter sina insatser. Behovet som Olsson & Johansson beskriver kring 

framtida forskning har inspirerat oss i valet av vår studie.  

 

I tidigare forskning finns det studier angående kommunikationschefers egenuppfattade 

yrkesroller samt studier om deras inre och yttre legitimitet. I en studie av Johansson & 

Ottestig (2011) behandlas svenska kommunikationschefers inre och yttre legitimitet. Det 

visade sig att kommunikationscheferna hade en hög och god extern legitimitet, medan den 

interna legitimiteten varierade mellan organisationer (2011:160). Intern legitimitet används 

med koppling till ett erkännande från övriga chefer och anställda inom organisationen medan 

extern legitimitet används i samband med ett erkännande av medier och offentliga organ 

utanför organisationen (Mahoney, 2011:149). Den senaste tidens utveckling har inneburit att 

kommunikationens och kommunikationschefens roll idag uppfattas som allt mer betydelsefull 

och viktig för organisationer (Johansson & Ottestig, 2011:161). Studien har lett oss fram till 

vårt val av studie. Vi vill undersöka om det finns en konvergerande tendens mellan den 

interna- och externa delen av en kommunikationschefs arbete i offentliga verksamheter. 
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2.2 Interna perspektiv och förutsättningar för kommunikation 
2.2.1 Kommunikationsavdelningen- och kommunikationschefens roll i 
organisationen 
Intern kommunikation som är framgångsrik har visat sig kunna öka medarbetarnas 

tillfredsställelse och motivation (Grunig, Grunig & Dozier, 2002:11). Uppgiften som 

kommunikationen har är att samordna aktiviteter och skapa en gemensam förståelse hos 

organisationens individer, det är en förutsättning för att individerna ska kunna arbeta mot 

gemensamma mål (Heide et al. 2012:19). I och med det kan interaktion och kommunikation 

vara grunden för en organisations verksamhet (Heide et al. 2012:38). Enligt Sveriges 

Kommunikatörer innehåller yrket kommunikatör flera olika roller, befattningar och 

specialistkunskaper (www.sverigeskommunikatorer.se). Kompetensområde, formella 

positioner och legitimitet är några frågor som brukar dyka upp kring den professionella 

kommunikatörens yrkesroll.  
 

 Kommunikation är något som ofta är lågt prioriterat, både som position och som strategiskt 

arbetsområde, i organisationer. Men genom att använda kommunikationsfunktionen med rätt 

förutsättningar kan den bidra till att organisationer effektiviseras och når sina uppsatta mål 

(von Platen, 2011:343f). Heide & Simonsson menar att en modern kommunikatörs viktigaste 

arbetsuppgifter är att utbilda mellanchefer i kommunikation och att handleda dem i deras 

dagliga kommunikativa arbete med medarbetarna (2011:23). De argumenterar för den 

moderna kommunikatören som internkonsult och coach. Vidare menar de att medarbetarna 

ska ges grundläggande kommunikativa kunskaper (Heide & Simonsson, 2011:8). 

Kommunikatörer som idag arbetar med intern kommunikation företräder både ledningen som 

denne arbetar för men ska samtidigt belysa medarbetarnas intressen i demokratiska och 

kommunikativa processer. Kommunikatörer ska därmed agera som rådgivare i andras 

förhandlingar (Larsson, 2008:309).  

 

Kommunikationsavdelningen påverkas av chefernas och ledningens syn på avdelningens 

status och vad kommunikatörerna förväntas arbeta med. Heide et al. menar att med mer 

omfattande utbildningar och stöd skulle bra förutsättningar ges för en ny och ökad förståelse 

för kommunikationsfrågorna (2012:18). Utvecklingen går alltmer mot att producentrollen på 

kommunikationsavdelningen kompletteras med strategiska roller såsom 

kommunikationsutvecklare och interna rådgivare (Heide et al. 2012:19). Med anledning av att 

yrkesområdet expanderat väljer allt fler att benämnas som kommunikatörer istället för 
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informatörer. Kommunikatörens uppgift är inte längre att enbart formulera budskap och 

sprida information (ibid). Med anledning av det har vi i vår studie valt att vidare tillämpa 

begreppet kommunikatör.  
 

Under de senaste åren har utvecklingen visat att kommunikation uppfattas som allt viktigare 

för organisationer (Johansson & Ottestig, 2011:144). Det har medfört att även 

kommunikationscheferna har blivit alltmer betydelsefulla för organisationer och det har skett 

viktiga förändringar gällande deras roll och legitimitet. Tidigare ansvarade de över 

organisationers medierelationer och interna nyhetsbrev medan de idag står inför den 

komplicerade uppgiften att leda kommunikationsavdelningar som ansvarar för ett brett 

spektrum av kommunikationsaktiviteter (ibid). Zerfass och Francke analyserar i sin studie den 

konsulterande och möjliggörande funktionen i kommunikationschefens uppsättning av roller 

och ger ett inledande teoretiskt ramverk för intern kommunikations konsulterande inom 

organisationer (2013:118) Ofta är den konsulterande rollen nära knuten till genomförandet av 

föreslagna åtgärder. Uppgiften som kommunikatörer har handlar om att stödja och genomföra 

kärnkommunikationsverksamhet på uppdrag av hela organisationen, särskilda avdelningar 

och specifika medlemmar (Zerfass & Francke, 2013:128). Zerfass & Franckes ramverk för 

intern kommunikation består av fyra ideala dimensioner; möjliggörande, rådgivande, 

stödjande och verkställande (2013:128f). 

  

Idag har kommunikationschefer en strategisk och ledande roll. De fungerar som övervakare 

och utvärderare, nyckelspelare och strategisk rådgivare, felsökare, problemlösare och expert 

på ledningsfrågor (Johansson & Ottestig, 2011:158). Johansson & Ottestig fann i sin studie 

(2011) att svenska kommunikationschefer ansågs ha en tydlig strategisk roll inom sina 

organisationer och tre olika ledartyper identifierades. Den första är organisationsledaren med 

ansvar för de strategiska besluten, den andra är kommunikationsledaren som ansvarar för 

hanteringen av informationsfrågorna. Den tredje organisationsledaren är 

kommunikationschefen med ansvar för kommunikation, men som inte är delaktig i högsta 

ledningen vilket också visade på en lägre ställning inom organisationen (2011:159).  

 

2.2.2 Kommunikationens position i organisationsstrukturen 

Kommunikationsavdelningens roll i organisationen är nära kopplad till den allmänna 

strukturen i organisationen. Hur kommunikationsfunktionen är strukturerad inom 
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organisationen varierar beroende på exempelvis organisationens storlek, bakgrund, sektor 

eller fält (Grandien & Johansson, 2012:218). En förutsättning för hur kommunikatören ska 

arbeta i en organisation är dennes plats i organisationsstrukturen. Det kan till exempel finnas 

skillnader mellan en placering på en decentraliserad, lokal enhet och en koncernledning 

(Larsson, 2008:311f). För att cheferna i organisationer inte ska bli överbelastade med 

information är en av strukturens viktigaste uppgifter att hindra informationsflöden och minska 

informationsmängden (Heide et al. 2012:43). Struktur som begrepp redogör för mer bestående 

delar i en organisation, det är en slags inramning som ger organisationen form över tid 

(Cheney et al. 2011:18). Organisationer definierar ofta den formella organisationsstrukturen i 

scheman. Den är oftast hierarkiskt upplagd och redogör för nuvarande titlar och 

befattningsbeskrivningar. En av den formella strukturens funktioner är att ge organisationen 

stabilitet, ordning och förutsägbarhet (Heide et al. 2012:42).  

 

I krönikan “Konsten att organisera kommunikation i en organisation” skriver författaren 

Falkheimer att en vanlig motsättning inom organisationsteorin är den mellan centralisering 

och decentralisering (www.dik.se, 2013). Centralisering handlar om att besluten fattas på hög 

nivå inom organisationen. Fördelarna med centralisering är exempelvis att undvika 

dubbelarbete, stordriftsfördelar kan bevaras och likartade principer kan praktiseras (Bruzelius 

& Skärvad, 2011:184). Decentralisering handlar om att beslutsrätten överlåts till medlemmar 

längre ner i organisationen. Decentralisering kan skapa motivation hos medlemmar och även 

ge större möjligheter att anpassa beslutsfattandet i organisationen under särskilda situationer i 

olika delar av verksamheten (ibid). För att en kommunikationsorganisation ska vara effektiv 

måste den handla ute i verksamheten och i och med det vara decentraliserad. På en strategisk 

ledningsnivå behövs det dessutom en centraliserande funktion för att kunna vara effektiv och 

för att kunna agera enigt (www.dik.se, 2013).  

 

Det finns inte alltid möjligheter att organisera hur som helst i offentliga organisationer då 

förvaltningar kan vara styrda av politiska direktiv och särskilda nämnder. I de fallen är inte 

centralisering aktuellt vilket har både för- och nackdelar. Det gör att kommunikatören 

kommer närmre verksamhetens operativa delar, men däremot brister i stödet mot de 

övergripande målen och den strategi som organisationen har. Finns ingen form av samordning 

i sådana organisationer riskerar kommunikationen att endast fungera som en stödfunktion 

(www.dik.se, 2013). Falkheimer menar att det inte finns någon enkel lösning som passar alla.  
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Förutsättningarna ser olika ut beroende på vilken typ av organisation det handlar om, 

verksamheten och uppdraget de har. Kommunikationsverksamheten bör med andra ord 

organiseras utifrån syftet att uppnå bästa möjliga värde (ibid). 

 

2.2.3 Legitimering av kommunikation genom institutionalisering 
Begreppet institutionalisering beskrivs återkommande inom kommunikationsforskningen för 

att förklara organisationers överrensstämmelse och anpassning till omvärlden. Det handlar om 

organisationers ambitioner att följa regler, normer och föreställningar som kan uppfattas som 

självklara (Fredriksson och Pallas, 2011:47). Institutionalisering bygger på omfattande 

interaktioner, samarbeten och ett kontinuerligt flöde av information. Med andra ord är det all 

den verksamhet som krävs för att stödja nya former av organisatoriskt beteende för att uppnå 

legitimitet och distribution, de nya formerna institutionaliseras (Fredriksson et al. 2013:192). 

Institutionell teori och organisationskommunikation delar ett intresse för relationen mellan en 

organisation och dess omvärld (Sandhu, 2009:87). 

   

Studier visar att det finns en stark tendens att tänka och göra som andra i en mängd 

sammanhang och situationer, att organisationer imiterar varandra och likriktar sig i 

grundläggande hänseenden (Alvesson, 2006:141f). Institutionell teori påstår att organisationer 

präglas av två sidor. Den ena sidan är legitimerade strukturer och arrangemang och den andra 

sidan är arbetsorganisationer som gör produktivitet och effektivitet möjligt (Alvesson, 

2006:144). Utveckling och expansion av kommunikationshanteringsfunktionen i 

organisationer har diskuterats i förhållande till begreppet institutionalisering (Grandien & 

Johansson, 2012:209). Kommunikationschefers roller kan variera mellan organisationer och 

de kan även bli föremål för förändring inom en organisation (Johansson & Ottestig, 

2011:160). Strategisk kommunikation har kommit att institutionaliserats mer eller mindre i 

alla organisationer vilket har lett till att organisationers kommunikation påvisar likriktning 

och konformitet. Idag använder sig organisationer inom samma område ofta av liknande 

lösningar och det är den institutionella miljön som skapar denna förutsättning (Fredriksson & 

Pallas, 2011:62f). I teorin om kommunikationshantering ger integrationen av det 

institutionella tankesättet möjlighet att bättre kunna förstå dess kärnfunktioner (Sandhu, 

2009:72).  
 

