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Kommunikatören är en yrkesroll som påstås befinna sig under en förändring. Yrket 
ska gå ifrån den producerande rollen till vara en alltmer strategisk roll på 
ledningsnivå. Den moderna kommunikatören ska, enligt litteratur kring ämnet, arbeta 
med strategisk kommunikation utifrån ett reflexivt förhållningssätt.  
Detta är en studie som behandlar och undersöker kommunikatörsyrket i en 
organisation. Syftet är att analysera hur en modern kommunikatör arbetar med 
strategisk kommunikation ur ett reflexiv perspektiv, för att se hur väl det stämmer 
överens med litteraturen och undersökningars moderna bild av yrket. Det är relevant 
att undersöka den moderna kommunikatören både på grund av att yrket påstås vara 
under en förändring där det tar allt mer plats i organisationer, och eftersom 
samhällsförändringar även ställer nya krav på informations- och 
kommunikationsansvariga. Syftet är även att ta reda på vilken ställning 
kommunikatören har i organisationen, då litteratur och undersökningar hävdar att i 
och med förändringen som sker så har yrket i allt större utsträckning klivit upp i 
ledningsposition. Undersökningens avsikt är att med ett kritiskt grepp ställa 
litteraturens ideal mot verklighet.   
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fyra yrkesverksamma kommunikatörer i 
stora organisationer. Den metod som används är semistrukturerade intervjuer där jag i 
förhand har definierat olika teman med vissa specificerade frågor. Detta för att få en 
möjlighet till att ställa följdfrågor och därmed fördjupade svar. Materialet har 
bearbetats ur ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt, där jag har tolkat 
intervjupersonernas svar för att kunna bilda en förståelse för yrkesrollen.   
Resultatet visar att det ideal som ställs upp i litteraturen inte avspeglar verkligheten i 
den mån författarna verkar vilja. Den moderna kommunikatören arbetar strategiskt, 
men inte utifrån detta reflexiva förhållningssätt. Vidare kan man se att de tillfrågade 
kommunikatörerna har en kontakt med ledningen och att dess arbetsuppgifter är till 
störst del strategiska. 
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1.	  Inledning	  
 
Att kommunicera med andra individer så att man blir förstådd är inte problemfritt. För 
att bli skicklig på att kommunicera krävs både övning och de rätta redskapen. Att 
kommunicera i organisationssammanhang är ännu mer komplext. Där finns betydligt 
fler faktorer som inverkar – som det omgivande samhället, organisationsstrukturer, 
ekonomi, medier, organisationskulturer och politik.1 För att underlätta 
kommunikationens funktion och struktur i en organisation finns kommunikatörsyrket. 
Kommunikatören arbetar med olika typer av kommunikationsverksamhet och dennes 
traditionella roll kan delas in i tre: strateg, specialist och producent.2  
Kommunikatörsyrket påstås vara en yrkesroll under förändring. Kommunikation som 
yrkesområde ska ha gått från att vara starkt producentinriktat till att nå hela vägen upp 
till ledningsnivå och vara alltmer inriktat på strategiska roller.3 I Sveriges 
kommunikatörers (tidigare kallat Sveriges informationsförening) medlemsstudie från 
2009 kan man också urskilja att strategiskt arbete upptar allt större del av 
kommunikatörernas arbetsuppgifter, både i dag och i ett framtidsperspektiv.4 
Denna uppsats kommer att behandla och undersöka kommunikatörsyrket i en 
organisation. Mer specifikt – undersöka hur en modern kommunikatör arbetar med 
strategisk kommunikation ur ett reflexivt förhållningssätt, för att se hur väl det 
stämmer överens med litteraturen och undersökningars moderna bild av yrket. Det är 
relevant att undersöka den moderna kommunikatören både på grund av att yrket 
påstås vara under en förändring där de tar allt mer plats i organisationer, och eftersom 
samhällsförändringar även ställer nya krav på informations- och 
kommunikationsansvariga.5 Vi lever i ett samhälle som utvecklas och förändras i en 
rasande fart. En expansiv kommunikationsvärld där allt fler aktörer på marknaden 
borde inse fördelen med kommunikativ kompetens.6  
Disposition 
Uppsatsen börjar med en kort sammanfattning med beskrivning av uppsatsens 
ämnesinriktning och område, samt en inledning och en disposition. Därefter redovisas 
tidigare forskning inom området med syfte att ge en överblick av ämnets 
forskningsprocess. I kapitel tre presenteras en problemformulering där uppsatsens 
syfte, frågeställningar och avgränsning formuleras. Därefter presenteras de teorier 
som tillsammans bildar den teoretiska referensram som denna studie vilar på. I 
efterföljande kapitel redovisas uppsatsens metod, urval och material. Till sist kommer 
studiens resultatredovisning tillsammans med analys och avslutande diskussion.   
                                                
1	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.16	  
2	  Http://www.sverigeskommunikatorer.se/Forskning-‐-‐Fakta/Yrket/Definitioner/	  (Hämtad	  2012-‐03-‐12)	  	  
3	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.28	  
4Http://www.sverigesinformationsforening.se/Global/Media/Fakta%20och%20verktyg/Statistik/Dokument/info2009_final2.pdf	  
(Hämtad	  2012-‐03-‐12)	  
5	  Erikson,	  Peter,	  Planerad	  kommunikation:	  strategiskt	  ledningsstöd	  i	  företag	  och	  organisation,	  s.38	  
6	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.51	  
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2.	  Problemformulering 

	  
I detta kapitel följer en beskrivning av bakgrunden till studiens problem samt en 
precision av syfte och frågeställningar. 
 
Problembakgrund	  
Enligt Sveriges kommunikatörers senaste undersökningar och ny litteratur kring 
ämnet befinner sig kommunikatörsyrket i en pågående förändring. Yrket påstås gå 
alltmer ifrån att vara en producentroll till en strategisk roll på ledningsnivå.7 
Medlemsundersökningar från år 1999 till 2007 visar att respondenterna anser att 
strategisk planering kommer att bli allt viktigare. De visar även att yrkesrollen både 
breddats och förstärkts. Litteraturen beskriver en modern kommunikatör som har ett 
reflexivt förhållningssätt till kommunikation och vars arbetsuppgifter är fokuserade på 
strategiska uppdrag. En nytänkande och flexibel yrkesutövare som arbetar med 
problemlösning proaktivt, har en meningsskapande kommunikationssyn och som tar 
ett helhetsgrepp kring organisationens kommunikation.8  
Nya krav ställs på kommunikatörerna i och med att man börjar inse vikten av 
kommunikation i organisationssammanhang, och vilken påverkan god 
kommunikation har på verksamheten.9  

En	  reflexiv	  kommunikatör	  	  
Den moderna, strategiska kommunikatören ska enligt Falkheimer och Heide utgå från 
ett reflexivt förhållningssätt. Detta innebär att den för det första ska betrakta tekniker 
som underordnade människors meningsskapande. Teknik ska endast ses som ett 
medel och ett verktyg, aldrig ett mål. För det andra menar de att strategiska 
kommunikatörer ska ta ett personligt ansvar för deras kommunikation. Deras ideal ska 
gå före arbetsgivarens. Det ska även vara deras roll att ändra arbetsgivarens ideal om 
dessa inte går i samklang. Kommunikatörerna ska även ha en förståelse för att det är 
genom språket som mening skapas och de ska inneha ett analytiskt förhållningssätt till 
kommunikation. – De ska analysera, värdera och utvärdera, hellre än distribuera 
information. Det viktigaste att utgå från är att kommunikatörens primära uppgift inte 
är att informera människor utanför organisationen, utan viktigast är rollen inåt mot 
organisationen.10 Rent konkret ska den reflexiva kommunikatören ta ett helhetsgrepp 
om kommunikationen, arbeta proaktivt med problemlösning, utgå ett 
meningsskapande perspektiv på kommunikation och arbeta aktivt med 
omvärldsbevakning.11 En modern kommunikatör är enligt litteraturen en strategisk 
kommunikatör som klättrar uppåt i organisationen. Frågan är om det verkligen ser ut 

                                                
7	  Grandien,	  Christina,	  Kommunikation	  i	  förändringsprocesser,	  s.123	  
8	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.151	  
9	  Larsson,	  Larsåke,	  Tillämpad	  kommunikationsvetenskap,	  s.60	  
10	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.113-‐114	  
11	  Ibid,	  s.151 
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såhär i våra organisationer idag eller om det endast är en slags utopibild av 
kommunikatörens yrkesroll.  
 
Syfte 
Syftet är att undersöka hur den moderna kommunikatörens beskrivning i litteratur och 
i undersökningar stämmer överens med verklighetens kommunikatör. Jag vill med 
denna studie ta reda på hur kommunikatören arbetar och förhåller sig till strategisk 
kommunikation i praktiken, särskilt ur ett reflexivt förhållningssätt. Syftet är även att 
ta reda på vilken ställning kommunikatören har i organisationen, då litteraturen 
hävdar att yrket i allt större utsträckning har nått upp i ledningsposition. 
Undersökningens syfte är att med ett kritiskt grepp ställa yrkets ideal mot verklighet.   

Frågeställningar	  
– På vilken nivå i organisationen befinner sig kommunikatören och vilka möjligheter 
har den att vara med och påverka ledningens beslut? 
– Tar kommunikatören ett helhetsgrepp om organisationens kommunikation? Eller 
skiljer den på informell/formell och intern/extern kommunikation?  
– Arbetar kommunikatören med omvärldsbevakning? Är hanteringen av information 
reaktiv eller proaktiv? 
– Hur ser kommunikatören på organisationens övergripande kommunikation (i termer 
av transmission och meningsskapande)? 
 
Begreppsdefinition 
Yrket kan ibland uppfattas som svårdefinierat och kommunikatörens roll och uppgift 
kan vara olika inom olika organisationer.  Detsamma gäller även för yrkets 
beteckning som både kan innebära titeln informatör och kommunikatör. Christina 
Grandien menar att titeln informatör allt oftare blir ersatt av begreppet kommunikatör, 
samtidigt som informationsavdelningar byter namn och kallas för 
kommunikationsavdelningar.12 Ett bra och relevant exempel är Sveriges 
informationsförening, som tidigare har hållit fast vid beteckningen informatör, som 
nyligen har bytt namn till Sveriges kommunikatörer. Med detta i åtanke valde jag att 
genomgående använda mig av yrkesbeteckningen kommunikatör.   
 
Avgränsningar 
Viktigt att påpeka är att detta inte är en klarläggning av kommunikatörens yrkesroll 
eller arbetsuppgifter i helhet. Jag vill endast undersöka hur kommunikatören arbetar 
med strategisk kommunikation ur ett reflexivt förhållningssätt och vilken position den 
har i organisationen. Studien är även avgränsad till Västmanlands län.    

                                                
12	  Grandien,	  Christina,	  Kommunikation	  i	  förändringsprocesser,	  s.113	  
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3.	  Metod	  och	  material	  
 
I detta kapitel redovisas en beskrivning av tillvägagångssättet som använts för den 
kvalitativa undersökningen. Förutom det material och den metod som använts 
diskuteras här också studiens kvalitet. 

	  
Vetenskapligt	  förhållningssätt	  
I denna studie har hermeneutiska principer tillämpats för att kunna skapa systematiska 
studier av samhället. Hermeneutik betyder läran om tolkningar, teori och praktik. Då 
min studie handlar om att skapa en förståelse för den moderna kommunikatörens 
arbete med strategisk kommunikation, var ett hermeneutiskt perspektiv med en 
kvalitativ metod det bästa valet. Hermeneutiken kan ses som en process för tolkandet 
där det är genom att studera enskilda förekomster och egenskaper som man kan göra 
generaliserande anspråk om det större perspektivet.13 I tolkningsläran ligger uppgiften 
att skapa en förståelse och mening för det som studeras. Tolkning handlar i grund och 
botten om att förstå och begripa något. Hermeneutiken har sina rötter i just humaniora 
där det huvudsakliga syftet för forskaren är ett meningsskapande.14    
Ur ett hermeneutiskt perspektiv är vår samhällstillhörighet och de tekniker vi 
använder för att förstå den sociala världen inte ett hinder för våra undersökningar. Till 
skillnad från positivismen, som handlar om förklaring istället för förståelse, så 
befinner sig forskaren inom den hermeneutiska traditionen i mitten av 
forskningsprocessen. En nödvändig position för att man ska kunna tolka och förstå det 
sociala livet. Det är därför som man oftast i denna samhällsvetenskapliga tradition 
tenderar att föredra forskningsmetoder som deltagande observationer och fokuserande 
intervjuer.15 Nedan presenteras den valda metoden för denna studie.    

Metod	  
Då jag syftar till att tolka och förstå något, samt har valt ett hermeneutiskt 
vetenskapligt förhållningssätt, har jag således också valt att använda mig av en 
kvalitativ metod. Det mest grundläggande i kvalitativ forskning är den uttalade viljan 
att se eller uttrycka handlingar, händelser, normer och värden utifrån de studerande 
personernas eget perspektiv. Det handlar om att se saker och ting genom aktörernas 
ögon.16 Förutom den kvalitativa metoden finns också en kvantitativ forskningsmetod, 
som bygger på att undersöka mätbara egenskaper. Materialet som då analyseras går 
att hantera i form av siffror och kan därför beräknas. Den kvalitativa metoden i 
emellertid bygger inte på att undersöka mätbara egenskaper utan snarare att nå insikt 
om de fenomen som rör personer och om situationerna i deras sociala verklighet. 17 
Ett kvalitativt forskningsangrepp passar min studie väl, då jag syftar till att undersöka 
                                                
13	  May,	  Tim,	  Samhällsvetenskaplig	  forskning,	  s.26	  
14	  Esaiasson,	  Peter,	  Metodpraktiken:	  konsten	  att	  studera	  samhälle,	  individ	  och	  marknad,	  s.221	  
15	  May,	  Tim,	  Samhällsvetenskaplig	  forskning,	  s.26	  
16	  Bryman,	  Alan,	  Kvantitet	  och	  kvalitet	  i	  samhällsvetenskaplig	  forskning,	  s.77	  
17	  Ibid,	  s.85-‐86 
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frågor på en upplevelsedimension samt göra en beskrivning av rådande förhållanden i 
samhället.  
 
Eftersom det är kommunikatörens egna upplevelser kring deras arbetsposition och 
strategiska roll i organisationen som jag är intresserad av valde jag att bygga min 
undersökning på samtalsintervjuer. Intervjuer kan utföras för att etablera och utveckla 
samtal med människor om specifika ämnen. Det är då forskarens tolkningar av de 
data som framkommer genom intervjuerna, som utgör grundvalen för de olika 
formerna av intervjuer. Intervjuer är en bra metod när man vill få en inblick i 
människors åsikter, erfarenheter, upplevelser, attityder och känslor. Grovt sett kan 
man säga att det finns fyra olika typer av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade, 
fokuserade och gruppintervjuer. För denna studie har semistrukturerade intervjuer 
använts som forskningsmetod.18  
 
Den semistrukturerade intervjun är en mellanform av den strukturerade och den 
fokuserade intervjumetoden. Intervjufrågorna är vanligtvis formulerade och 
specificerade, men samtidigt finns utrymme för omformulering av frågor och 
fördjupning av svaren. Med denna metod kan man få fram kvalitativa informationer 
om det undersökta ämnet genom att försöka utveckla och förtydliga de svar som ges. 
Detta bidrar till att man kan föra en dialog med respondenten som gör att svaren kan 
fördjupas. Denna intervju är strukturerad men ger samtidigt utrymme till de 
tillfrågade att besvara frågorna i egna termer.19     
 
Jag valde denna intervjumetod för att få en relativt öppen intervju, för att på så sätt få 
fram ett fylligare material med möjlighet att lyfta fram kommunikatörens åsikter och 
upplevelser på ett djupare plan. Det var även anledningen till att jag inte valde en 
strukturerad intervjumetod, där finns inte plats för en dialog eller en fördjupning av 
respondenternas svar.20   
 
Två av intervjuerna utfördes genom telefonintervju, av den anledningen att det var 
lättast för respondenterna. Det som är nackdelen med telefonintervjun är att man 
förlorar mycket av den personliga kontakten. Man ser inte den tillfrågade och kan 
därför inte tolka den information som förmedlas visa kroppsspråket osv.21 Men 
respondenterna hade kort om tid och ville istället för ett personligt möte att 
intervjuerna skulle ske via telefon. Det var en metod som fungerade bra för att få svar 
på de uppställda frågorna.   

                                                
18	  May,	  Tim,	  Samhällsvetenskaplig	  forskning,	  s.148	  
19	  Ibid,	  s.151	  
20	  Ibid,	  s.150	  
21	  Andersson,	  Bengt-‐Erik,	  Som	  man	  frågar	  får	  man	  svar:	  en	  introduktion	  i	  intervju-‐	  och	  enkätteknik,	  s.24	  
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Material	  och	  urval	  
När man utför denna typ av studie är det relevant att kunna generalisera resultaten till 
en större grupp människor i samhället. Frågan om att generalisera forskningsresultat 
kan ses som en tvåstegsproblematik. Det första steget består av att man fastställer 
undersökningens population, alltså vilken grupp av människor som man vill 
undersöka och uttala sig om. Dock bör det påpekas att begreppet population oftast 
används i kvantitativa undersökningar, då man i kvalitativa studier intresserar sig för 
människors erfarenhetsbaserade uppfattningar av olika fenomen. Även om det i 
emellertid fortfarande handlar om att generalisera resultat.22  
Då denna studie syftar till att undersöka verksamma kommunikatörers arbete i 
organisationer så är det denna yrkesgrupp, den population, som jag genom mina 
resultat vill uttala mig om. Det andra steget som vidtas är att konkret bestämma vilket 
fall som ska undersökas och analyseras.23  
För att välja ut respondenter till denna studie har ett strategiskt urval tillämpats. Det 
innebär att de intervjupersoner som förväntas kunna besvara mina frågor kring 
forskningsämnet har valts ut strategiskt.24  
 
Det första steget i mitt urval av respondenter var att begränsa mig till endast 
kommunikatörer i Västmanlands län, endast för att underlätta tidsmässigt för mig 
själv och avgränsa min undersökning. Jag valde även strategiskt att endast kontakta 
kommunikatörer verksamma i stora organisationer. Det valet gjordes på grund av att 
kommunikatörsyrket kan inneha en mängd olika definitioner och roller inom olika 
organisationer. Jag utgick därför från min förutfattade mening att större organisationer 
använder kommunikatörens kompetens på ungefär samma sätt och att det därför 
skulle vara lättare att dra slutsatser om yrkesgruppen. Att kommunikatörer i mindre 
organisationer används till det mesta som har med kommunikation att göra på grund 
av att resurserna är mindre, samtidigt som mindre verksamheter inte behöver ha en 
hel kommunikationsavdelning. Min förutfattade mening var alltså att 
kommunikatören i mindre organisationer får en mer alltiallo-roll. Denna avgränsning 
gjorde jag med syftet att få ett så homogent urval som möjligt. I nästa steg kontaktade 
jag, via mejl, tio stycken kommunikatörer i stora organisationer i Västmanlands län, 
varav åtta stycken svarade att de var intresserade att ställa upp. Utifrån dessa valde jag 
ut fyra stycken som medverkade i min undersökning. Anledningen till att jag valde 
just dessa var på grund av att de hade titeln kommunikatör eller informatör, de andra 
var kommunikationsansvariga men inte med kommunikatörstiteln. Tidsomfånget hade 
också en påverkan på valet av fyra respondenter, hade jag haft mer tid hade jag gärna 
haft med fler intervjupersoner i min studie. Studiens kvalitet och tillförlitlighet 
diskuteras i ett senare stycke.       

                                                
22	  Esaiasson,	  Peter,	  Metodpraktiken:	  konsten	  att	  studera	  samhälle,	  individ	  och	  marknad,	  s.156	  
23	  Ibid,	  s.158	  
24	  Ibid,	  s.158-‐159 
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Utformning	  av	  intervjuguide	  
Jag formulerade mina intervjufrågor och min intervjuguide i syfte att få svar på de 
uppställda frågeställningarna. I mina semistrukturerade intervjuer använde jag mig av 
förbestämda teman med specificerade frågor som skulle täcka in det aktuella området. 
Under intervjuernas gång dök även vissa följdfrågor upp, om jag kände att jag inte 
riktigt fått svar på min fråga. Även vissa omformuleringar och fördjupningar av svar 
uppstod. De teman som jag formulerat och använt mig av är följande: 
 
Bakgrund. Här diskuterades frågor kring intervjupersonens titel, arbetsplats och 
utbildning.    
 