 



Kommunikation i medborgarnas tjänst 

	  
9	  

Legitimitet handlar om den process där innovationer och förändringar som kan registreras 

som önskvärda, korrekta eller lämpliga inom något socialt konstruerat system av normer, 

värderingar, övertygelser och definitioner (Suchman, 1995:574). Legitimitet har alltid varit ett 

centralt koncept inom PR, som sedan dess uppkomst setts som ett modernt yrke och har 

konfronterats med frågor kring den egna legitimiteten. Den största anledningen är att yrket 

uppfattas som omoget och en professionalisering överlag anses som en lämplig lösning 

(Merkelsen, 2011:125). Det är inte det enda problemet, kommunikationsansvariga saknar 

också ett erkännande från ledningen vid det interna arbetet och från sina kunder. Strategisk 

kommunikation strävar efter att bli en ledande organisatorisk stabsfunktion men konkurrensen 

inom organisationen är hög (Merkelsen, 2011:135). Lösningen på dessa två utmaningar 

angående professionaliseringen av kommunikationsyrket är enligt Merkelsen legitimitet 

(2011:138).  

 

En av förklaringarna till problemet att legitimera yrkesrollen kan vara att många 

kommunikationschefer saknar utbildning inom kommunikation och PR då yrket är så pass 

nytt (Johansson & Ottestig, 2011:159). Dock har den senaste tidens utveckling visat på att 

kommunikation uppfattas som allt viktigare för organisationer (Johansson & Ottestig, 

2011:161). Många yrkesutövare vill flytta fram sina positioner idag då förväntningarna är 

höga på förbättrade arbetsvillkor och livsvillkor, högre status och att arbeta i ett slags 

“kunskapssamhälle”. Yrken stärks då ofta genom att skapa professioner (Alvesson, 

2006:166). Behörighet, legitimitet, ökad kompetens, att fästa yrkesvetenskap i vetenskap och 

att etablera forskningsstöd i praktiken är något som förefaller bra och i allas intresse. 

Akademisk kunskap har ett stort symboliskt värde vilket gör att många vill förknippas med 

det (Alvesson, 2006:182).  
 

Legitimitet förknippas ofta med begreppet makt med anledning av antagandet att intern- och 

extern legitimitet kan leda till ökad makt. Det leder dock inte till någon garanti för hög 

legitimitet (Grandien & Johansson, 2012:216f). Utvecklingen går idag mot att 

kommunikationschefer deltar i den strategiska ledningen inom organisatoriska förändringar. 

Det är en utmaning då det traditionellt inte är en del av kommunikatörers yrke. Organisatorisk 

förändring har setts som en administrativ process där kommunikation ibland behandlas som 

en avgörande faktor och ibland som en försummande faktor (Grandien & Johansson, 

2012:223). Kommunikationschefer står inför ett nytt framväxande område där organisatoriska 

ledare och kommunikationschefer skiljer sig åt i sina definitioner av kommunikation och 
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rollen som de tilldelar kommunikationsledningen. På grund av detta skulle processen för 

institutionalisering av kommunikationsfunktionen vara av stor vikt (ibid). 

 

2.3 Samhälleliga perspektiv och förutsättningar för kommunikation 
2.3.1 Dialogskapande i syfte att upprätthålla relationer 

Morgan & Hunt (1994:22) definierar relationsmarknadsföring som ”[...] all marketing 

activities directed towards establishing, developing and maintaining successful relational 

exchanges”. Syftet med relationsmarknadsföring är att upprätthålla relationer (Harker och 

Egan, 2006:222f). Grunig (1993:135) betonar att tillit och ömsesidig förståelse är centralt vid 

relationsskapande mellan organisationer och intressenter. 
 

PR handlar om kommunikation som syftar till att hjälpa organisationer att engagera publiker 

(Taylor & Kent, 2014:384). Excellence-teorin har varit den dominerande teorin inom PR-

forskningen men på senare år har nya teorier utvecklats för att förklara komplexiteten av 

relationsskapande kommunikation (Taylor & Kent, 2014:384). Dialogbegreppet har kommit 

att få en central roll inom forskningen och organisationer uppmanas att finna nya vägar för att 

skapa dialog och upprätthålla långvariga relationer med sina intressenter (Grunig, 1993:135; 

Pieczka, 2010:115f).  
 

Taylor & Kent (2014) betonar vikten av engagemang och menar att genom dialog och 

engagemang kan organisationer och publiken fatta beslut som skapar socialt kapital. Socialt 

kapital är ett koncept som är viktigt för kommunikatörer för det ger dem en chans att tänka på 

publikens roll ur ett bredare perspektiv. Det påminner dem att kommunikationen bör syfta till 

att hjälpa organisationer och publiker att delta i ett fungerande samhälle (Taylor & Kent, 

2014:395). Socialt kapital och engagemang representerar den relationsskapande 

tvåvägskommunikationen mellan olika publiker i den offentliga sfären. Den offentliga sfären 

inkluderar organisationer, intressenter och publiker (Taylor & Kent, 2014:391,395).  

Med andra ord, socialt kapital bygger på det engagemang som redan existerar mellan en 

organisation och dess intressenter (Taylor & Kent, 2014:396). 

Dialogteorin framhäver att organisationer bör engagera sina intressenter och publiker för att 

skapa och upprätthålla en dialog. Engagemanget hjälper organisationen att ta bättre beslut, att 

hålla medborgare informerade och inte minst för att stärka samhället (Taylor & Kent, 
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2014:387f). Dialogteorin ses som en av de mest etiska formerna av kommunikation i och med 

att den skapar balans i maktrelationer, värderar individuell värdighet och avser att involvera 

aktörer i konversation och beslutsfattande (Taylor & Kent, 2014:388). Det förutsätter att 

aktörer är förpliktigade och bryr sig om varandra (Taylor & Kent, 2014:389). Det är först när 

organisationers intentioner påverkar beteenden som de kan skapa verkliga relationer med sina 

publiker (Ledingham, 2003:195). Relationer uppnås helt enkelt genom anpassningar emellan 

olika parter. Det uppnås genom ständigt pågående dialog, öppen interaktion, samarbete, 

ärlighet, behovshantering, delade värderingar och nätverkande (Little & Marandi, 2003; Egan, 

2004; Palmatier et al., 2006). 
 

2.3.2 Det öppna samtalet - samhällsansvaret  
 

”Demokrati är det samhällssystem i vilket du säger vad du vill och gör som du blir tillsagd.” 

                                                                                         – Gerald Barry 

 

Kommunikatörer spelar en viktig roll i det moderna demokratiska samhället (Kraft & 

Strandberg, 2007:11). Det är ett samhälle som många upplever befinner sig i en demokratisk 

kris i och med det sjunkande valdeltagandet (ibid). För att delta i en demokrati kan förtroende, 

legitimitet och intresse skapas genom att lyfta fram den verksamhet som det allmänna 

tillhandahåller medborgarna. I dagens läge dras den offentliga sektorn med ett skamfilat rykte 

vilket framförallt är ett resultat av det som pågår på den mediala arenan (Kraft & Strandberg, 

2007:11ff). Förtroendet för den offentliga sektorn skiljer sig brett mellan olika grupper. De 

som kommer i kontakt med den offentliga sektorns tjänster känner ett högre förtroende än de 

som inte har några egna erfarenheter av den offentliga sektorn (Kraft & Strandberg, 2007:13). 

Informatörer upprätthåller förtroendet för verksamheten som dagligen bedrivs, som utgör 

basen för det svenska välfärdssystemet (Kraft & Strandberg, 2007: 14). Regeringskansliets 

förvaltningskommitté belyser att information är och har under lång tid varit en viktig del av 

myndigheters verksamhet. Samtliga myndigheter har en skyldighet att informera om sin 

verksamhet vilket bland annat syftar till att främja ett öppet och upplyst offentligt samtal 

(Sverige. 2006 års förvaltningskommitté - Opinionsbildande verksamhet och små 

myndigheter [Elektronisk resurs]: delbetänkande av 2006 års förvaltningskommitté, 2007:69). 
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Offentliga verksamheter styrs av offentlighetsprincipen vilket innebär att så fort något är känt 

hos en liten krets inom organisationen ska du lämna ut den informationen om någon 

efterfrågar den (Kraft & Strandberg, 2007:21). Verksamheten är dessutom skattefinansierad 

vilket innebär att alla har rätt att ställa krav på allt (ibid). Information är en vital del i den 

svenska förvaltningen (Kraft & Strandberg, 2007:23). Som vi inledningsvis nämnde har 

kommunikatören ett stort ansvar för att demokratin ska fungera och till sin hjälp har hen 

samhällsinformationen (ibid). Samhällsinformation från det offentliga Sverige har två 

huvudsakliga uppgifter. 1. Sprida information som syftar till att göra medborgarna medvetna 

om sina rättigheter och skyldigheter. 2. Sprida information som syftar till att möjliggöra för 

medborgaren att hävda sina idéer och intressen i den demokratiska processen (Kraft och 

Strandberg, 2007:21). 
 

2.3.3 Offentlig sektors värderingar och syn på medborgare 
Medborgare ska med minsta möjliga ansträngning kunna ta del av de tjänster och den service 

som erbjuds av den offentliga sektorns aktörer (Kraft & Strandberg, 2007:24). Politiker har en 

självklar roll i arbetet för att främja tillgänglighet, interaktivitet och engagemang hos 

medborgare. Offentlighetsprincipen och kommunikatören spelar dock en ännu viktigare roll 

(Kraft & Strandberg, 2007:31). Det grundas i det faktum att medierna lägger lite tid och 

utrymme på att spegla sammanhang och styrs alltmer av nyhetstörst och sensation (ibid).  

 

Den svenska Förvaltningslagen reglerar myndigheternas arbete (SFS, 1986:223). Det handlar 

om medborgares rätt till service, tillgänglighet och en opartisk, korrekt handledning. Andra 

regler som påverkar offentlig sektors förutsättningar i kommunikationsarbetet är 

offentlighetsprincipen och meddelarfriheten (Kraft & Strandberg, 2007:49). De särskilda 

förutsättningarna för den offentliga sektorn gör att kommunikationsplaneringen måste 

fokusera på strategi istället för taktik och långsiktiga mål istället för detaljer (Kraft & 

Strandberg, 2007:56). 

 

Den offentliga sektorn slåss för att höras och synas i bruset bland tusentals andra aktörer – för 

att nå ut med samhällsinformation (Kraft & Strandberg, 2007:70). För att det ska gå krävs 

något som skiljer dig från mängden, som gör att du når ut vilket kan växa till förtroende för 

verksamheten (ibid). Demokratiskt styrda organisationer har ett antal värden och värderingar 

som inte är förhandlingsbara (Kraft & Strandberg, 2007:72). Det görs en distinktion mellan 
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demokratiska grundvärden och demokratiska processvärden, vilket är användbart då man talar 

om den offentliga sektorns kärnvärden. Demokratiska grundvärden utgörs av de 

grundläggande demokratiska idealen, exempelvis jämlikhet, frihet och rättvisa. Demokratins 

processvärden handlar om hur de politiskt styrda organisationerna ska fungera gentemot 

medborgarna och samhället. Typiska processvärden i den svenska demokratin är deltagande, 

rättssäkerhet, öppenhet och dialog (ibid). 
 

Kommunikation är ett av de viktigaste tillvägagångsätten för myndigheter att främja 

demokrati genom medverkan, interaktion och förtroende. Ändå har forskning om överföring 

av offentliga organisationer länge varit både begränsad och spridda över olika discipliner 

(Deverell et al. 2014:388). I en studie av Deverell, Olsson, Wagnsson, Hellman och Johnson 

presenteras tre olika kommunikativa modeller som på olika sätt påverkar demokratiska 

värderingar och offentligt stöd (2014:387). Tillsammans utgör de en modell som hjälper 

forskare att identifiera och studera olika typer av offentliga kommunikationsmetoder och hur 

dessa kan förhålla sig till varandra inom samma organisation (Deverell et al. 2014:388).  

 
Den första modellen är Old Public Administration (OPA) och påverkas av byråkratiska 

värden och ser på medborgare som subjekt. Den andra modellen, New Public Management 

drivs av marknadsvärden och är den klart dominerande av modellerna (Deverell et al. 

2014:387f). New Public Management har fått stort genomslag under de senaste decennierna. 