Arbetsuppgifter. Här återfinns frågor kring intervjupersonens uppgifter i 
organisationen och vilka kunskaper som krävs för att utföra dessa. 
 
Nivå i organisationen. Frågor kring på vilken nivå i organisationen som 
kommunikatören befinner sig på samt vilka möjligheter den har att påverka beslut 
som fattas i ledningen.  
 
Strategisk kommunikation. Frågor om vad strategisk kommunikation innebär för den 
tillfrågade samt hur de konkret arbetar strategiskt med kommunikation mot uppsatta 
organisationsmål.   
 
Övergripande kommunikationssyn. Frågor kring organisationens och 
kommunikatörens övergripande kommunikationssyn i termer av transmission och 
meningsskapande.   
 
Omvärldsbevakning. Här återfinns frågor kring om, och i sådana fall hur 
kommunikatören arbetar med omvärldsbevakning. Även frågor kring 
informationshantering och problemlösning togs upp i denna kategori. Arbetar 
kommunikatören proaktivt eller reaktivt i sin hantering av information? 
 
Organisationskommunikationens gränser. Frågor kring kommunikationens gränser i 
organisationen. Skiljer kommunikatören och resterande i organisationen på intern och 
extern kommunikation? Formell och informell kommunikation?  
 
Kommunikatörsyrkets utveckling. Sista temat gick ut på kommunikatörens egna 
åsikter och uppfattningar. Tror kommunikatören att yrket är under en pågående 
förändring? Känner de att yrket har blivit högre prioriterat och befinner sig 
kommunikatörerna i dag på en högre nivå i organisationer?  
 
Det jag hade i åtanke när jag formulerade mina intervjufrågor var att de skulle vara 
begripliga och relevanta för min studie. När jag tänkte på innehållet i min 
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intervjuguide knöt jag an till undersökningens problemställning, vilket är viktigt att 
göra för att få fram det man söker.25 Man brukar säga; som man ropar får man svar 
vilket är centralt att tänka på i frågeframställningen.26 Jag försökte även att undvika 
ledande frågor som förutsätter ett särskilt svar hos respondenten. Annat jag hade i 
åtanke var att undvika överdrivet komplicerade frågor, undvika svåra eller vaga ord 
och för långa frågor.27 Ett enkelt kännetecken för en god samtalsintervju är korta 
frågor och långa intervjusvar. Målet med en samtalsintervju är att framkalla spontana 
beskrivningar som är baserade på respondenternas egen verklighet.28 Att konsultera 
läroböcker, ta del av forskning inom området och pröva frågorna på mig själv, 
medarbetare och vanliga människor innan intervjuernas gång, var något som jag hade 
i åtanke vid formuleringen av frågor. Frågeundersökningarnas största potentiella 
felkällor är frågornas utformning.29    

Genomförande	  av	  intervjuer	  
Två av intervjuerna utfördes på respektive respondents arbetsplats och tog cirka 30-40 
minuter, och två intervjuer utfördes via telefon. Intervjuerna spelades in med 
inspelningsutrustning för att kunna dokumentera dem digitalt. Dessa inspelningar har 
därefter transkriberats till text för att lättare kunna se ett sammanhang och resultat. 
Intervjuerna inleddes med en kort presentation av mitt arbete tillsammans med en kort 
förklaring av studiens syfte. Samtliga intervjuer utfördes efter mina teman eller 
kategorier med specificerade underfrågor som är vanligt vid användningen av 
semistrukturerade intervjuer.30  
För att se till så att jag fick svar på mina uppställda frågeställningar utgick jag från 
mina formulerade intervjufrågor samtidigt som jag ställde följdfrågor för att få en 
fördjupning av svaren och få fram den information jag sökte. Under intervjuernas 
gång pågick en dialog med respondenterna för att få fram spontana beskrivningar av 
deras egen verklighet.31   

Intervjuanalys	  
Efter det att intervjuerna genomförts och materialet transkriberats till text var första 
steget att sammanställa materialet. Det gjordes genom den så kallade 
tematiseringsmetoden där man använder sig av ett kategorischema där man för in 
samtliga respondenters svar.32 Ett exempel på ett av mina teman är 
omvärldsbevakning, där jag sedan undersökte insamlad data för att se vilka 
intervjusvar som passade under detta tema. Resultatet som framgick analyserades 
sedan utifrån de teorier och tidigare forskning som denna studie bygger på.  

                                                
25	  Esaiasson,	  Peter,	  Metodpraktiken:	  konsten	  att	  studera	  samhälle,	  individ	  och	  marknad,	  s.264	  
26	  Ibid,	  s.244	  
27	  Ibid,	  s.245	  
28	  Ibid,	  s.264-‐265	  
29	  Ibid,	  s.241	  
30	  May,	  Tim,	  Samhällsvetenskaplig	  forskning,	  s.151	  
31	  Esaiasson,	  Peter,	  Metodpraktiken:	  konsten	  att	  studera	  samhälle,	  individ	  och	  marknad,	  s.265	  
32	  Ibid,	  s.266 



 13 

Studiens	  kvalitet 
En viktig faktor i intervjuer som metod inom vetenskaplig forskning är att minimera 
så kallade intervjueffekter. Det innebär att man minimerar oönskade effekter i 
samspelet mellan intervjuare och respondent. Det kan handla om medveten eller 
omedveten påverkan från intervjuarens sida. Medveten påverkan innebär rent fusk i 
intervjuprocessen som på något sätt påverkar dess resultat. Omedveten påverkan kan 
innebära styrning ifrån intervjuaren såsom uttal, mimik och gester samtidigt som 
frågorna läses upp. Eller selektivt lyssnade och noterande när intervjusvaren ges.33 Jag 
hade detta i åtanke under mina intervjuer och försökte därför att bevara balansen 
genom att uppträda opartiskt, neutralt och objektivt.34 Ett problem med kvalitativ 
forskning är frågan huruvida resultatet som framgick går att generalisera till en större 
population. Vissa forskare menar till och med att kvalitativ forskning mer eller mindre 
är synonyma uttryck.35 Det är också svårt att förlita sig på ostrukturerade intervjuer 
som insamlingsmetod i en kvalitativ anda, då respondenterna ofta är hämtade från 
olika sociala och geografiska miljöer. Detta gör att en sådan undersökning får en 
begränsad generaliserbarhet.36  
 
I min undersökning har jag endast fyra respondenter med i mitt urval vilket också 
påverkar möjligheten att generalisera mitt resultat.37 Men samtidigt är denna 
undersökning inte enbart inriktad på att generalisera, utan snarare att se skillnader 
mellan litteratur och verklighet. Meningen med studien är att den ska uttala sig om 
kommunikatörens strategiska roll utan att generalisera resultatet till alla 
kommunikatörer.       
 
 

                                                
33 Esaiasson,	  Peter,	  Metodpraktiken:	  konsten	  att	  studera	  samhälle,	  individ	  och	  marknad,	  s.235 
34 May,	  Tim,	  Samhällsvetenskaplig	  forskning,	  s.155 
35 Bryman, Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, s.106 
36 Ibid, s.106 
37 Ibid, s.107 
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4.	  Tidigare	  forskning	  
	  
I följande kapitel kommer tidigare forskning som är relevant för ämnesområdet och 
studien att presenteras. Syftet är att ge en överblick av huvudfrågorna i tidigare 
forskningstraditioner på området.    
	  
Reflexiv	  kommunikation	  – nya tankar för strategiska kommunikatörer 
Falkheimer och Heide har forskat kring nya och moderna kommunikationsteorier som 
kan användas i praktiken. De etablerar ett nytt koncept kring 
organisationskommunikation som de kallar för reflexiv kommunikation. Detta menar 
Falkheimer är ett tänkesätt för strategisk kommunikation som bygger på det 
meningsskapande perspektivet på kommunikation. Ett perspektiv som utgår från att 
målet med kommunikation är att försöka nå ut med ett meddelande i tid och rum. Här 
ser man på dialogen som en viktig utgångspunkt, till skillnad från tranmissionssynen 
där man ser på kommunikation som enkelriktad. I transmissionssynen är effektivitet 
det grundläggande, där man försöker sända ut så mycket information som möjligt med 
målet att övervinna tid och rum. Med denna diskussion har Falkheimer i åtanke att 
visa på kommunikationens komplexitet. Ska strategiska kommunikationsaktiviteter 
vara framgångsrika och effektiva krävs det att kommunikatören anammar ett mer 
reflexivt förhållningssätt.38 Ett mål med den reflexiva kommunikationen är att vända 
upp och ner på etablerade myter kring kommunikation som en enkelriktad process.39 
För att organisationer ska nå genomtänkta och realistiska strategiska 
kommunikationsinsatser krävs att de funderar mindre i termer av transmission och 
mer i det meningsskapande.40 
 
Kommunikatörens	  yrkesroll	  
Christina Grandien har studerat kommunikatörens roll och arbetssätt, och publicerat 
sin forskning i ett kapitel i den nyutgivna boken Kommunikation i 
förändringsprocesser. Hon har studerat kommunikatörens yrkesroll på ett 
övergripande plan och skriver till exempel om utvecklingen av yrket som har gått från 
att handla om informationsproduktion till att få en alltmer strategisk roll i 
organisationen.41 Hon tar upp Bruce K. Berger som har skrivit en artikel där han 
identifierar två huvudsakliga roller för kommunikatörer: tekniker och strateg. 
Teknikerrollen fyller en producerande funktion som är viktig i organisationen men 
som inte ger tillgång till den nivå där de strategiska besluten fattas. Den strategiska 
rollen har i större utsträckning tillgång till ledningsgruppen, även om det inte är säkert 

                                                
38	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.85-‐86	  
39	  Ibid,	  s.	  151	  
40	  Ibid,	  s.	  152	  
41	  Grandien,	  Christina,	  Kommunikation	  i	  förändringsprocesser,	  s.123	  
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att strategen har möjlighet att påverka beslut. Berger föreslår även en tredje roll – 
aktivisten, som ska kunna förändra och ifrågasätta maktstrukturerna i 
organisationen.42  
Grandien väljer att presentera fyra roller som generellt beskriver vilka uppgifter 
kommunikatören kan arbeta med.  
 

- Den ledande rollen, som handlar om övergripande frågor, som till exempel 
organisationens övergripande mission och strategi.    

- Den operativa rollen, när kommunikatörer implementerar 
kommunikationsplaner. En roll som handlar om att skapa verktyg för 
organisationens kommunikation.  

- Den reflexiva rollen, som analyserar förändringar i samhällets normer och 
värderingar och diskuterar detta med organisationens medlemmar för att 
kunna anpassa organisationens värderingar efter samhällets. Detta handlar om 
att påverka organisationens ledning och ta socialt ansvar.  

- Den lärande rollen, som handlar om att hjälpa och lära organisationens 
medlemmar om kommunikation, i syfte att stärka 
kommunikationskompetensen i en organisation.  

 
Grandien understryker att det är viktigt att påpeka att många kommunikatörer har 
flera av dessa roller och rollerna förekommer sällan eller aldrig i en sådan renodlad 
form.43 
 
Nya	  krav	  på	  informationsansvariga 
Peter Eriksson har forskat kring planerad kommunikation och skriver att vår 
föränderliga värld ställer nya krav på informationsansvariga. Det största 
förändringarna, som även Falkheimer har studerat och skriver om, är för det första att 
vårt samhälle har blivit alltmer medialiserat. Vår kommunikation, både i organisation 
och i vårt samhälle, sker allt mer genom teknisk filtrering, - som Internet, intranät, e-
post, massmedier, nyhetsbrev osv. Detta medför att bilden av något blir substitut för 
direkta erfarenheter.44 Samhällets globalisering ställer även nya krav på 
kommunikatörerna. Globaliseringen har tre olika drivkrafter som bildar tre 
globaliseringsformer, den ekonomiska, den politiska och den kulturella. Dessa hänger 
samman med de flesta kommunikatörers vardagsarbete, det handlar om nya opinioner, 
etik, val av budskap, kanaler och valet av människor att kommunicera med.45 Vi kan 
heller inte tala om vår tids samhälle utan att tala om risk. Vi blir ständigt informerade, 
genom medierna och olika forskningsresultat, om de risker som finns. 
Kommunikatörer idag måste ha en förståelse för risk- och krisstrategier och det gäller 
att agera proaktivt, innan en kris inträffar.46 Fragmentiseringen är också en stor del av 
                                                
42	  Grandien,	  Christina,	  Kommunikation	  i	  förändringsprocesser,	  s.124	  
43	  Ibid,	  s.125-‐126	  
44	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.57	  
45	  Ibid,	  s.63	  
46	  Ibid,	  s.64-‐65 
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vårt nya samhälle. Allt går fortare och det gäller att vara först, snabbast och 
effektivast. Detta märks av i hela kommunikationssamhället, både inom och utanför 
organisationer. Risken med dagens fartfascination är att kommunikationen ersätts av 
enkelriktad information. För att förhindra detta krävs välstrukturerade strategier från 
kommunikatörernas sida. Andra möjliga reaktioner av fragmentiseringen är så kallade 
bumerangeffekter. Med ett ökat informationsflöde och mängder av budskap blir 
människor mer selektiva och utvecklar sina kritiska förmågor. Även detta ställer krav 
på kommunikatören då medarbetare i organisationer tenderar att bemöta intranätets 
information med ointresse.47 En annan reaktion som följd kan vara en slags 
meningskollaps. Informationstrycket skapar en ytlighet i informationen, som 
förhindrar fördjupning och helhet. Vilket återigen bidrar till oppositionella tolkningar 
och ointresse hos människor.48    
Eriksson skriver att de nya krav som ställs på informationsansvariga är för det första 
att de måste bemästra förmågan att tänka selektivt. Det finns nu flera lösningar på 
kommunikationsbehov och det räcker inte längre att föra fram ett budskap genom en 
kanal eller med en formulering. Det krävs även en förmåga att vara nytänkande och 
flexibel, att inte vara fast i traditionella synsätt. Gränsdragningar förändras mellan till 
exempel intern/extern och formell/informell kommunikation, vilket ställer krav på 
kommunikatörerna att se verksamheten ur ett nytt och bredare perspektiv.49  
 
Sveriges	  kommunikatörer	  
Sveriges kommunikatörer är en förening som driver och deltar i olika 
forskningsprojekt kring kommunikation som ska vara användbar för deras 
medlemmar. Vartannat år utför de även en medlemsundersökning med syfte att fånga 
trender i branschen. Redan i medlemsundersökningen från år 2007 skriver de att 
informationsfunktion generellt är placerad på ledningsnivå, vilket de menade var en 
indikation på yrkets status och strategiska bidrag. De skriver att kommunikatörens 
ställning i organisationen fortsätter att förstärkas och andelen informationschefer som 
alltid sitter i ledningsgruppen uppgår till 80 %. Andra resultat de ser är att strateg - 
och specialistrollen är utvecklingsområden som efterfrågas och att intresset för 
producentrollen har sjunkit från 65 % till 35 % jämfört med tidigare undersökning.50 I 
medlemsundersökningen från 2009, som är den senaste, fortsätter detta mönster där 
respondenterna anser att strategisk planering kommer att bli allt viktigare. I 
undersökningen kan man också se att enligt Sveriges kommunikatörer bör den som är 
ytterst ansvarig för informationsfrågor i organisationen ingå i ledningsgruppen. 71 % 
av de tillfrågade är verksamma i organisationer där den ytterst ansvariga för 
kommunikationen är regelbundet deltagande i ledningsfrågor och 7 % ibland.51     

                                                
47	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.59-‐60	  
48	  Ibid,	  s.66	  
49	  Erikson,	  Peter,	  Planerad	  kommunikation:	  strategiskt	  ledningsstöd	  i	  företag	  och	  organisation,	  s.38	  
50	  http://www.sverigeskommunikatorer.se/Global/Media/Fakta%20och%20verktyg/Statistik/Dokument/info2007.pdf	  (Hämtad	  
2012-‐03-‐12)	  
51	  http://www.sverigeskommunikatorer.se/Global/Media/Fakta%20och%20verktyg/Statistik/Dokument/info2009_final2.pdf	  
(Hämtad	  2012-‐03-‐12) 
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5.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
 
Detta avsnitt bildar en teoretisk referensram med syfte att visa på forskningsfältet som 
denna studie tar avstamp i. Kapitlet kommer redovisa teoretiska utgångspunkter samt 
reda ut definitionen av centrala begrepp.  
 
En	  ung	  bransch 
Den svenska informations- och kommunikationsbranschen har utvecklats mycket 
under 1900-talet och man skulle kunna dela upp branschens historia i tre perioder. 
Först är det uppbyggnadsperioden mellan 1940-1960, som var branschens födelse och 
som präglades av andra världskriget och den offentliga sektorns utbyggnad. Det var 
nu de första tjänsterna inom yrket blev tillsatta, då som pressombudsmän. Deras 
arbetsuppgifter var inriktade på mediekontakter med publicitet och uppmärksamhet 
som mål. Sedan kom mellanperioden som varade från 1960-talets mitt fram till 
ungefär år 1985. Denna period dominerades av den offentliga utbyggnaden, något 
som krävde många kommunikatörer. Kommunikatörerna arbetade både med externa 
och interna kommunikationsinsatser som att utveckla den interna informationen till 
organisationens medlemmar. Den sista perioden var den expansiva perioden som 
räknas från mitten av 1980-talet till sekelskiftet. Det är här som verksamheten och 
yrkeskåren växer fram samtidigt som det också sker nedskärningar på grund av 
besparingar. Genom IT-utvecklingen förändras informationsarbetet i organisationer 
och samtidigt utvecklas också kommunikatörsyrket.52 Idag är 
informationsverksamheten och kommunikatörsyrket ett etablerat och mer accepterat 
område, som alltfler organisationer och aktörer på marknaden inser värdet i att satsa 
på.       
	  
Kommunikation	   
En av kommunikatörens många roller är att se till så att kommunikationen i 
organisationen, både internt och externt, flyter på som den ska. Något som inte är helt 
problemfritt då kommunikation, som tidigare nämnts, är något oerhört komplext. Det 
finns mängder av modeller och teorier kring kommunikation där den mest 
grundläggande kommunikationsmodellen är Shannons och Weavers modell från år 
1949. Den presenterar kommunikation som en enkel, linjär process. Där dess enkelhet 
har lockat till sig många efterföljare samtidigt som dess linjära struktur har lockat till 
sig en mängd kritiker. För att beskriva modellen börjar vi med källan längst till 
vänster, det är beslutsfattaren, den som beslutar vilket meddelande som ska sändas. 
Sedan har vi själva sändaren, den som omvandlar meddelandet till en signal som 
sänds via en kanal ut till mottagaren.53 Shannon och Weaver identifierar sedan tre 
olika problemnivåer vid kommunikationsstudier. Nivå A är tekniska problem, hur 

                                                
52 Grandien,	  Christina,	  Kommunikation	  i	  förändringsprocesser,	  s.126 
53	  Fiske,	  John,	  Kommunikationsteorier:	  en	  introduktion,	  s.19	  
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exakt kan kommunikationssymbolerna överföras? Nivå B är semantiska problem, hur 
noggrant uttrycker de överförda symbolerna den önskade betydelsen? Slutligen nivå 
C som är effektivitetsproblem, hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen på 
beteendet på önskat sätt? De tar även upp termen brus i sin modell som innebär allt 
som läggs till signalen mellan sändaren och mottagaren som inte var avsett av källan. 
Alltså, när signalen överförs via en kanal kan olika störningar uppstå som gör att 
mottagaren inte uppfattar budskapet på avsett vis, detta kallar Shannon och Weaver 
för brus.54 
 
En annan kommunikationsmodell värd att nämna är Lasswells modell från år 1948, 
som än i dag används av till exempel kommunikatörer vid implementering av 
kommunikationsplaner eller vid skapandet av effektiva kampanjer. Denna modell är i 
emellertid också en linjär modell som även denna ställer frågan om effekt snarare än 
betydelse. Lasswell hävdar att för att förstå kommunikationsprocesser måste man 
studera alla stegen i hans modell. Dessa är följande: Vem, säger vad, genom vilken 
kanal, till vem och med vilken effekt?55 De två ovanstående 
kommunikationsmodellerna har båda en enkelriktad syn på kommunikation där 
mottagarna uppfattas som passiva. Båda formlerna representerar vad som brukar 
kallas för transmissionssynen.56 Någon som står i opposition till dessa teorier är 
organisationspsykologen Karl. E Weick som ifrågasätter hela den traditionella 
västerländska kommunikationssynen. Med ett känt citat som lyder följande; ”Hur kan 
jag veta vad jag tycker innan jag vet vad jag har sagt?”57,  representerar Weick den 
meningsskapande synen på kommunikation. Transmissionssynen och den 
meningsskapande synen på kommunikation är två grundläggande termer för denna 
studie och kommer därför nu att utredas utförligare.  