Det gäller på det konceptuella planet, hur vi upplever offentliga organisationers roller och 

syften, och på det praktiska planet, hur den faktiska organiseringen och manageringen av 

offentliga organisationer har påverkats och förändrats (Almqvist, 2006:18). New Public 

Management innefattar ett kluster av idéer som är lånade från näringslivet och de privata 

företagens metoder att styra sina organisationer (Almqvist, 2006:25). Ett managementtänk 

och ett managementspråk har successivt införts i offentlig sektor som en följd av New Public 

Management (Andersson, 2010:81). Den tredje modellen är New Public Service, en 

deliberativ modell som till stor del påverkas av förespråkare för “e-demokrati” och uppmanar 

medborgare att agera (Deverell et al. 2014:387f). 

 

2.3.4 Samhällsansvar - digitalisering och ökad tillgänglighet 
Offentlig sektors målgrupp är oändlig, alla är skattebetalare och myndigheterna måste 

kommunicera med medborgarna på deras villkor (Kraft & Strandberg, 2007:156).  
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Webben har inneburit stora möjligheter för den offentliga sektorn i jakten på öppenhet och 

medborgardialog (Kraft & Strandberg, 2007:152). I propositionen ”Demokrati för det nya 

seklet” (prop. 2001/02:80) från 2002 beskrivs det hur medborgarnas informationssökande, 

förmåga att skaffa sig kunskap på elektronisk väg och föra dialog på Internet skulle få stor 

betydelse för deltagandet i framtida politiska processer. Sverige har världens högsta 

internettillgång vilket säkerligen är en del av förklaringen till varför de offentliga 

verksamheternas e-tjänster används i stor utsträckning (Kraft & Strandberg, 2007:155). Den 

offentliga världens webbplatser har regler om den så kallade 24-timmarsmyndigheten.  

Det innebär att verksamheten ska bedrivas dygnet runt och det ska råda total tillgänglighet. 

Information ska vara sökbar, tillgänglig och anpassad för samtliga målgrupper (ibid).  

3. Metod 
3.1 Val av metod 
Vår studie är en beskrivande studie (Esaiasson et al. 2012:36) med anledning av att vårt syfte 

var att undersöka hur kommunikationschefer i offentliga verksamheter ser på yrkesrollen 

kopplat till intern legitimitet och externt samhällsansvar samt om de upplever en 

konvergerande tendens däremellan. Studien utgjordes av sex analysenheter, närmare bestämt 

sex olika individer (Esaiasson et al. 2012:47). Analysenheterna bestod av 

kommunikationschefer vid sex olika offentliga verksamheter (se bilaga 2).  
 

Metoden som vi valde att använda oss av är kvalitativ samtalsintervju med 

respondentkaraktär. Vid en sådan intervju handlar det om att fånga människors uppfattningar 

eller föreställningar av olika företeelser (Esaiasson et al. 2012:259). För oss var det en legitim 

metod att tillämpa då vi ville ha möjlighet att ställa relativt öppna frågor för att kunna fånga 

upp svar som var av lite mer oväntat slag. Samtalsintervjuer ger mer utrymme för interaktion 

mellan forskare och intervjuperson än vid exempelvis frågeundersökningar (Esaiasson et al. 

2012:251). Under intervjun ska forskaren arbeta med att förstå världen som intervjupersonen 

själv upplever den. Samtalsintervjuer passar särskilt bra då man vill att resultatet av studien 

ska visa på hur människor själva uppfattar sin värld (Esaiasson et al. 2012:252f). 
 

3.1.2 Urval 
Kvalitativa samtalsintervjuer ger oss möjlighet att besvara forskningsfrågan i och med att 

ansatsen är beskrivande (Ahrne & Svensson, 2015:18). Vår urvalsprocess gjorde vi utifrån 
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studiens syfte och vad vi ville att urvalet ska representera (Ekström & Larsson, 2010:61). Vi 

valde att göra ett strategiskt urval av intervjupersoner, som är vanligt förekommande då man 

använder sig av samtalsintervjuer (Esaiasson et al. 2012:230). Strategiskt utvalda fall är inte 

representativa för populationen som helhet men genom att analytiskt generalisera resultaten 

till en teori lyfter man fram allmängiltiga aspekter som kan förväntas säga något väsentligt 

om också andra närliggande fall i populationen (Esaiasson et al. 2012:159).  

 

Med anledning av vårt metodval har vi gjort intervjupersonerna, kommunikationscheferna, 

medvetna om att de ska ingå i en vetenskaplig studie. Det är ett krav att de intervjuade 

personerna har den vetskapen då samtalsintervjuer angränsar till det vardagliga samtalet 

(Esaiasson et al. 2012:256). Vi har dessutom utformat en genomtänkt och tydlig intervjuguide 

där tyngdpunkten ligger på innehåll och form.  
 

3.1.3 Intervjuguide 
Intervjuguiden som vi använder oss av i samband med intervjuerna är strukturerad utefter 

tematiseringar och baseras på studiens syfte och frågeställningar (se Bilaga 1). De 

tematiserade intervjufrågorna är sprungna ur den teoretiska utgångspunkten och handlar därav 

om kommunikationschefens interna roll samt externa samhällsansvar. Vid utformandet av 

intervjufrågorna fokuserade vi på att skapa en dynamik som ämnade bidra till att hålla 

samtalet levande. I processen att framställa intervjuguiden tänkte vi därför på att frågorna 

skulle vara lätta att förstå, korta och förskonade från akademiskt fackspråk (Esaiasson et al. 

2012:264).  
 

Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer vilket kännetecknas av att man på förhand 

utvecklar teman och huvudfrågor (Esaiasson et al. 2012:46). I halvstrukturerade intervjuer är 

intervjuguiden utformad i tematiseringar med frågor där respondenten har frihet att fritt 

utforma svaret (ibid). Vår intervjuguide är tematiserad genom inledande frågor, 

kommunikationsavdelningen och kommunikationschefens roll i verksamheten, demokrati och 

dialog och avslutande frågor. Intervjuguiden inleds med allmänna frågor om intervjupersonen 

och organisationen för att skapa en avslappnad stämning. Intervjuerna har avslutande frågor 

som “knyter ihop säcken”, sammanfattar intervjuguidens tematiseringar samt med frågan om 

respondenten vill tillägga något (Ryen, 2004:47f).  
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3.2 Genomförande 
3.2.1 Intervjuer 
Insamlingen av vårt material gjorde vi genom att utföra sex kvalitativa samtalsintervjuer med 

kommunikationschefer från sex olika offentliga verksamheter. Inledningsvis valde vi ut 

offentliga verksamheter i Medelpad där kommunikationschefer återfanns, därefter tog vi 

första kontakten med dem via telefon. Vi informerade respondenterna om att de skulle ingå i 

en vetenskaplig studie (Esaiasson et al. 2012:257). Eftersom vi i vår studie vill undersöka hur 

kommunikationschefer i offentliga verksamheter ser på sin interna legitimitet och sitt externa 

samhällsansvar och konvergensen däremellan var urvalet relativt enkelt. Vi ansåg att de 

utvalda kommunikationscheferna skulle kunna ge oss svar på våra frågeställningar. 
 

För att respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt hölls intervjuerna vid 

respektive respondents arbetsplats (Esaiasson et al. 2012:268), med ett undantag där vi 

genomförde intervjun respondentens hemmamiljö. Ryen menar att det är viktigt att möta 

intervjupersonen vid en kvalitativ undersökning, för att få tillgång till dennes värld (Ryen, 

2004:63). Innan intervjuerna ägde rum skickade vi intervjuguiden via mail till dem. Det 

gjorde vi med anledning av att respondenterna skulle kunna förbereda sig så mycket som de 

önskade inför intervjun. I mailet gjorde vi dem uppmärksamma på att vi hade en önskan att 

spela in intervjun och frågade hur de ställde sig till det. Samtliga respondenter gav sitt 

godkännande till inspelning av intervjun.  

 

Initialt inleddes varje intervju med att beskriva vår studies syfte samt att återigen lyfta frågan 

om vi hade tillåtelse att spela in intervjun. Under intervjuerna förde vi anteckningar för att 

kunna följa upp vissa spår i intervjun (Ahrne & Svensson, 2015:49). För att våra intervjuer 

skulle bli lyckosamma ställde vi vänliga frågor och klargjorde att vi var intresserade av 

respondentens synpunkter och erfarenheter, vi undvek därmed att ställa kritiska frågor (Ahrne 

& Svensson, 2015:45f). Under intervjuerna var vi restriktiva med vårt eget deltagande för att 

undvika intervjuareffekter. Det gjorde vi för att vi ville undvika att påverka utfallet av 

intervjun genom formuleringen av följdfrågor och responser, vilket kan påverka intervjun 

negativt (Ahrne & Svensson, 2015:19). Vi var dessutom konsekventa i våra roller vid 

intervjuerna, en av oss förde anteckningar vid samtliga intervjuer och en av oss ställde 

frågorna vid samtliga intervjuer. Intervjuerna tog omkring en timme att genomföra (se Bilaga 

2). Vi upplevde en mättnad i studien efter genomförandet av de sex intervjuerna då vi fick 
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återkommande och lika svar från respondenterna. Det var allra mest tydligt under de sista två 

intervjuerna och vi beslutade oss därmed för att inga ytterligare intervjuer var nödvändiga. 

 

3.2.2 Sammanställning av material 
Efter genomförandet av samtalsintervjuerna transkriberade vi vårt material. Därefter såg vi 

över materialet på varsitt håll och studerade noggrant resultatet av de genomförda 

samtalsintervjuerna. Anledningen till att vi valde att studera det på varsitt håll är för att 

möjliggöra jämförelse av våra tolkningar och tankar kring materialet. För att göra materialet 

mer hanterbart sorterade vi det empiriska materialet för att skapa ordning, reducerar det sedan 

för att skapa en koncentration och skärpa och slutligen kunde vi argumentera för det i 

förhållande till tidigare forskning (Ahrne & Svensson, 2015:231,234). För att kunna analysera 

och dra relevanta slutsatser är materialet tematiserat och organiserat (Denscombe, 2009:339). 

Vi jämförde de olika svaren för att hitta olika teman. Vi sökte efter begrepp för att därigenom 

kunna sammanfatta de teman vi satt upp och strukturerade dem efter vilken frågeställning de 

svarar till (Denscombe, 2009:324f). Som vi tidigare nämnde förde vi anteckningar under 

intervjuerna, vilket vi i efterhand sammanställer till sammanfattningar med anledning av att 

konkretisera mönster och skiljaktigheter mellan respondenternas intervjusvar. Under arbetets 

gång gick vi fram och tillbaka mellan resultat och analys då det är en självklar del i den 

kvalitativa dataanalysprocessen (Denscombe, 2009:370).  
 

3.2.3 Studiens tillförlitlighet och kvalitet 
Vi arbetade systematiskt för att uppnå en tydlig och genomgående överensstämmelse mellan 

våra utvalda teorier och utformningen av intervjufrågor (Esaiasson et al. 2012:57). Studiens 

syfte och de teoretiska utgångspunkterna utgjorde grunden för våra intervjufrågor. I arbetet 

med intervjuerna var vi noggranna för att kunna återge en regelrätt bild av analysenheternas 

verklighet och genom det kunna dra befogade slutsatser (Esaiasson et al. 2012:57f). Studiens 

fokus ligger på att bidra med en djupgående, kvalitativ bild av kommunikationschefernas 

interna legitimitet och externa samhällsansvar. En fördel med samtalsintervjuer är då den 

goda möjligheten till uppföljning (Esaiasson et al. 2012:251). 
 

Det är av stor vikt att ha relevanta frågeställningar som förtydligar det syfte vi vill undersöka 

och att det är av intresse för vår studie (Ekström & Larsson, 2012:77). I kvalitativa studier 

handlar det om att kunna utveckla ett självständigt sätt att presentera sin analys i dialog med 
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både empiriskt material och befintliga teorier (Ahrne & Svensson, 2015:235). I metodarbetet i 

vår studie är vi tydliga i och med att vi motiverar för en lämplig metod, dessutom följer och 

beskriver vi alla steg i de genomförda samtalsintervjuerna. I utvecklandet av intervjuguiden 

har vi satt upp tydliga anvisningar och är eniga i värderingarna gällande resultat och analys 

(Denscombe, 2009:381). 