	  
Transmissionssynen	  
Många som arbetar med kommunikationsfrågor inom organisationer utgår än idag 
från den traditionella västerländska synen på kommunikation. De människor som 
utgår från transmissionssynen känns oftast igen genom att de använder termer som 
överföra, sända och ge information. De ser kommunikation som en förflyttning av 
signaler. Fokus ligger på effektivitet och att försöka övervinna tid och rum, att snabbt 
nå de tänkta mottagarna med en viss typ av information. Det som är underförstått i 
denna syn på kommunikation är att mottagaren kan tillägna sig informationen utan 
några större problem. Man kan säga att målet med transmissionssynen är att genom en 
sändare effektivt transportera information till en mottagare med så lite spill som 
möjligt på vägen.58   

                                                
54	  Fiske,	  John,	  Kommunikationsteorier:	  en	  introduktion,	  s.19-‐20	  
55	  Ibid,	  s.48	  
56	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.67	  
57	  Ibid,	  s.67	  
58	  Ibid,	  s.70-‐71 
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Den	  meningsskapande	  synen	  
I den meningsskapande synen ser man på kommunikation mer som en förståelse och 
man går helt ifrån idén om att kommunikation skulle vara en enkelriktad process med 
passiva mottagare. En viktig utgångspunkt är i detta perspektiv är dialogens 
avgörande betydelse för att stärka och vidmakthålla goda relationer mellan 
människor.59 Kommunikationsmålet i den meningsskapande synen är att försöka nå ut 
med ett budskap i tid och rum samt att stärka och utveckla de gemensamma 
föreställningar som finns inom en grupp. Detta bygger på förståelsen att språket 
skapar vår verklighet, och genom att kommunicera med oss själva och med andra, 
utvecklas vår förståelse för vad som sker runt omkring oss. Vi tänker ihop med andra 
människor, vi prövar idéer, vi diskuterar fram lösningar, vi berättar vad vi varit med 
om, osv. Det är i denna kommunikation som våra tolkningar sker och vi kommer fram 
till en förståelse som känns meningsfull.60 Falkheimer skriver även att denna dialog 
inte alltid är det mest effektiva kommunikationssättet. Det finns tillfällen då 
transmission av information är bäst lämpad metod. Det kan vara det effektivaste sättet 
att nå ett visst uppsatt mål för organisationen, men på lång sikt menar författarna att 
det lönar sig att föra en kontinuerlig dialog med organisationens publiker.61  
 
Information 
När man talar om att kommunicera eller informera kan det ibland uppstå förvirring 
om vad som är skillnaden på dessa två begrepp. Därför vill jag reda ut definitionen av 
information och hur den skiljer sig från kommunikation. Att kommunicera är något 
som vi gör, det är en mänsklig handling, och information är det vi utväxlar i 
processen. Peder Hård af Segerstad skriver att man kan definiera kommunikation som 
en social process, och information som en social artefakt.62 Kommunikation är det 
grundläggande och det primära, vi är sociala varelser som är i ständigt behöv av andra 
människor och ett meningsutbyte. Information är det som uppstår ur 
kommunikationen. De uttrycker kunskap eller budskap i konkret form och är själva 
innehållet i meddelandena som överförs via kommunikationen.63   
 

Strategisk	  kommunikation	  
När man planerar kommunikation ingår flera strategiska val, även om det är för en 
långsiktig kampanj eller en kortsiktig åtgärd.64 Om man kortfattat skulle beskriva 
strategisk kommunikation kan man definiera det som kommunikation med avsikt att 
uppnå ett visst uppställt mål. I organisationssammanhang handlar det oftast om att 
sätta upp en plan för hur uppsatta mål ska förverkligas. Strategi och mål går hand i 
                                                
59	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.82	  
60	  Ibid,	  s.78-‐79	  
61	  Ibid,	  s.83	  
62	  Hård	  af	  Segerstad,	  Peder,	  Kommunikation	  och	  information:	  en	  bok	  om	  människans	  förmåga	  att	  tala,	  tänka	  och	  förstå,	  s.34	  
63	  Ibid,	  s.35	  
64	  Larsson,	  Larsåke,	  Tillämpad	  kommunikationsvetenskap,	  s.138 
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hand. För att kunna arbeta strategiskt med kommunikation krävs tydligt uppställda 
mål att arbeta mot.65 Strategier utformas på flera nivåer i en organisation, både från 
ledningsnivå till detaljnivå, och ska även finnas både i den externa och interna 
kommunikationen.66 En välstrukturerad och utvecklad strategi kan användas som ett 
effektiviseringsmedel, ett rättesnöre och som en riktningsvisare vid förändringar i 
organisationer. I många stora organisationer finns inte bara ett mål och en strategi, 
utan flera strategier på olika nivåer.67 Men oftast kan man finna övergripande mål och 
strategier för en organisation som kan finnas formulerade i så kallat 
strategidokument.68  
 
Heide och Johansson skriver om relationen mellan vision, mål och strategier i en 
organisation. Där visionen fungerar som en slags framtidsbild av organisationen, som 
har i avsikt att motivera och engagera de anställda. Samtidigt som den även ska ge 
ramar för utformningen av mål, strategier och affärsidéer. Målen är det som talar om 
vad som är viktigt att uppnå och strategierna formuleras styrda mot dessa.69 Det är 
viktigt att organisationens mål och visioner finns tydligt formulerade och 
kommunicerade ut till alla medlemmar i organisationen så det inte bara är 
ledningsnivån som arbetar strategiskt mot dessa.  

	  
Den	  strategiska	  kommunikatören	  
Falkheimer som skriver om reflexiv kommunikation menar att kommunikatören alltid 
ska tänka strategiskt i sitt arbete med kommunikation och kallar därför den moderna 
kommunikatören för ’den strategiska kommunikatören’. Den strategiska 
kommunikatören ska enligt Falkheimer kommunicera mera, i den betydelsen att den 
ska arbeta med metakommunikation och fundera över den dominerande 
kommunikationssynen som existerar i organisationen. De ska även kommunicera 
mindre, inte i motsats till det förgående utan med mindre avser han att de vara 
tydligare, skarpare och mer meningsfull kommunikation. Det ökande 
informationsflödet och fragmentiseringen kräver en så kallad mikrokommunikation – 
att man anpassar budskapet på lägsta möjliga nivå. Människor har idag i takt med de 
ökande informationsmöjligheterna utvecklat en medvetenhet och medievana som gör 
att deras kritiska tolkningsberedskaper utvecklats. Detta gör att kommunikatörer alltid 
måste tänka strategiskt för att undvika att ständiga upprepningar av budskap leder till 
bumerangeffekter. De måste ta sina publiker och målgrupper på allvar.70  
 
Kommunikatörer måste även kommunicera etiskt, kommunikation är en 
maktutövning som ställer krav på att kommunikatörerna tar personligt ansvar för sin 

                                                
65	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.18	  
66	  Ibid,	  s.19	  
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verksamhet. De ska även kommunicera digitalt men inte överskatta tekniken. Det 
gamla uttrycket ’mediet är budskapet’ som forskaren Marshall McLuhan förkunnande 
1964 i sin bok Understanding Media fick ett enormt genomslag i sin tid. Detta 
protesterar Falkheimer mot och menar att det är en myt, mediet i sig är betydelselöst 
tills det att människor fyllt det med mening och omvandlat det till sin verklighet. Det 
är människors tolkningar som är viktiga, inte själva mediet.71 Det är också viktigt att 
kommunikatören kommunicerar över gränserna, och Falkheimer menar att gränser 
mellan till exempel intern och extern kommunikation är alldeles för oklar. Den interna 
kommunikationen kan få konsekvenser externt och den externa kommunikationen 
påverkar interna. Han menar att kommunikatörer istället borde samarbeta med både 
externa och interna frågor, och att traditionella gränser mellan informations- och 
marknadsavdelningar är konstlade och borde suddas ut.72  
 
Det sista som den strategiska kommunikatören bör tänka på är att kommunicera 
proaktivt. Att arbeta fortlöpande med omvärldsbevakning och föra en kontinuerlig 
dialog med viktiga nyckelpubliker är exempel där organisationer väljer att arbeta 
proaktivt. Genom kontinuerlig kommunikation minskas risken för att organisationen 
tas på sängen och tvingas reagera fort. Reaktiva handlingar sker oftast under pressade 
förhållanden vilket medför en risk att det inte alltid är de mest genomtänkta 
lösningarna som tas fram.73     
 

Organisationskommunikation	  	  
Som tidigare påpekats är kommunikationen i en organisation otroligt komplex och 
kommunikatören har en viktig roll både intern och externt. Teorier om 
kommunikation inom organisationer finns det mängder av och även vad som 
innefattar en organisation. Vi kan därför börja detta stycke med att definiera vad som 
är en organisation, då gemensamt för de flesta synes emellertid vara; att den består av 
människor, att den är ämnad att uppnå särskilt bestämda mål och att den på något sätt 
är strukturerad. Sedan delar man oftast in organisationer i flera olika kategorier 
beroende på organisationens storlek och syfte.74   
 
Organisationspsykologen Karl E. Weick kritiserade den traditionella synen på 
organisationer där man ser på dem i termer av strukturer, maskiner och resurser, redan 
1969. Weick menar att organisationer utgörs av människor och relationer. Han påstod 
också att en organisation är under ständig förändring, vilket medför att man istället för 
att tala om organisation borde intressera sig för organisationsprocesser. Man kan 
beskriva en organisation som en tillfällig struktur.75 Förutom att Weick vände upp och 
ner på organisationsbegreppet påpekade han också relationen mellan kommunikation 