 

4. Resultat & analys 
 

Resultatet redovisas i två huvudsakliga delar, först utifrån interna perspektiv och 

förutsättningar för kommunikation och därefter utifrån externa perspektiv och förutsättningar 

för kommunikation. Resultatet presenteras tematiserat och analys följer resultatet i varje 

tema.  
 

Interna perspektiv och förutsättningar för kommunikation 

4.1 Kommunikationsavdelningen- och kommunikationschefens roll 
i organisationen  
	  
Majoriteten av kommunikationscheferna upplever att det har skett en utveckling över tid. Idag 

inser respektive verksamhet och dess medarbetare vikten av kommunikation. De menar att de 

som kommunikationschefer ansvarar över kommunikationsavdelningarna och att de 

tillsammans fungerar som kommunikationsstöd för sina organisationer. Detta med anledning 

av att de ska bli mer kommunikativa och kunna bedriva sin verksamhet, både internt och 

externt. Kommunikationsavdelningen har inte kommunikationsansvar över hela verksamheten 

utan alla medarbetare, och framförallt övriga chefer inom verksamheten, har ett eget ansvar. 

Det är tydligt att det finns många skilda roller på respondenternas respektive 

kommunikationsavdelningar men framförallt är det kommunikatörer med akademisk 

utbildning som återfinns. Den återkommande benämningen är kommunikationsstrateger eller 

kommunikationsansvariga med olika ansvarsområden. 
 

“Den som tror att kommunikationsavdelningen ensam är den som ansvarig för all kommunikation, den tror ju 

fel. Men den som inser att vi kämpar för att skapa förutsättningar för kommunikation, den har nog förstått lite 

bättre vad vi gör om dagarna.” 

  – Erika Jakobsson, kommunikationschef, Landstinget Västernorrland 
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Fem av de sex kommunikationscheferna uppger att det säkerligen finns olika syn i 

organisationen på vad kommunikationsavdelningens huvudsakliga uppgift är, mestadels på 

grund av att det är stora organisationer med många medarbetare. Trots det upplever de att 

majoriteten av de anställda i organisationerna förstår vikten av god kommunikation. 

Kommunikationsavdelningarna utför de uppdrag de har men vissa medarbetare, eller 

avdelningar inom organisationerna, har fortfarande uppfattningen att deras roll är 

administrativ och producerande medan de själva önskar att arbeta mer strategiskt.  
 

“Under verksamhetsplaneringen i år sa någon att vi inte bara borde vara med i början när projekt eller 

verksamheter drar igång, utan att vi borde vara med hela tiden, under hela resan. Det blev jag jätteglad över att 

höra men man får ta elefanten i bitar.” 

– Elisabet Blomberg, Länsstyrelsen Västernorrland 

 

Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör på Sundsvalls kommun, säger att deras nya 

kommunikationsstrategi bygger på att Sundsvalls kommun ska bli en kommunikativ 

organisation med kommunikativa ledare. Det tyder på att de mer och mer får göra det hon 

anser att de ska göra. När hon började som kommunikationsdirektör för drygt tre år sedan 

kunde hon se att det fanns en oklar bild över kommunikatörers kompetens. Pär Gustafsson 

berättar att det inom organisationen finns en nästan omättlig efterfrågan av Trafikverket 

Underhålls kommunikationsavdelnings tjänster. Han anser att de har såväl god renommé 

inom organisationen som att de är ett uppskattat stöd men ibland vill organisationen att de ska 

stötta mer än vad avdelningen mäktar med. Majoriteten av kommunikationscheferna uppger 

att deras huvudsakliga uppgift är att ansvara över kommunikationsavdelningen - att leda det 

dagliga arbetet, att se till att följa högsta ledningens målsättningar och att vara kommunikativ 

rådgivare till ledningen. Gemensamt för dem är att arbetsdagarna kan se väldigt olika ut och 

att det ofta innebär väldigt mycket möten, både internt och externt. Samtliga respondenter har 

en akademisk utbildning. Fyra av sex hade en utbildning inom kommunikationsvetenskap, en 

har en journalistisk utbildning samt inom företagsekonomi och en var civilekonom i grunden. 

De är rörande överens kring vikten av att ha en akademisk utbildning. 
 

“Det är jätteviktigt med utbildning, en akademisk utbildning. Att ha det här kritiskt tänkande och förmågan att 

strukturera saker och analysera saker, det är jätteviktigt!” 

– Kicki Strandh, kommunikationschef Mittuniversitetet 
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Fyra av sex kommunikationschefer sitter med i högsta ledningsgruppen i sina respektive 

organisationer. I högsta ledningsgruppen bidrar de med ett kommunikativt perspektiv, såväl 

internt som externt. De uppfattar sin roll i ledningsgruppen som både ledaren med ansvar för 

de strategiska besluten och ledaren som ansvarar för hanteringen informationsfrågor eller 

kommunikationsfrågor. De två kommunikationscheferna som inte sitter med i högsta 

ledningsgruppen påpekade att ledningen ändå efterfrågar mycket stöd och rådgivning från 

dem. Det visar sig att samtliga av de intervjuade kommunikationscheferna upplever att deras 

respektive verksamhet anser att det är viktigt med kommunikation, vilket även Johansson och 

Ottestig (2011:144) konstaterar i sin studie om kommunikationschefer. Vårt resultat visar 

också att kommunikationsavdelningarna inte har kommunikationsansvar för hela 

organisationen utan att deras huvudsakliga uppgift är att stötta organisationen i stort i 

kommunikativa frågor. Enligt Heide et al. (2012:19) skapar samordningen av aktiviteter en 

gemensam förståelse och kommunikativa förutsättningar för att en organisation ska kunna nå 

sina målsättningar. Sveriges Kommunikatörer menar att yrket kommunikatör innebär olika 

roller, befattningar och specialistkunskaper (www.sverigeskommunikatorer.se), detta uppger 

även de kommunikationschefer som vi har intervjuat. 
 

Vår studie visar att kommunikationscheferna anser att kommunikationen inom 

verksamheterna successivt prioriteras mer och mer och att flertalet av 

kommunikationscheferna sitter med i verksamhetens högsta ledningsgrupp. En av de 

kommunikationschefer som inte sitter med i högsta ledningsgruppen menar ändå att chefer 

och ledningsgruppen efterfrågar mycket stöd och rådgivning vilket kan tolkas som att 

organisationen också värdesätter kommunikationen och förstår vikten av den. Det skiljer sig 

från von Platens resonemang om att kommunikation är något som är lågt prioriterat både som 

position och som strategiskt område inom organisationer (2011:343f). Majoriteten av 

kommunikationscheferna menar, precis som Heide et al. (2012:22), att de tidigare haft en 

mycket mer producerande roll inom organisationen men att de numera har en mer strategisk 

roll då ledningen eftersöker kommunikativ rådgivning. Heide och Simonsson (2011:8) 

framhåller att den moderna kommunikatören idag ska agera som en internkonsult och coach 

vilket våra intervjuade kommunikationschefer höll med om. Cheferna var dessutom väldigt 

tydliga med att de väljer att titulera sig som kommunikatör framför informatör. Då 

yrkesområdet har vuxit och det inte längre handlar om att bara formulera budskap och sprida 

information stämmer kommunikatör bättre överens med yrkesrollen idag (Heide et al. 

2012:19). 
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Vårt resultat visar att kommunikationscheferna har kommit att få en allt viktigare roll då 

kommunikationsavdelningen ska kunna ge kommunikativt stöd till majoriteten av 

verksamheternas avdelningar. De ansvarar för en kommunikationsavdelning där medarbetarna 

har många olika roller och med stor mångfald av kommunikationsaktiviteter (Johansson & 

Ottestig, 2011:144). Några av kommunikationscheferna uttrycker dessutom att de stundtals 

förväntas stötta organisationen mer än de faktiskt klarar av. Flertalet av 

kommunikationscheferna påpekar att deras uppgift i verksamheten och mot ledningen är att 

stötta i arbetet och i beslut, möjliggöra för kommunikativa förutsättningar, att fungera som 

rådgivare samt att utföra olika kommunikationsaktiviteter. Uppgiften syftar till att öka 

medvetenheten om organisationens målsättningar. Zerfass och Franckes modell för den ideala 

internkommunikationen bygger övergripande på begreppen möjliggörande, rådgivande, 

stödjande och verkställande (2013:129) och de menar att varje professionell kommunikatör 

och kommunikationsavdelning bör kunna hantera dessa (2013:131). Samtliga av de 

intervjuade kommunikationscheferna framhåller dessa begrepp i sin uppgift och vi ser genom 

det också en koppling till Zerfass och Franckes modell. 
 

Johansson & Ottestig fann i sin studie att många av de kommunikationschefer de undersökte 

saknade utbildning inom kommunikationsvetenskap. Förutom det framhäver de att yrket 

uppfattas som nytt och att det kan ha att göra med att kommunikatörer länge haft problem 

med att legitimera sin yrkesroll (Johansson & Ottestig, 2011:159). Det stämde dock inte 

överens med de kommunikationschefer som vi intervjuar i vår studie. Samtliga har en 

akademisk utbildning och hävdade enhetligt att det är viktigt med utbildning för att kunna ha 

en grundförståelse för hur kommunikation fungerar.  
 

4.2 Kommunikationens position i organisationsstrukturen 
 

De intervjuade kommunikationscheferna verkar inom offentlig sektor vilket gör att det finns 

många likheter samtidigt som de givetvis också skiljer sig åt. Flertalet hör till en 

kommunikationsavdelning, stab eller förvaltning som sitter ett till tre steg under högsta 

tjänsteman. På Bolagsverket sitter generaldirektören högst följt av sex avdelningar varav en är 

kommunikationsavdelningen till skillnad från Mittuniversitetet. Mittuniversitetets 

kommunikationsavdelning återfinns direkt under prorektor som i sin tur leder 

kommunikationsavdelningen och samverkansavdelningen. Prorektor sitter under rektor som 

är högst upp i organisationsstrukturen. Med anledning av att rektor och ledning ansåg att 



Kommunikation i medborgarnas tjänst 

	  
22	  

kommunikation och samverkan inte är förvaltningsdrivande arbete har de lyfts ur 

förvaltningsavdelningen till förmån för ett mer verksamhetsnära, behovsstyrt och 

verksamhetsutvecklande arbete. 
 

Fyra av sex kommunikationschefer har en centraliserad kommunikationsavdelning, de två 

övriga har en decentraliserad kommunikationsavdelning. Två av kommunikationscheferna 

som har en centraliserad kommunikationsavdelning förklarar att de är chef över alla 

kommunikatörer men att ett antal av dem även finns utplacerade på olika avdelningar inom 

verksamheten. Bolagsverkets Ulf Karnell förespråkar den centraliserade 

kommunikationsavdelningen. De har en renodlad kommunikationsavdelning där alla 

kommunikatörer organisatoriskt tillhör samma avdelning. Däremot kan kommunikatörerna 

jobba mycket åt en avdelning eller ett specifikt projekt. Kicki Strandh uttrycker varför hon 

tror på att ha en centraliserad avdelning med ett fåtal kommunikatörer utplacerade i vissa 

forskningsmiljöer. 
 

“Kommunikatörerna får ett sammanhang och vi har ett gemensamt tänk, vi kan liksom jobba ihop. Men vi måste 

finnas ute i verksamheten för att skapa den här legitimiteten och göra oss nyttiga.” 

– Kicki Strandh, kommunikationschef Mittuniversitetet 

 

Camilla Nilzéns kommunikationsavdelning på Sundsvalls kommun decentraliserades för två 

år sedan. Det verkställdes på grund av att de är den enda av tio förvaltningar inom kommunen 

som har ett koncernuppdrag vilket betyder att de har ett ansvar för alla förvaltningar kring 

vissa frågor, i Camillas fall samtliga förvaltningars kommunikationsfrågor. De tillhör 

koncernstaben och sitter på avdelningen strategisk koncernutveckling. De har en 

kommunikationsavdelning med kommunikatörer samlade men kommunikatörer finns även 

utplacerade i de övriga förvaltningarna. Då samordning ingår i deras uppdrag träffas 

kommunikatörerna från kommunikationsavdelningen och förvaltningarna var tredje vecka i 

ett kommunikationsråd för att tillsammans arbeta med strategiska, taktiska och operativa 

frågor.  
 

Kommunikationsfunktionens strukturering inom en organisation varierar beroende på 

exempelvis organisationens storlek, bakgrund, sektor eller fält (Grandien & Johansson, 

2011:218). De organisationer som våra intervjuade kommunikationschefer tillhör verkar inom 

offentlig sektor men har olika uppdrag i samhället. Det kan vara anledningen till att deras 

kommunikationsfunktion i många fall liknar varandra medan de samtidigt skiljer sig åt. 
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Larsson säger att det kan finnas skillnader mellan att exempelvis tillhöra en 

kommunikationsavdelning som är decentraliserad, centraliserad eller tillhör en 

koncernledning. Var kommunikatören befinner sig i organisationsstrukturen är en 

utgångspunkt för hur hen ska arbeta (Larsson, 2008:311f). Två av kommunikationscheferna 

som har en centraliserad kommunikationsavdelning lyfter särskilt fördelen med att 

kommunikatörerna får ett gemensamt tänkande och kan arbeta tillsammans. Enligt Bruzelius 

& Skärvad har centralisering fördelar i att det ges en samstämmighet över vilka principer som 

ska praktiseras inom verksamheten (2011:184). I och med att Sundsvalls kommuns 

kommunikationsavdelning är decentraliserad och med anledning av att de har samordning i 

sitt uppdrag träffas samtliga kommunikatörer kontinuerligt i så kallade kommunikationsråd. 

Falkheimer menar att kommunikatören i den decentraliserade kommunikationen kommer 

närmre verksamhetens operativa delar men finns ingen form av samordning riskerar 

kommunikationen att endast fungera som en stödfunktion (www.dik.se, 2013).  
 

4.3 Legitimering av kommunikation genom institutionalisering 
 

Genom att kommunikationsfunktionen institutionaliseras i organisationer kan 

kommunikationen uppnå legitimitet. Verksamheterna börjar mer och mer förstå hur viktigt 

det är med en god och fungerande kommunikationsfunktion. Samtliga kommunikationschefer 

upplever definitivt en förändring angående kommunikationen under den senaste tiden i sina 

respektive verksamheter. De menar att då kommunikationen tagit en allt större roll har de gått 

från benämningen informatör till att istället tituleras kommunikatör.  
 

“Jag tycker att vi reser mot ett läge där kommunikationsfrågorna blir viktigare och vi ser alltmer kopplingen 

mellan ledarskap och kommunikation. Att kommunikation inte är något dom löser dom här 15 glada utan 

kommunikation är något vi måste ta ansvar för tillsammans.” 

 – Erika Jakobsson, kommunikationschef Landstinget Västernorrland  

 

Flertalet av kommunikationscheferna vittnar om nyligen gjorda förändringar kring 

kommunikationsfunktionen inom sina respektive verksamheter. På Länsstyrelsen fanns inte 

tjänsten som kommunikationschef innan Elisabet Blomberg började för två år sedan. Idag har 

avdelningen utökats och kommunikationen fungerar mer strategiskt. Mittuniversitetet hade 

inte haft någon kommunikationschef på några år tills Kicki Strandh tillsattes på tjänsten för 

tre år sedan. När sedan kommunikationsavdelningen centraliserades har Kicki fått feedback 

om att kommunikationsverksamheten blivit mycket mer professionell.  
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Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör på Sundsvalls kommun, säger att medvetenheten om 

kommunikation har ökat vilket också har ökat respekten för deras kompetens och stödet de 

kan bistå med. Vidare berättar hon att de är mer efterfrågade idag till rätt saker. En annan 

viktig anledning i samband med detta och till de kommunikationsförändringarna som sker är 

digitaliseringen. Majoriteten av kommunikationscheferna vittnar om att de är på en resa mot 

digitaliseringen med bland annat sociala medier och e-tjänster. De förtydligar att de offentliga 

verksamheterna måste hänga med i den snabba utvecklingen och uttrycker utmaningarna med 

att anpassa sig till omvärlden i statliga regelstyrda verksamheter. 

 

Majoriteten hävdar att de gått från den mer producerande rollen till en mer rådgivande och 

strategisk roll. Den producerande funktionen finns dock kvar och den upplevs fortfarande 

vara en viktig del. Kicki Strandh anser att det måste finnas en balans mellan den producerade 

och den strategiska rollen. Flertalet av kommunikationscheferna anser att deras och 

avdelningens status i sina respektive verksamheter är bra överlag. De medarbetare som har en 

relation till kommunikationsavdelningen har ofta en god bild av vad de gör och upplever dem 

som ett stort stöd. Camilla berättar att förståelsen kring kommunikation ökar konstant liksom 

vikten av att vara duktig på kommunikation samt att vara tydlig mot sina medarbetare i bland 

annat ledningsgrupper. Två av kommunikationscheferna menar att det är väldigt olika, 

beroende på var i verksamheten man frågar med tanke på att de är så pass breda verksamheter 

med många medarbetare. Kicki Strandh säger att Mittuniversitetet har en låg mognad i hur 

kommunikation kan användas. 

 
“Det finns en låg mognad i organisationen som helhet kring att kunna se att kommunikation kan vara en 

ledningsfunktion och användas för att driva utvecklingen framåt. Utan där är mognaden låg, vi använder 

kommunikation mest som ett verksamhetsstöd för att beskriva sånt som redan är. Jag tror inte att vi är ensamma 

om det.”   
              – Kicki Strandh, kommunikationschef Mittuniversitetet  

Majoriteten av kommunikationscheferna anser att kommunikationsrelaterade frågor har god 

status hos övriga chefer och högsta ledningen inom respektive verksamhet. Pär Gustafsson, 

kommunikationschef på Trafikverket Underhåll, menar att de själva har både en god 

kompetens och en hög servicenivå samt att andra chefer ser avdelningen som ett bra stöd. Alla 

chefer i Trafikverkets verksamhet har dessutom ett eget kommunikationsansvar, därför förstår 

de vikten av kommunikationen. Pär förklarar att de jobbat en längre tid, och på ett 

genomtänkt sätt, med det kommunikativa ledarskapet.   
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“Jag skulle vilja säga, generellt sett ju högre upp i chefsledet man kommer desto större insikt har man om 

kommunikationens betydelse.” 

      – Pär Gustafsson, kommunikationschef Trafikverket Underhåll 

 

Samtliga kommunikationschefer menar att de har många intressentgrupper och att statusen till 

dem ser väldigt olika ut. Pär menar att intressenter som de har en mer intim kontakt med, 

exempelvis tågoperatörerna, kan på ett mer övergripande plan inse vad Trafikverkets 

kommunikation står för medan “den vanliga tågresenären” bara tänker Trafikverket i stort. 

Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör på Sundsvalls kommun, är inne på samma spår och 

säger att statusen är god i förhållande till andra myndigheter och kommuner som de har 

närmre relationer med. Hon fortsätter med att förklara att det kan vara svårt för exempelvis 

näringslivet att förstå vilken roll den kommunala kommunikationsavdelningen har. 

Samtliga kommunikationschefer hävdar att det har skett en omfattande utveckling den senaste 

tiden angående kommunikationsfunktionen inom de respektive verksamheterna. Fler inser 

vikten av fungerade kommunikation vilket stämmer överens med vad Johansson & Ottestig 

påpekar i sin studie (2011:159). Det kan ha att göra med institutionalisering då 

verksamheterna vill leva upp till de förväntningar som ställs på dem från allmänheten. 

Organisationer vill anpassa sig gentemot omvärlden och leva upp till de regler, normer och 

föreställningar som ställs av den (Fredriksson & Pallas, 2011:47). Alvesson skriver om att det 

finns en stark tendens kring att organisationer imiterar varandra och likriktar sig i 

grundläggande hänseenden (2006:141f). Vårt resultat tyder på att 

kommunikationsavdelningarna liknar varandra överlag i sitt kommunikativa uppdrag i att 

vara stöttande och strategiska rådgivare till organisationens ledning. 

Kommunikationscheferna tillhör alla organisationer inom offentlig sektor och det kan också 

vara en anledning till att de mer och mer liknar varandra. Organisationer inom samma område 

har ofta liknande lösningar och det är den institutionella miljön som skapar den 

förutsättningen (Fredriksson & Pallas, 2011:62f). 
 

Kommunikationsbranschen har länge konfronterats med frågor kring den egna legitimiteten 

då det är ett modernt yrke både från samhället, den egna ledningen vid internt arbete och från 

intressenter (Merkelsen, 2011:125,135). Flertalet av de intervjuade kommunikationscheferna 

anser att det bör vara en självklarhet att de ska sitta med i högsta ledningen och enligt 

Merkelsen strävar strategisk kommunikation efter att vara en av de ledande funktionerna inom 

en organisation (2011:135).  
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I vår studie visade sig de intervjuade kommunikationscheferna ha en akademisk utbildning, 

annars kan en förklaring till problemet med att legitimera yrkesrollen kan vara just bristen på 

utbildning (Johansson & Ottestig, 2011:159).  
 

 

 
Samhälleliga perspektiv och förutsättningar för 
kommunikation 

4.4 Dialogskapande i syfte att upprätthålla relationer 
	  
Samtliga av de intervjuade kommunikationscheferna framhäver vikten av medborgardialog. 

Det skiljer sig dock mycket i hur bred målgrupp de offentliga verksamheterna har. 

Trafikverket anser att deras målgrupp utgörs av alla medborgare medan Ulf Karnell på 

Bolagsverket berättar att deras primära målgrupp är begränsad till företagare och potentiella 

företagare. Målgrupperna och medborgardialogen avgörs till mångt och mycket av de 

respektive statliga uppdragen hos de offentliga verksamheterna. Camilla Nilzén, 

kommunikationsdirektören på Sundsvalls kommun, förtydligar att kommunens invånare är 

kommunens primära målgrupp. Hon berättar att de just nu arbetar mycket med 

frågeställningar kring hur de kan ge den service som de identifierat att medborgarna behöver 

och efterfrågar. Trafikverket kämpar med att äga sin egen kommunikation. Pär Gustafsson 

beskriver hur de inte är ensamma om att skriva deras berättelse, det är i själva verket många 

som vill skriva Trafikverkets berättelse. Till skillnad från Pär vittnar Elisabet Blomberg på 

Länsstyrelsen om problem kring att nå ut till medborgare, allmänhetens kunskap kring 

Länsstyrelsens verksamhet är generellt låg. Både Bolagsverket och Sundsvalls kommun pratar 

om vikten av att förenkla processerna för deras målgrupper. På Bolagsverket arbetar de med 

att förenkla vardagen för företagare och på kommunen pratar man om att det ska vara enkelt 

att exempelvis ansöka om ett bygglov.  
 

“Det ska vara lätt att göra rätt!” 

   – Camilla Nilzén, Sundsvalls kommun 
 
 

Engagemanget kring de offentliga verksamheterna upplever kommunikationscheferna 

generellt är stort men det skiljer sig en del. Något som förenar verksamheternas syn på 
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medborgarnas engagemang är att den personifierade berättelsen “om den lilla människan” 

ofta får stort genomslag, på gott och på ont. Pär på Trafikverket anser att verksamhetens 

budskap kring att nio av tio tåg är i tid sällan får belysas tillräckligt mycket. Han förtydligar 

med att förklara att om en lokförare får stanna loket på grund av att det ligger löv på 

järnvägen, och lokföraren publicerar ett klipp på sociala medier, får det ett stort genomslag.  
 