                                                
71	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.45-‐46	  
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och organisation. Han gick till och med så långt att han hävdade att organisationer 
inte kan existera utan kommunikationen.76 I detta perspektiv på 
organisationskommunikation sätter man människors tolkningar i fokus. Man erkänner 
att människor är tänkande varelser som skapar sina egna tolkningar av budskap som 
måhända inte är den avsedda betydelsen. Man förstår att människor är aktiva 
konstruktörer av mening, som alla befinner sig i en viss situation, - de har alla olika 
bakgrund, värderingar, kulturer, utbildningar, erfarenheter osv. I detta perspektiv är 
det den meningsskapande synen på kommunikation som är den centrala, utan att 
förkasta betydelsen av effektivitet och överföring av information som finnes i den 
traditionella transmissionssynen.77  
 
Kommunikationen i en organisation är alltså en grundförutsättning för att en 
organisation ska kunna fungera och i överhuvudtaget existera. Vad är det som gör att 
den är så viktig? En viktig del är att organisationens alla medlemmar ska få kunskap 
om samt förstå och acceptera organisationens övergripande vision och mål, för att de 
med hänsyn därtill ska kunna översätta mål till handling. Chefer i en organisation har 
ett ansvar för att målen som sätts upp också nås, därmed är kommunikation en viktig 
ledningsfråga. Kommunikation är självklart också viktig ur ett individperspektiv och 
ur ett socialt perspektiv. Kommunikation är grunden i sociala relationer och 
människor som trivs på sin arbetsplats utför oftast ett mer effektivt och engagerat 
arbete. När människor kommunicerar skapar de en gemensam förståelse som gör att 
de lättare kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Genom kommunikation kan 
man också lättare få en helhetssyn och överblick på organisationen.78  
Inom de flesta arbeten idag kommunicerar människor till en stor del, även om det är 
medvetet eller omedvetet. Kommunikationsdelen kan vara att de går på möten, att de 
svarar i telefonen, tar emot och svarar på epostmeddelanden eller träffar medarbetare i 
lunchrummet. Likväl så kommunicerar de även om formerna och teknikerna för 
kommunikationen varierar.79  
 
Kommunikationsfrågor inom organisationer har länge haft en lägre status än andra 
kontextuella frågor, och de har inte toppat prioritetslistan hos chefer i varken privata 
eller offentliga organisationer. En förklaring till detta skulle kunna vara att det är svårt 
att mäta vilket värde en väl fungerande kommunikation har för en organisation.80 
Detta gör att kommunikatören måste kämpa hårt för att bevisa sitt värde i en 
organisation, även om alltfler aktörer på marknaden börjar inse vad god 
kommunikation medför i en organisation. 
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Intern	  kommunikation	  
Organisationers kommunikation är oftast uppdelad i olika kategorier, som extern och 
intern kommunikation. Den interna kommunikationen är den kommunikation som 
sker inom organisationen. Den kan definieras som de budskapsmönster och den 
mänskliga interaktion som sker inom organisationen. Larsson skriver om fyra olika 
funktioner som intern kommunikation kan ha ur ett organisations- och 
ledningsperspektiv;   
 

- Sprida och genomsyra mål, visioner, uppgifter och regler för verksamheten.  
- Förse ledningen med information kring organisationens tillstånd i helhet.  
- Samordna organisationens aktiviteter. 
- Socialisera in organisationens medlemmar i den rådande 

organisationskulturen.81 
 
En god intern kommunikation har många fördelar. Till exempel så kan den skapa en 
enighet om målen, förbättra samarbetet genom att skapa en vi-känsla, ge medarbetare 
en god överblick, öka motivationen, - och bidra till att öka lönsamheten. Den interna 
kommunikationen sker på olika storleksnivåer i organisationen. På en intrapersonell 
nivå, som är den egna personliga kommunikationen. En interpersonell nivå som 
innebär dialogen och samtalet mellan två individer. På en smågruppsnivå som är den 
vanliga mötesnivån i minsta form och på en stor – flergruppsnivå – där stora delar, 
eller hela organisationen möts.82  
 
De interna kommunikationsvägarna finns i flera riktningar. Det finns en nedåtriktade 
ström som innebär kommunikation från ledningen och ner till de anställda. Motsatsen 
till denna är uppåtriktad information eller medarbetarnas svar, reaktioner och 
synpunkter. Den tredje riktningen är en horisontell ström, det är kommunikationen 
mellan anställda på samma enhet eller nivå. Vissa forskare hävdar också att det finns 
en tvärgående ström, som sker mellan anställda på olika nivåer och enheter. Det 
vanligaste är att kommunikationen i den nedåtriktade strömmen, särskilt i stora 
organisationer, sker enkelriktat och den horisontella strömmen är mer i dialogform. 
Då individer i organisationer tenderar att kommunicera mest med arbetskamrater på 
samma nivå.83 Jan Strid skriver om så kallade direkta och indirekta informationsvägar 
inom den interna kommunikationen i en organisation. De direkta informationsvägarna 
är chef, arbetskamrater och informationsmöten. Det är vid dessa som en dialog kan 
föras och mening kan utbytas. De vanligaste indirekta informationsvägarna i en 
organisation är massmedia, anslagstavlor, personaltidningar, ny informationsteknologi 
och övriga interna kanaler, som intranät av olika slag. Här sker oftast en enkelriktad 
kommunikation med fokus på att få ut informationen till organisationens 
medlemmar.84     
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Extern	  kommunikation 
Den externa kommunikationen betyder den kommunikation som organisationen för 
utåt från organisationen. Det kan innebära medborgarkommunikation, kommunikation 
med andra organisationer, med intressenter, förtroendemän, olika publikgrupper osv. 
Kanaler som kan användas för extern kommunikation kan till exempel vara hemsidor, 
sociala medier och massmedier.85 Att arbeta med en organisations varumärke, profil 
och identitet handlar också om att kommunicera något till omvärlden. 
 
Eriksson delar in den externa kommunikationens arbetsområden i fem undergrupper. 
Han menar att organisationer som arbetar med externa frågor kan syssla med 
marknadskommunikation, ekonomisk kommunikation, massmedierelationer, 
samhällskontakter och övergripande ansvarsområden.86 
 
Falkheimer menar dock att denna föreställning om att organisationer måste sätta 
tydliga gränser om kommunikationen, som intern och extern kommunikation, inte 
borde existera. Han menar att det bara blir svårare att dra en gräns mellan 
organisationen och dess omgivning i och med den ökade användningen av 
informations- och kommunikationsteknik. Till exempel så kan olika intressenter 
utnyttja delar av organisationens intranät genom ett så kallat extranät.87 Falkheimer 
menar också att intern och extern kommunikation har en alldeles för intim relation för 
att man ska kunna ha en gräns mellan dem. Kommunikationsinsatser som är riktade 
inåt i organisationen kan även få konsekvenser och effekter utåt på externa publiker 
och vice versa. Företagets kommunikation skulle då bli effektivare och mer 
slagkraftig om kommunikatörerna och marknadsförarna tog ett helhetsgrepp om 
organisationens kommunikations och arbetade på samma avdelning.88       
 
Formell	  och	  informell	  kommunikation	  
När man talar om den interna kommunikationen brukar man tala i termer av formell 
och informell kommunikation. Formell kommunikation innebär de kommunikativa 
insatser som ledningen föranstaltar och som den förutsätter blir utförda. Denna typ av 
kommunikation är beroende av organisationens struktur. Exempel på formella 
kommunikationskanaler är personaltidningar, möten och intranät.89 Informell 
kommunikation är dock också en viktig del av organisationsprocesserna och utgörs av 
vardagssamtal mellan medarbetarna i ett företag. Då formella kanaler sällan helt 
tillfredsställer personalens behov av information och behovet av att kommunicera. 
Det är genom den informella kommunikationen som medarbetarna får en förståelse 
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för organisationens roll, struktur och funktion och samtidigt även insikt i sin egen 
roll.90  
Att kommunicera informellt stimulerar även sociala relationer och bygger 
gemenskaper, som genom undersökningar också visat sig vara nyttigt i 
organisationssammanhang. Människor är sociala varelser som behöver känna sig som 
del av en grupp. Att kommunicera med varandra innebär också att de kan komma 
fram till en gemensam förståelse, vilket underlättar vid till exempel problemlösning.91  
Den traditionella organisationsteorin bortser från den informella kommunikationen. 
Vilket, enligt Falkheimer, starkt begränsar organisationens kommunikationsform som 
har den i särklass viktigaste funktionen för medarbetarna. Genom att medarbetarna 
kommunicerar informellt uppfylls deras sociala behov och de får tillgång till 
gemensamma kunskaper som finns i organisationen. Den informella 
kommunikationen är också, till skillnad från den formella, väldigt snabb och 
vanligtvis mer pålitlig. Då den formella kommunikationen kan vara påverkad av 
maktspel och statusskillnader. Falkheimer menar att de både 
kommunikationsformerna kompenserar varandras svagheter. Att istället för att hindra 
eller minska den informella kommunikationen så bör man snarare se till så att 
medarbetarna får tillfälle och plats att träffas för att utbyta viktiga erfarenheter.92  
 
Larsson skriver om den informella kommunikationen som “djungeltelegrafen” och 
menar att det är en mycket stark kraft som sällan går att minimera. Spridningsformen 
ska också vara mycket snabb och effektiv då organisationens medlemmar ofta är 
väldigt intresserade av dess innehåll.93 
  
Omvärldsbevakning	  
Omvärldsbevakning eller omvärldsanalys är en viktig del i organisationssammanhang. 
I takt med att omvärlden förändras allt snabbare ökar också behovet av 
omvärldsbevakning och varje organisation behöver bevaka och analysera sin omvärld. 
Det innebär att man försöker skapa sig en föreställning om hur omvärlden ser ut och 
även hur den kommer att se ut. Med omvärlden kan man mer konkret säga att man 
menar de enskilda människor i grupperingar som organisationen har relationer med.94 
Genom att man bevakar sin omgivning är det möjligt att identifiera organisationens 
styrka och svagheter och samtidigt dess hot och möjligheter som kan ha betydelse för 
framtiden.95  
 
Eriksson skriver att kommunikatörens roll i omvärldsbevakning är att samordna och 
sammanställa uppgifter om omvärldsutvecklingen. Även om det inte bara är 
information- och kommunikationsenheten som ska jobba med dessa frågor, utan alla i 
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 26 

organisationen. Analysen ska täcka in den politiska världen, massmedia, andra 
organisationers förändrade uppfattningar, finansiella frågor, nya krav osv.96 En del av 
omvärldsbevakningen innebär också att analysera hur kunder och konkurrenter 
agerar, även om detta ofta faller över på marknadsavdelningen.97 
 