“När man hör av sig, då är det ju något som är fel. Vi får ju sällan höra när det går bra. Om jag överdriver lite 

- hör vi ingenting, då är det bra. Tystnaden kan vara bra ibland.”  
                – Camilla Nilzén, Sundsvalls kommun 

 

Kicki Strandh, kommunikationschef på Mittuniversitetet, skulle vilja se ett större engagemang 

för verksamheten från allmänheten. Hon beskriver hur ett universitet är en del av den 

demokratiska processen i ett samhälle. Mittuniversitetet vill öka kunskapen hos medborgare 

om vikten av att ha ett universitet och kring vad de kan bidra med. Majoriteten av 

kommunikationscheferna återkommer till hur viktigt det är med medborgarnas engagemang. 

Engagemanget hjälper de respektive verksamheterna i de beslutsfattande processerna, på ett 

eller annat sätt. Erika Jakobsson, kommunikationschef på Landstinget Västernorrland menar 

att Landstinget är statens förlängda arm vilket betyder att de har en indirekt medborgardialog, 

som en osynlig hand.  
 

“Det finns ju ett massivt, massivt intresse för sjukvårdsfrågorna. Folk brinner för det. Hälso- och sjukvården är 

en viktig del av samhällsservicen. Och det där engagemanget, det är ju en möjlighet.” 

    – Erika Jakobsson, Landstinget Västernorrland 

 

Ulf Karnell pratar om att Bolagsverkets primära målgrupp, företagare, vill att det ska gå 

snabbt och enkelt att starta och driva sitt företag. Det är där engagemanget finns, inte för 

själva myndigheten i sig. Han upplever att myndighetskontakterna är något som är ett 

fartgupp på vägen för medborgare. Det ska man som kommunikationschef säkerställa är en 

smidig process. Camilla Nilzén på Sundsvalls kommun berättar att de just nu arbetar med att 

utveckla den service som de identifierat att medborgarna behöver och efterfrågar. 

Organisationer uppmanas att finna nya vägar för att skapa dialog och upprätthålla långvariga 

relationer med sina intressenter (Grunig, 1993:135; Pieczka, 2010:115f). Sundsvalls kommun 

är inte ensam om att framhäva vikten av att förenkla livet för sina intressenter och 

målgrupper. Även Bolagsverket pratar om hur viktigt det är att bistå med enkel och tydlig 

kommunikation i syfte att skapa dialog med sina intressenter.  
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PR handlar om kommunikation som syftar till att hjälpa organisationer att engagera publiker 

(Taylor & Kent, 2014:384). De offentliga verksamheterna köper ytterst sällan eller aldrig 

utrymme för PR, för att engagera sina publiker, vilket gör att de riskerar att få sin berättelse 

skriven av andra. Det är ett problem som Pär Gustafsson belyser, engagemanget kring 

Trafikverket kan vara både bra och problematiskt. Engagemanget kring de offentliga 

verksamheterna upplever kommunikationscheferna generellt är stort men det skiljer sig en 

del. Något som förenar verksamheternas syn på medborgarnas engagemang är att den 

personifierade berättelsen “om den lilla människan” ofta får stort genomslag, på gott och på 

ont som Pär Gustafsson på Trafikverket uttryckte sig om det. 
 

Majoriteten av kommunikationscheferna anser att medborgarnas engagemang är av stor vikt. 

Engagemanget hjälper nämligen verksamheterna i de beslutsfattande processerna. Taylor & 

Kent (2014) betonar vikten av engagemang och menar att genom dialog och engagemang kan 

organisationer och publiken fatta beslut som skapar socialt kapital. Kommunikationen bör 

syfta till att hjälpa organisationer och publiker att delta i ett fungerande samhälle (Taylor & 

Kent, 2014:395). De intervjuade kommunikationscheferna är enade i ståndpunkten kring att 

kommunikation uppnås genom ett samspel, i samspel med intressenterna. Relationer uppnås 

genom anpassningar emellan de olika parterna, de offentliga verksamheterna och dess 

intressenter. Det uppnås genom ständigt pågående dialog, öppen interaktion, samarbete, 

ärlighet, behovshantering, delade värderingar och nätverkande (Little & Marandi, 2003; Egan, 

2004; Palmatier et al., 2006). De offentliga verksamheternas kommunikationschefer värnar 

om att involvera aktörer i konversation och beslutsfattande vilket Taylor & Kent betonar 

vikten av (2014:388). Engagemanget hjälper organisationen att ta bättre beslut, att hålla 

medborgare informerade och inte minst för att stärka samhället (Taylor & Kent, 2014:387f). 
 

4.5 Det öppna samtalet - samhällsansvaret 
 

Samtliga sex kommunikationschefer menar entydigt att de är samhällsaktörer med ett stort 

samhällsansvar. De betonar vikten av god kommunikation för att medborgarna ska få insyn i 

verksamheten, vilket samtliga kommunikationschefer upplever är en förutsättning för att 

kunna förvalta samhällsansvaret. Vidare berättar flertalet av kommunikationscheferna att de 

finns till för medborgarnas och samhällets skull. Ulf Karnell på Bolagsverket menar att man 

som kommunikationschef är ansiktet utåt för myndigheten.  
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Elisabet Blomberg på Länsstyrelsen Västernorrland talar om att samhällsansvaret innebär att 

säkerställa att verksamheten är öppen, tydlig och transparent. Att döma av hur 

kommunikationscheferna upplever sin yrkesroll anser samtliga av de intervjuade att de har ett 

betydande samhällsansvar.  
 

“Jag är ganska stolt över mitt uppdrag, ibland tycker jag att det är ett ganska tungt ansvar också. Men just det 

här att skapa förutsättningar för att andra människor ska ha en god möjlighet att kommunicera, det är ett viktigt 

jobb.” 
     – Erika Jakobsson, Landstinget Västernorrland 

 

Under intervjuerna med kommunikationscheferna finns det ett genomgående tema där 

flertalet av intervjuobjekten pratar om förväntningar. Allmänhetens förväntningar är höga och 

det är avvikelsen som människor reagerar kring. Camilla Nilzén på Sundsvalls kommun 

pratar om att vi samhällsmedborgare generellt bör tala om för varandra oftare när det går bra. 

Hon fortsätter med att prata om vilket otroligt samhälle vi lever i och hur välfungerande 

välfärdssystemet är. Trots det är det avvikelsen i förväntningarna som styr och som får 

utrymme, såväl hos medborgare som i media.  
 

“Att utbilda och forska, det är ju ett samhällsansvar. Och vi har också ett ansvar att samverka med det 

omgivande samhället. Så vi har ett jättestort samhällsansvar. Det ingår i vårt uppdrag. Vi gör ju det här för, till 

nytta för samhället, till nytta för kunskapen och till nytta för individer att utbilda sig.”  

                      – Kicki Strandh, Mittuniversitetet 

 

“Vi har ju ett jättestort samhällsansvar. Verkligen, tillgängligheten i det här landet är ju avhängig hur vi lyckas 

med vårt uppdrag. Så att det är ju hur stort som helst.” 

          – Pär Gustafsson, Trafikverket Underhåll 

 

Kommunikatörer spelar en viktig roll i det moderna demokratiska samhället (Kraft & 

Strandberg, 2007:11). Samtliga sex kommunikationschefer menar entydigt att de är 

samhällsaktörer med ett stort samhällsansvar. De betonade vikten av god kommunikation för 

att medborgarna ska få insyn i verksamheten, vilket är en förutsättning för att kunna förvalta 

samhällsansvaret. Kommunikatörer upprätthåller förtroendet för verksamheten som dagligen 

bedrivs, som utgör basen för det svenska välfärdssystemet (Kraft & Strandberg, 2007:14).  

Vidare berättar flertalet av kommunikationscheferna att de finns till för medborgarnas och 

samhällets skull. Det styrker Regeringskansliets förvaltningskommitté som belyser att 

information är och har under lång tid varit en viktig del av myndigheters verksamhet. 
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Samtliga myndigheter har en skyldighet att informera om sin verksamhet vilket bland annat 

syftar till att främja ett öppet och upplyst offentligt samtal (Sverige. 2006 års 

förvaltningskommitté - Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter [Elektronisk 

resurs]: delbetänkande av 2006 års förvaltningskommitté, 2007:69).  

Flertalet av kommunikationscheferna nämnde att allmänhetens förväntningar är höga och att 

det är avvikelsen som människor reagerar kring. Kommunikation är betydande med tanke på 

att medborgare med minsta möjliga ansträngning ska kunna ta del av de tjänster och den 

service som erbjuds av den offentliga sektorns aktörer (Kraft & Strandberg, 2007:24). 

Information är en vital del i den svenska förvaltningen (Kraft & Strandberg, 2007:23). 

Elisabet Blomberg på Länsstyrelsen Västernorrland menar att samhällsansvaret innebär att 

säkerställa att verksamheten är öppen, tydlig och transparent. Den offentliga sektorns primära 

uppgift är att tillgodose medborgarnas välfärdsbehov av olika slag och att informera 

medborgare om risker, kriser, valmöjligheter och lagstiftning (Andersson, 2010:11). Som 

Kicki Strandh på Mittuniversitetet uttrycker sig, “vi gör ju det här för, till nytta för samhället, 

till nytta för kunskapen och till nytta för individer att utbilda sig”.  
 

4.6 Offentlig sektors värderingar och syn på medborgare 
 
Under intervjuerna med de offentliga verksamheternas kommunikationschefer betonar 

samtliga hur högt medborgarna värderas, majoriteten av dem berättar att de existerar i 

medborgarnas tjänst. Både Sundsvalls kommun och Landstinget Västernorrland har 

medborgarpaneler i syfte att vara lyhörda gentemot medborgarna och opinionen.  

 
“Vi vill åstadkomma ett läge med dialog och delaktighet. Så, det är fullkomligt tydligt hur det ska vara. Det är ju 

häftigt.” 

     – Erika Jakobsson, Landstinget Västernorrland 

 

Kommunikationscheferna återger att marknadskrafter mer eller mindre styr den offentliga 

verksamhetens arbete. Trafikverket är till stor del regelstyrda men påverkas också av 

marknadskrafter i form av opinioner och debatter som rör Trafikverket. Den påverkan 

återspeglas i hur de bedriver Trafikverkets verksamhet och vilka val de gör. Mittuniversitetet 

måste locka studenter, Landstinget Västernorrland har en konkurrensutsatt verksamhet och 

Bolagsverket talar om kunder i form av företagare.  
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“Det finns ju interna behov, det finns kundbehov och sen finns det alla andra intressenters behov. Det kan vara 

medborgare i allmänhet, företagare i allmänhet, det kan vara andra myndigheter, branschorganisationer för 

företagare eller ja, omgivande samhälle. Och så har vi ju naturligtvis en uppdragsgivare, det är ju regeringen 

och näringsdepartementet som är vår uppdragsgivare. Så alla de här krafterna och behoven påverkar ju vad vi 

gör.” 

       – Ulf Karnell, Bolagsverket 

 

Camilla Nilzén på Sundsvalls kommun berättar att de styrs av medborgarkraft och politiken 

snarare än marknadskrafter. Hon berättar hur medborgarkraften påverkar politiken så att de 

kan ändra beslut eller fatta nya beslut som var oplanerade. Vidare pratar hon om att det kan 

hända saker under tiden, under politikens fyråriga mandatperiod. Politiken påverkas ständigt 

av en opinion, av medborgare.  

 
“Marknadskrafter styrs vi delvis av på det viset att vi har enormt stora investeringsbehov i Sundsvall. Vi måste 

bygga nya bostäder och då har vi en budget för en viss byggnad. Det är sånt tryck nu på byggmarknaden så att 

om de offerter vi får in är tjugo miljoner dyrare där än tidigare så att det är klart att vi också kan behöva 

omprioritera. Sen styrs ju vi av byråkratiska eller administrativa system, det gör vi ju. Vi är ju väldigt noga att 

följa de lagar som finns. Allt från kommunallag till upphandlingslag, eller lagen om offentlig upphandling som 

den heter.” 
                – Camilla Nilzén, Sundsvalls kommun 

 

I en studie av Deverell, Olsson, Wagnsson, Hellman och Johnson presenteras tre olika 

kommunikativa modeller som på olika sätt påverkar demokratiska värderingar och offentligt 

stöd (2014:387). Flera av kommunikationscheferna berättar att de i nuläget står med en fot i 

varje kommunikationsmodell. Majoriteten av kommunikationscheferna återger att de till viss 

del fortfarande är byråkratiskt styrda, på det sättet att de är regelstyrda. Camilla Nilzén på 

Sundsvalls kommun betonar hur regelstyrda kommunens verksamhet är: “vi är ju väldigt 

noga att följa de lagar som finns. Allt från kommunallag till upphandlingslag, eller lagen om 

offentlig upphandling som den heter”.  