Proaktiv/reaktiv	  hantering	  av	  information	  	  
Att arbeta med omvärldsbevakning är ett sätt att agera proaktivt i en organisation. 
Hantering av information kan nämligen ske både proaktivt och reaktivt. Proaktivt 
innebär att man skapar nya möjligheter som tidigare inte beaktats, och förebygger att 
problem uppstår. Att hantera information reaktivt innebär att man försöker lösa 
problemen när de väl har uppstått. Problemet med den hanteringen är att man ofta 
befinner sig i en stressad och pressad situation där man tvingas att agera fort. Vilket 
då kan medföra att den bästa lösningen till problemet inte har använts på grund av 
tidsbristen.98 Omvärldsbevakning är ett konkret och bra sätt för en organisation att 
arbeta proaktivt och framåtblickande. Tanken som ligger bakom detta sätt att hantera 
information är; det är bättre att förekomma än att förekommas. Man kan säga att de 
organisationer som agerar proaktivt försöker påverka den externa utvecklingen på ett 
sätt så det främjar dem.99 ’ 
 
De organisationer som har en traditionell transmissionssyn på sin övergripande 
kommunikation agerar oftast reaktivt. Medan det är lättare att agera proaktivt när man 
samtidigt för en kontinuerlig dialog med organisationens publiker. 
Dialogkommunikationen främjar och bibehåller goda relationer, vilket ger bättre 
förutsättningar för att en ömsesidig förståelse ska uppstå. Att underhålla 
organisationens relationer till olika publiker ger bättre förutsättningar för att det inte 
ska uppkomma otrevliga överraskningar på vägen.100  
 
Självklart måste man ha en förståelse för hur svårt det är att arbeta utifrån detta 
kommunikationsperspektiv. Det kräver både mycket tid och stort engagemang, då en 
dialog varken kan planeras eller deklareras. Många stora organisationer strävar efter 
att agera proaktivt, även om det oftare blir reaktiva lösningar där de tvingas agera 
ogenomtänkt.101    
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6.	  Resultatredovisning	  och	  diskussion	  
 
Detta kapitel presenterar studiens resultat samt de analyser som gjorts utifrån 
resultatet. Resultatet redovisas utifrån de olika teman eller kategorier som tidigare 
presenterades i intervjuguiden. Varje tema innehåller de svar som framkommit under 
intervjuerna samt olika kommentarer och citat som ska på ett övergripande plan ska 
representera intervjuernas resultat. Det som presenteras här är alltså en komprimerad 
version av studiens och intervjuernas totala dataempiri. Under resultatbeskrivningen 
återkopplas också svaren till mina teorier och tidigare forskning. Respondenterna 
benämns i detta kapitel som R1, R2, R3 och R4.      
 
Bakgrund	  
De fyra respondenter som har svarat på mina intervjufrågor och är medverkande i 
denna undersökning är följande: 
 

- R1 (respondent ett) kommunikatör i landstinget Västmanland.  
 

- R2 (respondent två) informatör i Västerås stad, Vård och omsorg. 
 

- R3 (respondent tre) informatör i Svenska Kyrkan Västerås. 
 

- R4 (respondent fyra) webbredaktör/kommunikatör hos Polisen Västerås. 
 

Alla fyra respondenter är verksamma i större organisationer i Västmanlands län där de 
arbetar med kommunikationsfrågor. En av respondenterna har titeln informatör 
istället för kommunikatör, något som inte betydelse för studien. Dessa två 
yrkesbeteckningar betyder i princip samma sak, bara att olika organisationer väljer att 
kalla yrkesrollen för informatör istället för kommunikatör. Kommunikatörer kan ha 
varierande befattningar, vilka nödvändigtvis inte behöver betyda att de har olika roller 
eller arbetsuppgifter.102  
Vilken slags utbildning de har i grunden är egentligen inte intressant för denna studie, 
men något som ändå valdes att ha med som en inledningsfråga i intervjun. R1, R3 och 
R4 har i huvudsak studerat medie- och kommunikationsvetenskap och R2 har en 
journalistutbildning i grunden men har läst till marknadsföring, organisation och 
ledarskap, handelsrätt och marknadsekonomi.  
Falkheimer skriver att kommunikatörer idag bör ha en bred akademisk utbildning 
inom statsvetenskap, sociologi, psykologi, företagsekonomi samt språk. Samtidigt han 
skriver att det fortfarande är viktigast att ha goda kunskaper om kommunikation och 
medier.103  
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Arbetsuppgifter	  
I detta tema följer de övergripande arbetsuppgifter och roller som kommunikatörerna 
har i organisationerna. 
 
Övergripande arbetsuppgifter 
De övergripande arbetsuppgifterna som de intervjuade kommunikatörerna har är både 
på det interna och externa planet, även om R1 och R2 nästan bara arbetar med den 
externa kommunikationen och R4 enbart arbetar med den interna kommunikationen. 
De är alla fyra eniga om att det är svårt att beskriva en helt vanlig dag då 
kommunikatörsyrket är ett väldigt varierande yrke med flera olika uppdrag och 
kommunikationsprojekt. R1 arbetar med uppdrag och uppdateringar på 
organisationens hemsida samt deras officiella sociala medier. Bevakning av lokala 
medier samt att svara på insändare i tidningar och reda upp negativ publicering, är 
också en del av R1:s arbetsuppgifter. Att skriva mycket textunderlag tillhör också 
dennes roll men samtidigt utför R1 inga grafiska uppgifter, utan det finns anställda 
grafiker i organisationen som utför det arbetet.  
R2 har i stort sett samma arbetsuppgifter förutom att denna också koordinerar 
arbetsuppgifter inom kommunikationsfrågor för en jämnare arbetsbelastning, samt är 
med och arbetar med offentliga upphandlingar. R3 arbetar mycket med att skriva 
artiklar och material till två olika lokaltidningar, uppdaterar verksamhetens hemsida, 
skriver på intranätet och arbetar med kommunikationsgrupper. Den sista respondenten 
skriver också och publicerar artiklar, men arbetar endast med den interna 
kommunikationen i organisationen.  
 
Sammantaget kan man avläsa att samtliga respondenter arbetar väldigt varierat med 
kommunikationsfrågor i och med att de deltar i olika uppdrag och projekt. De 
övergripande interna arbetsuppgifterna som respondenterna nämner är allt arbete med 
textunderlag såsom nyhetsbrev och diverse tryckmaterial samt arbete med interna 
kommunikationskanaler, som exempelvis organisationens intranät. De externa 
arbetsuppgifter som nämns är att formulera pressmeddelanden, ansvara för 
presskontakt, mediebevakning, ansvar för webbsidor och sociala medier, samt en del 
arbete med marknadsföring.  
 
Svaren som gavs inom detta tema stämmer överens med litteraturens bild av 
kommunikatören, bland annat att det är ett tvärvetenskapligt yrke som kräver en 
mängd olika kunskaper.104 Även det faktum att yrket inte har en renodlad roll, utan 
samma person som sysslar med artiklar på intranätet kan även arbeta med att coacha 
cheferna, stämmer överens med intervjusvaren.105 Att respondenternas arbetsuppgifter 
inte ser exakt likadana ut även om de har samma yrke beror på att olika organisationer 
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har olika förutsättningar och därmed självklart behöver olika 
kommunikationsinsatser.106        
 
Strateg eller producent? 
Ny litteratur och undersökningar som hämtats från Sveriges kommunikatörer hävdar 
att kommunikatörsyrket befinner sig i en förändringsfas. Där yrket går ifrån 
producentrollen till en alltmer strategisk roll. Grandien beskriver yrkets 
förändringsprocess som; ” steget från informationstekniker till 
kommunikationsstrateg”.107  
De fyra kommunikatörer som medverkat i studien arbetar både strategiskt och 
producerande med kommunikation. R1, R2 och R4 svarade alla att deras arbete är till 
störst del strategiskt med undantag för de textunderlag och artiklar som de producerar. 
R1 berättar om hur deras kommunikationsavdelning förr endast agerade som en 
producerande avdelning, men som har utvecklats till att nästan bara fokusera på det 
strategiska arbetet.  
 
”Tidigare har den här enheten varit mer av en produktion. Man har kommit till oss i 
verksamheten om man vill ha en broschyr eller en annons. Det finns ju till en viss del 
kvar, fast vi försöker att gå mer åt det strategiska tänkandet”. – R1 
 
R2 svarade följande angående sin roll i organisationen: 
 
”Jag jobbar ju väldigt strategiskt, jag är stöd till cheferna i hur vi ska göra, hur vi ska 
tänka och vad vi ska ta fram för något.” – R2 
 
”Min roll är i princip bara strategisk förutom det jag jobbar med på webben”. – R2 
 
R4 svarar också att den har en mer strategisk roll med producerande inslag. 
Respondenten berättar att kommunikationsavdelningen är relativt ny och att de strävar 
efter att tänka och arbeta strategiskt. R3 däremot är den enda av de medverkande 
kommunikatörerna som hävdar att den arbetar mest i en produktionsroll. Men säger 
också att det strategiska tänkandet alltid ska finnas där hos en kommunikatör, även 
om den arbetar med produktion.  
Resultatet från intervjuerna i detta tema är onekligen intressant för studien, då det 
tydligt visar att de flesta kommunikatörer i undersökningen arbetar till störst del 
strategiskt. Sveriges kommunikatörer gör varje år medlemsundersökningar och enligt 
samtliga undersökningar från 1999 till 2007 anser respondenterna att strategisk 
planering kommer bli allt viktigare.108  
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Roller 
Litteraturen presenterar fyra olika roller som en kommunikatör kan anta i en 
organisation. Dessa är; den ledande rollen, som arbetar övergripande med frågor kring 
organisationens vision och strategi. Den operativa rollen som skapar verktyg för 
organisationskommunikationen genom att till exempel implementera 
kommunikationsplaner. Den reflexiva rollen som analyserar samhällets rådande 
normer och värderingar i syfte att anpassa organisationens värderingar efter dessa. 
Och den sista, den lärande rollen som coachar chefer och medarbetare i 
kommunikationsfrågor med syftet att stärka kommunikationskompetensen i 
organisationen.109 En kommunikatör har oftast en kombination av flera av dessa roller 
och syftet med intervjufrågan var att undersöka vilka av dessa fyra roller som 
kommunikatören anser sig ha i organisationen.  
 