 

De flesta är till mångt och mycket styrda av marknadsvärden, kommunikationsmodellen som 

kallas New Public Management. Ett managementtänkande och ett managementspråk har 

successivt införts i offentlig sektor som en följd av New Public Management (Andersson, 

2010:81). Utvecklingen mot en mer digitaliserad offentlig verksamhet sker hos var och en av 

verksamheterna och vi kan därmed dra slutsatser kring att de till viss del anammar 

kommunikationsmodellen som kallas New Public Service. New Public Service är en 
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deliberativ modell som till stor del påverkas av förespråkare för “e-demokrati” och 

medborgares samverkan i den demokratiska processen (Deverell et al. 2014:387).  
 

Den offentliga sektorns kärnvärden styr de offentliga verksamheternas kommunikationsarbete 

vilket bland annat Erika Jakobsson berättar om. Hon menar att Landstinget Västernorrland 

vill åstadkomma ett läge med dialog och delaktighet och poängterar hur unikt det är i världen. 

Demokratiska grundvärden utgörs av de grundläggande demokratiska idealen, exempelvis 

jämlikhet, frihet och rättvisa (Kraft & Strandberg, 2007:72). Demokratins processvärden 

handlar om hur de politiskt styrda organisationerna ska fungera gentemot medborgarna och 

samhället. Typiska processvärden i den svenska demokratin är deltagande, rättssäkerhet, 

öppenhet och dialog (ibid). Samtliga av kommunikationscheferna pratar om vikten av 

öppenhet och dialog med medborgarna. Sundsvalls kommun och Bolagsverket betonar hur 

viktigt det är för de offentliga verksamheterna med enkel och tydlig kommunikation som 

alltid ska syfta till att skapa dialog med intressenterna. Deverell et al. anser att 

kommunikation är ett av de viktigaste tillvägagångsätten för myndigheter att främja 

demokrati genom medverkan, interaktion och förtroende (2014:388).  
 

4.7 Samhällsansvar - digitalisering och ökad tillgänglighet 
 

Resan mot digitalisering av de offentliga verksamheterna är på god väg och de intervjuade 

kommunikationscheferna vittnar om att de till stor del arbetar digitalt redan idag. Flertalet 

beskriver hur den respektive webbplatsen är den viktigaste kanalen för kommunikation. Trots 

att samtliga av de offentliga verksamheterna är digitaliserade uttrycker de en vilja om att bli 

ännu mer digitala. Sundsvalls kommun berättar att de är i förändring just nu. Under 2016 

kommer en rad e-tjänster att släppas för att underlätta för medborgarna och för att 

effektivisera Sundsvalls kommuns arbetsprocesser. Trafikverkets verksamhet och 

kommunikation är till stor del digital men kommunikationschefen Pär menar att de saknar 

vissa verktyg. De har tagit ett strategiskt beslut att inte utveckla egna appar vilket Pär menar 

hade kunnat gynna Trafikverkets verksamhet. Han berättar även att han upplever att 

Trafikverket inte är lika vassa i sociala medier som de är i traditionella medier. Framförallt 

handlar det om att Trafikverket blir för reaktiva i de sociala medierna.  
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Erika Jakobsson på Landstinget berättar att de står inför spännande digitala förändringar i takt 

med att patientens rätt till information och delaktighet växer. Det utvecklas en “teknisk 

järnväg” i Sverige just nu. Det är förändringar som kommer att innebära helt nya 

förutsättningar för den tekniska infrastrukturen, exempelvis att på nationell basis kunna dela 

patientjournaler. Det kommer att öka möjligheten till informationsdelning, samverkan och 

samarbeten avsevärt mellan landstingen i Sverige. Erika beskriver utvecklingen av e-hälsa 

som sjumilasteg för digitaliseringen av vården. 
 

“E-hälsa är ju en teknikutveckling som skapar delaktighet och ett helt annat samarbete och sätt att 

kommunicera mellan vården och patienten. Det är ju jättespännande och redan här.” 
     – Erika Jakobsson, Landstinget Västernorrland 

 

“E-hälsa är ett bra sätt att få resurserna att räcka längre. Exempelvis kan doktorn sitta nere i Australien och 

granska röntgenplåtar från Norrbotten eller Ångermanland liksom. Vi kan ju komma åt expertis på ett annat sätt 

när de geografiska avstånden inte spelar någon roll.” 

     – Erika Jakobsson, Landstinget Västernorrland 

 

Kicki Strandh på Mittuniversitetet berättar att de är helt digitala avseende 

marknadskommunikationen. Mittuniversitetet har en stor andel studenter som läser på distans 

vilket gör att de satsar stort på e-lärande. Hon upplever däremot att de interna processerna 

ligger långt efter, att det är låg nivå på de interna digitala verktygen. Kicki uttrycker ett behov 

av förbättring av verktygen för att effektivisera medarbetarnas arbete. Ulf Karnell talar om 

digitaliseringen och vad det innebär för Bolagsverkets verksamhet.  
 

“Sen är väl hela digitaliseringen av myndigheter en utmaning. Jag menar, er generation tar ju för givet att det 

ska finnas digitala tjänster och det ska fungera i mobilen. Vi kan inte fortsätta att göra som vi alltid har gjort, vi 

måste utvecklas och förändras hela tiden. Nu har ju till och med IT-ministern sagt att ledordet för den offentliga 

verksamheten ska vara digitalt först. Det vill säga att det är den digitala vägen som är huvudkanalen när du ska 

kommunicera. Och det tycker vi är bra, att man äntligen från politiken uttalar det som vi har tyckt i alla år. För 

hela den här digitala utvecklingen... det är ju så vi kan bli bättre, effektivare och erbjuda tjänster och 

information dygnet runt. Det går snabbare, det är enklare, det blir billigare, det är bättre och effektivare för alla 

liksom. Men som sagt, det är en utmaning.”  
         – Ulf Karnell, Bolagsverket 

 

Webben har inneburit stora möjligheter för den offentliga sektorn i jakten på öppenhet och 

medborgardialog (Kraft & Strandberg, 2007:152). Resan mot digitalisering av de offentliga 

verksamheterna är på god väg, kommunikationscheferna vittnar om att de till stor del arbetar 



Kommunikation i medborgarnas tjänst 

	  
34	  

digitalt redan idag. I propositionen ”Demokrati för det nya seklet” (prop. 2001/02:80) från 

2002 beskrivs det hur medborgarnas informationssökande, förmåga att skaffa sig kunskap på 

elektronisk väg och föra dialog på Internet skulle få stor betydelse för deltagandet i framtida 

politiska processer.  
 

Sverige har världens högsta internettillgång vilket säkerligen är en del av förklaringen till 

varför de offentliga verksamheternas e-tjänster används i stor utsträckning (Kraft & 

Strandberg, 2007:155). Under 2016 kommer en rad e-tjänster att släppas för att underlätta för 

medborgarna och för att effektivisera Sundsvalls kommuns arbetsprocesser. Informationen 

ska vara sökbar, tillgänglig och anpassad för samtliga målgrupper (ibid).  
 

Erika Jakobsson på Landstinget berättar att de står inför spännande digitala förändringar i takt 

med att patientens rätt till information och delaktighet växer. Hon fortsätter med att berätta att 

e-tjänster i vården kommer att vara ett bra sätt att få resurserna att räcka längre. Den 

digitaliserade offentliga verksamhetens e-tjänster och strategier kring det har fört med sig 

stora fördelar (Lathrop & Ruma, 2010:xvi). Det har gjort statens information och tjänster mer 

tillgängliga för medborgare samtidigt som de administrativa och operationella processerna har 

effektiviserats (ibid). 

 

4.8 Upplever kommunikationscheferna att det finns en 
konvergerande tendens mellan den interna legitimiteten och det 
externa samhällsansvaret? 
	  
Det finns utan tvekan en gemensam syn kring huruvida den interna legitimiteten och det 

externa samhällsansvaret har en konvergerande tendens. De intervjuade 

kommunikationscheferna anser tveklöst att det finns en konkret konflikt och konvergens 

däremellan. Ulf Karnell på Bolagsverket tycker att det hade varit konstigt om inte 

samhällsansvaret återspeglades organisatoriskt. Erika Jakobsson på Landstinget 

Västernorrland menar att deras förmåga att få till det internt är det som bygger plattformen för 

hur de lyckas externt.  
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“Potentiellt sett har vi 6500 ambassadörer på Trafikverket. Därför är det väldigt viktigt att vi ser till att på 

samma sätt som vi kämpar med att få ut den korrekta, nyanserade bilden av Trafikverket i det externa rummet är 

det precis lika viktigt i det interna rummet. Att helst alla 6500 blir goda ambassadörer, vet hur det funkar och 

kan sprida till vänner, bekanta och vid middagsbord. Att man ska känna stolthet att jobba på Trafikverket. På så 

sätt är den interna legitimiteten och samhällsansvaret väldigt intimt sammanflätat skulle jag påstå.”

              – Pär Gustafsson, Trafikverket Underhåll 

 

Elisabet Blomberg på Länsstyrelsen Västernorrland anser att den interna legitimiteten och det 

externa samhällsansvaret är spegelbilder av varandra. Hon fortsätter med att säga att det 

externa är det interna och det interna är det externa. I offentliga organisationer har alla 

meddelarfrihet och väldigt lite är sekretessbelagt. Hypotetiskt sätt skulle vem som helst kunna 

prata med media vid en förtroendekris, på det sättet menar Elisabet Blomberg att det interna 

är det externa. Kring flyktingkrisen har Länsstyrelsen satsat på att kommunicera inåt och 

utbildat medarbetare i hur Länsstyrelsen jobbar med integrationsfrågor. Medarbetarna träffar 

människor som känner till att de arbetar på Länsstyrelsen och som har frågor kring 

hanteringen av flyktingfrågor. För att stärka den enhetliga kommunikationen ska 

medarbetarna i det läget vara rustade med korrekt information från Länsstyrelsen.  
 

“På ett sätt så handlar det om att vårt organisatoriska ansvar, att bygga en organisation, system, strukturer och 

strategier för att vara så effektiva som möjligt och möjliggöra att vi ska kunna ta vårt samhällsansvar.”  

    – Camilla Nilzén, Sundsvalls kommun  

5. Slutsats 
	  
Resultatet visar att kommunikationscheferna uppfattar att det har skett en positiv 

attitydförändring kring kommunikationens värde, såväl internt som externt. Vi kan dock 

urskilja att det finns vissa oklarheter över vad organisationen anser att 

kommunikationsavdelningen ska arbeta med. Två av respondenterna uppgav att de stundtals 

kan bli överbelastade med jobb. En anledning kan vara att den tidigare rollen var mycket mer 

producerande och administrativ och att det numera sätts krav på kommunikationscheferna 

strategiskt. En respondent menar att kommunikation bör ses mer som en ledningsfunktion och 

inte enbart som ett verksamhetsstöd. Kommunikationscheferna antyder att verksamheterna 

och dess högsta chefer dock alltmer inser kommunikationens värde och vad god 

kommunikation kan åstadkomma. Den kan effektivisera och underlätta för medarbetare i 

verksamhetens alla dess delar.  
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Kommunikationschefens uppgift är att leda kommunikationsavdelningen, vilken ska fungera 

som ett kommunikationsstöd till organisationen. Då flertalet av kommunikationscheferna 

sitter med i högsta ledningsgruppen kan även det tyda på en successivt förbättrad intern 

status. I ledningsgruppen bidrar de med ett kommunikativt perspektiv och fungerar som 

strategiska rådgivare till högste chef. En vanlig uppfattning är att kommunikationschefen och 

kommunikationsavdelningen har kommunikativt ansvar över hela organisationen. I vårt 

resultat kunde vi se att de närmast arbetar för att skapa förutsättningar för kommunikation i 

verksamheten, att kommunikationschefen ska ha ett kommunikativt veto men att alla chefer i 

verksamheterna har ett eget kommunikationsansvar.  
 

Samtliga respondenter upplever att de har ett stort och viktigt samhällsansvar. Majoriteten av 

dem berättar att de rentav existerar i medborgarnas tjänst, för samhällets skull. De betonar 

vikten av god kommunikation för att medborgarna ska få insyn i verksamheten och att det är 

en förutsättning för att kunna förvalta samhällsansvaret. Respondenterna talar även enhetligt 

om vikten av att förenkla livet för sina intressenter och målgrupper samt hur viktigt det är att 

bistå med enkel och tydlig kommunikation i syfte att skapa dialog med dessa. Majoriteten av 

kommunikationscheferna anser att medborgarnas engagemang är vital och viktigt för att det 

hjälper verksamheterna i arbetet med att informera medborgare och upprätthålla en dialog. 

Digitaliseringen har gjort det möjligt för verksamheterna att skapa engagemang och 

vidmakthålla dialog med medborgare. Det innebär även stora utmaningar då medborgare 

förväntar sig en ständig digital närvaro och att det ska gå snabbt. Samtliga av de intervjuade 

kommunikationscheferna arbetar till stor del digitalt men de berättar att de fortfarande är på 

en resa mot digitaliseringen.  

 

Flertalet av de intervjuade kommunikationscheferna menar att marknadskrafter mer eller 

mindre styr de offentliga verksamheternas arbete. De förtydligar dock att de fortfarande till 

mångt och mycket är regelstyrda och att det därmed finns byråkratiska krafter kvar i 

verksamheterna. Det faktum att verksamheterna fortfarande är mycket regelstyrda upplevs 

försvåra situationen att vara följsam i den snabbrörliga och föränderliga omvärlden, såsom 

med digitaliseringen.  
 

Till skillnad från tidigare studier kring kommunikationschefers legitimitet visade vår studies 

resultat inte på någon problematik rörande legitimitet i avseendet brist på utbildning då 

samtliga kommunikationschefer har akademisk utbildning. Däremot kan problematiken med 
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legitimiteten till viss del ligga i att media sätter det externa kommunikationsarbetet i fokus. 

Media kan ha en tendens att lyfta fram små sensationella händelser. Då det finns en viss 

“sensationstörst” hos media är händelser då den externa kommunikation lyckats mindre bra 

överrepresenterad vilket framkommer i intervjuerna med kommunikationscheferna. I 

realiteten sker mycket av det kommunikativa arbetet internt och kan bland annat handla om 

det kommunikativa ledarskapet. 

 

Respondenterna har en överensstämmande syn kring huruvida den interna legitimiteten och 

det externa samhällsansvaret har en konvergerande tendens. Medarbetare i offentliga 

verksamheter har meddelarfrihet och ytterst lite är sekretessbelagt vilket kan innebära att det 

interna är det externa. Gränsen mellan det interna ansvaret och samhällsansvaret är oklar och 

det vittnar samtliga av de intervjuade kommunikationscheferna om.  
 

5.1 Summering av slutsats 
Sammantaget har vi fått tydliga svar till våra frågeställningar som bygger på studiens syfte, 

syftet är därmed besvarat. Svaret är att kommunikationscheferna ser ett klart ansvar, såväl 

internt som externt, och att det finns en tydlig konvergerande tendens mellan det interna- och 

externa ansvaret. Kommunikationscheferna hävdar att deras yrkesrollers interna legitimitet 

växer successivt och att deras expertis värderas högt inom verksamheten samt i de 

beslutsfattande processerna. De ser stora utmaningar men också möjligheter i att rörligheten 

ökar och att kravet på dialog växer med det. Hur kommunikationscheferna uppfattar det 

externa samhällsansvaret varierar beroende på hur verksamhetens statliga uppdrag ser ut och 

hur bred målgrupp verksamheterna har. Sammanfattningsvis upplever samtliga respondenter 

ett starkt samhällsansvar som kommunikationschef i en offentlig verksamhet. Vår studie är ett 

fall av hur kommunikationschefer i offentliga verksamheter upplever sin yrkesroll såväl 

internt som externt samt hur de upplever en konvergerande tendens mellan den interna 

legitimiteten och det externa samhällsansvaret. Våra resultat är inte generaliserbart utan vårt 

syfte var att kvalitativt beskriva hur de intervjuade kommunikationscheferna upplevde sina 

respektive yrkesroller i offentliga verksamheter. Vi kan däremot se tydliga mönster i hur 

kommunikationscheferna upplever den interna legitimiteten och det externa samhällsansvaret. 

Vi har fått liknande eller likadana svar under de sista intervjuerna och kan därför anta att en 

teoretisk mättnad uppnåtts.  
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5.2 Slutdiskussion 
Vi känner förvåning över hur kommunikationscheferna upplevde sin legitimitet. Enligt 

tidigare forskning finns det en problematik med att legitimera kommunikationsinsatser internt 

men enligt vår studies resultat har majoriteten av kommunikationscheferna hög legitimitet 

inom verksamheterna. En anledning till svårigheten att legitimera kommunikatörsrollen är 

enligt tidigare forskning bristen på utbildning. I vår studie visade det sig däremot att alla 

kommunikationschefer hade en akademisk utbildning, vilket vi kan anta är en faktor som 

gjort att resultatet visade att de upplevde en hög intern legitimitet.  

 

Flertalet av kommunikationsavdelningarna var centraliserade inom organisationerna men vi 

kunde se att några av dem till viss del även har en decentraliserad funktion. De har 

kommunikatörer utplacerade inom verksamheten för att bli mer verksamhetsnära och genom 

det skapa legitimitet och praktisk nytta. Trots det hör de organisatoriskt till 

kommunikationsavdelningen och har kommunikationschefen som närmsta chef. De som hade 

en decentraliserad kommunikationsavdelning hade också lite av en central funktion. Detta 

visar på att både centralisering och decentralisering kan behövas för att kunna anpassa 

kommunikationen till verksamhetens uppdrag.   

 

Vi tycker att det är intressant att samtliga organisationer till stor del var digitaliserade men att 

de önskar att bli mer digitaliserade. Offentliga organisationer kan uppfattas icke transparenta 

och svåra att få kontakt med, något de uppenbart arbetar med att förändra. Förändringen tar 

form genom att den viktigaste kommunikationskanalen är de respektive webbplatserna, 

kompletterat med e-tjänster och sociala medier. Genom att upprätthålla dialog med samhället, 

och med medborgarna, skapas en relation och ett engagemang dem emellan. Vi tycker oss se 

tydliga visioner hos de offentliga verksamheter som vi mött, den dialogfrämjande 

kommunikationen och relationsskapandet ämnar stärka demokratin i slutändan.  
 

5.3 Framtida forskning 

Under studiens gång har vi fått tankar kring hur fortsatt forskning skulle kunna se ut. Det 

skulle exempelvis vara intressant med en jämförande studie om hur kommunikationschefer 

inom privata organisationer ser på sin yrkesroll och hur en eventuell konvergerande tendens 

mellan intern legitimitet och externt ansvar ser ut i det fallet. Genom det kan resultaten 

jämföras med vår studies resultat för att undersöka eventuella skillnader och likheter för 
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kommunikationschefers roller i offentliga- och privata verksamheter. Det skulle även vara 

intressant med en studie som håller ett större antal kvalitativa samtalsintervjuer med både 

kommunikationschef, andra chefer och medarbetare i en offentlig verksamhet. Genom det 

möjliggörs en undersökning om huruvida kommunikationens roll överensstämmer angående 

olika delar av verksamheten.  
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7. Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 
	  
Vi vill undersöka hur kommunikationschefer i offentliga verksamheter ser på sambandet 

mellan intern legitimitet och externt samhällsansvar. Vi kommer att spela in intervjun, har vi 

ditt godkännande att göra det? 

 

Inledningsvis vill vi veta vad du heter och vad din befattning är. 
 

 

Inledande frågor 

 

1. Vad är verksamhetens huvudsakliga uppgift? 

 

2. Vad är kommunikationsavdelningens huvudsakliga uppgift? 

- Hur många arbetar på kommunikationsavdelningen? 

- Vilka olika roller finns inom kommunikationsavdelningen? Saknas någon roll? 

- Får ni utföra den huvudsakliga uppgiften eller finns det andra inom verksamheten som har en annan syn på vad 

kommunikationsavdelningen ska göra? 

 

3. Hur ser kommunikationsrelaterade frågors status ut i verksamheten? 

- Hur ser statusen ut i relation till medarbetare? 

- Hur ser statusen ut i relation till chefer? 

- Hur ser statusen ut i relation till högsta ledningen? 

- Hur ser statusen ut i relation till intressenter? 

 

4. Hur ser organisationsstrukturen ut? Var finns kommunikationsavdelningen i strukturen? 

 

5. Vilka krafter påverkar sättet verksamheten bedrivs på? 

- Byråkratiska/administrativa system? Marknadskrafter? 

 

Kommunikationsavdelningen och kommunikationschefens roll i verksamheten: 

 

6. Berätta kort om din roll som kommunikationschef. 

 

7. Beskriv hur en vanlig dag kan se ut. 
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8. Har du någon utbildning? 

- Om ja, vad har du för utbildning? 

- Är det viktigt/oviktigt med utbildning? 

 

9. Sitter du med i verksamhetens ledningsgrupp? 

- Om ja, vilken är din roll där? Känner du igen dig i någon av följande ledartyper: 1. Organisationsledaren med 

ansvar för de strategiska besluten. 2. kommunikationsledaren som ansvarar för hanteringen av 

informationsfrågor. 3. kommunikationsansvarig med ansvar för kommunikation, men inte delaktig i högsta 

ledningen. 

 

10. Upplever du att kommunikationen i stort och din roll som kommunikationschef i 

verksamheten har förändrats under senaste tiden? 

- Om ja, på vilka sätt?  
 

 

Demokrati och dialog 

 

11. Vilka är de viktigaste grupperna som ni kommunicerar med? 

- Vilken strategi har ni gentemot gruppen/grupperna? 

 

12. Hur ser du på verksamhetens samhällsansvar? 

 

13. Hur ser du på ditt samhällsansvar som kommunikationschef i en offentlig verksamhet? 

 

14. Hur kommunicerar ni med medborgare? 

- Vilka utmaningar kan du identifiera? 

- Vilka möjligheter kan du identifiera? 

- Hur ser du på medborgarnas roll i den demokratiska processen? 

 

15. Hur ser du på medborgarnas engagemang kring verksamheten? 

- Hjälper medborgarnas engagemang i de beslutsfattande processerna i verksamheten? 

- Om ja, hur? 

 

16. I vilken utsträckning har verksamheten digitaliserats och vad har det inneburit för 

verksamheten? 
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Avslutande frågor 

 

Den offentliga sektorns primära uppgift är att tillgodose medborgarnas välfärdsbehov av olika 

slag. Medborgare ska med minsta möjliga ansträngning kunna ta del av de tjänster och den 

service som erbjuds av den offentliga sektorns aktörer. Där har kommunikatörer en viktig roll. 

Kommunikatör i den offentliga sektorn har med andra ord ett samhälleligt ansvar. 

Samtidigt står kommunikationsbranschen i stort inför stora utmaningar i att legitimera och 

professionalisera yrket.  
 

17. Hur ser du på det organisatoriska, interna ansvaret? 

 

18. Hur ser du på externa samhällsansvaret? 

 

19. Finns det en samsyn inom verksamheten vilken roll kommunikationen har? 

- Vad är det viktigaste enligt dig? 

- Vilka är de största utmaningarna? 

- Anser du att det finns en konvergerande tendens mellan det organisatoriska ansvaret och det samhälleliga 

ansvaret? 

- Om ja, utveckla hur du ser på det. 

- Har du någonting du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 