Samtliga respondenter i undersökningen svarade att de är verksamma som den 
ledande, den operativa och den lärande rollen i deras kommunikationsarbete. De 
svarade även enigt att de inte känner igen den reflexiva rollen där man analyserar 
samhällets förändrade normer och värderingar. Något som visar sig vara i motsats till 
de som Grandien och Falkheimer hävdar, att en modern kommunikatör idag anammar 
en reflexiv roll och där de fokuserar på socialt ansvar och legitimitet.110    
Falkheimer tar också upp dessa fyra roller som är presenterade ovan. Han skriver 
även att det är en ny tid vi lever i, -reflektionens tid. Att de professionella, moderna 
kommunikatörernas uppgift är att betrakta sin organisation med andras ögon. Detta är 
enligt författaren det grundläggande syftet med strategisk kommunikation. Att 
analysera föränderliga värderingar, attityder och strukturer i samhället och sedan 
kommunicera dessa till medlemmarna i den organisation man verkar inom.111 Som 
kommunikatör har men makten över ord, bilder och kanaler, vilket kräver ett ansvar 
och därmed ett reflexivt förhållningssätt där man fokuserar på etik och moral.112    
Kring denna reflexiva roll svarade respondenterna enligt följande: 
 
”Jag arbetar mest i den operativa rollen, sedan försöker vi få in den ledande och den 
lärande, utbildande rollen så mycket som det går. Däremot den där reflexiva... den 
känns inte aktuell, i alla fall inte i det dagliga arbetet” – R1 
 
”Den reflexiva delen skulle jag säga att jag arbetar ytterst lite med. Det skulle ju vara 
roligare att arbeta mer med det, men det inte riktigt utrymme för det i min roll.” – R2 
 
Nivå	  i	  organisationen	  
I detta tema presenteras svaren på intervjufrågorna kring kommunikatörernas position 
i organisationen och huruvida de har kontakt med ledningen. Även vilka möjligheter 
respondenterna har att påverka beslut som fattas i ledningen.  
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Position i organisationen 
Litteraturen hävdar att det är ett viktigt mål för kommunikatörer att ha en representant 
för sin yrkesgrupp i ledningsgruppen. Något som även Sveriges Kommunikatörer 
understryker.113 Falkheimer betonar att kommunikatören ska ha en förankring i 
ledningsarbetet, men samtidigt också verka på fältet.114 Medlemsundersökningen från 
Sveriges kommunikatörer från år 2009 visar att hela 71 % av de tillfrågade är 
verksamma i organisationer där den ytterst ansvariga för kommunikationen 
regelbundet deltar i ledningsfrågor.115 
Samtliga respondenter svarade under intervjuerna att de alla hade någon form av 
kontakt med ledningen. Vissa arbetar direkt i en ledningsposition och andra har en 
högre ansvarig som sitter med på ledningsgrupper. R1 svarade att den har kontakt 
med ledningen i organisationen: 
 
”Jag har en kontakt med ledningen då min chef sitter med i ledningsgrupper.” – R1 
 
R2 arbetar i en ledningsposition med olika kommunikationsbitar i större uppdrag samt 
verkar som stöd år cheferna. Denna kommunikatör tillhör ledningskontoret och sitter 
aktivt med i ledningsgrupper. Respondenten svarade att den i princip bara jobbar med 
verksamheternas ledningar. Även R3 och R4 har högre kommunikationsansvariga i 
samma organisation som sitter i ledningspositioner, även om de själva inte deltar i till 
exempel ledningsgrupper.  
 
Möjlighet till att påverka beslut som fattas 
En intressant aspekt under detta tema är att samtliga tillfrågade i studien svarade att 
de har stora möjligheter att påverka beslut som fattas i ledningen – när det gäller 
kommunikationsfrågor. Det betyder att även de tre kommunikatörer som inte själva 
arbetar i direkta ledningspositioner, fortfarande har en så pass hög status och kontakt 
med ledningen så att de kan påverka besluten. Vid intervjufrågan om de känner att de 
har möjlighet att påverka beslut svarade respondenterna:  
 
”Oja! Eftersom vår chef sitter med i ledningen, så ja absolut!” – R1 
 
”Ja, när det gäller kommunikationsfrågor. Absolut, det tycker jag.” – R2 
 
”Jag har stora möjligheter att påverka beslut som fattas inom mitt område.” – R3 
 
Även R4 svarade att den känner att den har möjlighet att påverka besluten som fattas. 
Litteraturen beskriver kommunikatörens yrkesroll som alltmer strategiskt och på väg 
uppåt i organisationernas ledning. Grandien skriver att kommunikationschefer och 
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ansvariga har arbetat hårt de senaste åren för att etablera kommunikationsavdelningen 
på en strategisk nivå och med en plats i ledningsgruppen.116 Författaren menar att det 
är kommunikatörens roll att visa vad de kan bidra med. Kommunikatörerna måste 
visa sitt värde för organisationernas ledning.117 Intervjuernas resultat visar att samtliga 
respondenter är verksamma i organisationer där den ytterst ansvariga för 
kommunikationen befinner sig i en ledningsposition och en av de tillfrågade 
kommunikatörerna arbetar i princip bara med ledningsfrågor. De tillfrågade svarade 
även enigt om att de har påverkningsmöjligheter på beslut som fattas i 
organisationens ledning. Självklart måste man påminna sig här om att alla 
organisationer har olika förutsättningar. Det verkar också handla mycket om chefens 
uppfattning om kommunikationens betydelse, som kan variera i olika organisationer 
och verksamheter.118 Att de fyra kommunikatörer som medverkar i denna studie 
känner att de har ett värde och en status i den organisation som de verkar inom kan 
vara en början till ett steg i rätt riktning.         
 
Styrda av organisationens ledning 
Representanter för företagsledningar är oftast inte lika kunniga eller medvetna om 
dialogens, den kontinuerliga kommunikationens, betydelse för organisationens 
verksamhet. Det är där den strategiska kommunikatören kommer in i bilden, om de 
bara får agera som de kommunikationsexperter som de faktiskt är.119 Falkheimer 
menar att den moderna kommunikatören borde få arbeta mer strategiskt med att sätta 
upp egna mål för sin verksamhet och inte endast följa ledningens order och 
styrning.120 Författaren skriver också att kommunikatörens ideal ska gå före 
ledningens. Det ska även vara deras roll att ändra arbetsgivarens ideal om dessa inte 
går i samklang.121 När intervjufrågan kring hur styrda respondenterna känner sig i sitt 
arbete med kommunikation svarade R1 att den är både och: 
 
”Det beror väldigt mycket på hur lyhörd den verksamhet jag arbetar mot är mot den 
kommunikationskompetensen. Vissa tycker att det är jättepositivt att vi kommer in och 
hjälper till och andra kan ha väldigt klart för sig hur de vill kommunicera ut sitt 
budskap.” – R1 
 
R1 fortsätter med att säga att det kan uppstå diskussioner där respondenten och övriga 
kollegor inte har samma åsikter som verksamheten. Att de där alltid försöker föra 
fram det bästa sättet att kommunicera ut ett budskap. R1 förklarar att det idag finns en 
större förståelse och acceptans för kommunikationsdelarna än vad det kanske funnits 
tidigare, när de har varit en mer producerande verksamhet.    
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R2 svarade att den först oftast får ett område som den ska arbeta med. Och därefter 
kommer den med förslag på hur de ska utföra arbetet och driver sedan detta vidare.  
 
”Många gånger så litar ledningen på att jag och mina kollegor plockar fram ett 
förslag som är bra.” – R2 
 
R2 menar att mycket av arbetet är efter eget huvud och tänkande, men att det alltid 
finns en dialog med verksamhetscheferna: 
 
”Det är ju deras behov jag arbetar efter.” – R2 
 
Både R3 och R4 svarade att de inte känner sig speciellt styrda, utan att de kan ge sin 
egen input på kommunikationsarbetet. Detta resultat kan vara en bekräftelse på det 
som litteraturen hävdar, att styrelser i större organisationer ska ha i betydligt större 
uträckning förstått kommunikationens betydelse för organisationen. Att de har insett 
värdet av att låta kommunikatörerna verka som kommunikationsexperter.122      
 
Strategisk	  kommunikation	  	  
Detta tema innehåller respondenternas svar kring frågor om vad strategisk 
kommunikation innebär samt hur de konkret arbetar strategiskt med kommunikation 
mot uppsatta organisationsmål.   
	  
Vad	  innebär	  det	  att	  arbeta	  strategiskt?	  
Litteraturen hävdar i korta drag att strategisk kommunikation innebär kommunikation 
med avsikt att uppnå ett visst fastställt mål.123 Men Falkheimer skriver också att den 
moderna kommunikatören idag alltid ska tänka strategiskt i sitt arbete, även om det är 
egna mål eller organisationens övergripande mål som den arbetar mot.124 ”Strategisk 
kommunikation är både en konst och en vetenskap – alltid relativ – beroende på 
socialt och kulturellt sammanhang, aldrig en teknisk-ekonomisk överföringsfråga.”125 
Respondenterna svarade alla att ett strategiskt arbete med kommunikation ligger inom 
ramarna för deras yrkesroll. R1 förklarade att strategisk kommunikation innebär för 
denne att uppfylla de mål som sätts upp för verksamheten på det politiska planet. 
Respondenten får uppdrag som den tillsammans med kommunikationsavdelningen 
arbetar strategiskt med, från det lilla till det stora, både ur ett kortare och längre 
perspektiv.   
 
”Det är egentligen ur landstingsplanen som de strategiska områdena fastställs. Det 
är folkvalda politiker som sätter upp målen som vi arbetar utefter.” – R1 
 

                                                
122	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.70	  
123	  Ibid,	  s.18	  
124	  Ibid,	  s.122	  
125	  Ibid,	  s.123 
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R2 förklarar att de i dennes enhet har en plan över hur de ska arbeta som egentligen 
ska styra arbetet. Men sedan så skapar också respondenten kommunikationsplaner för 
varje verksamhetsområde tillsammans med ledningen för varje område. Där man 
identifierar vad som är målet med kommunikationen för det området. R1 förklarar att 
den i princip har en kommunikationsplan som den ska leva upp till. 
 
”Det är de som är innebörden av att arbeta strategiskt, att jobba framåt… stödjande, 
komma med förslag och analysera vad vi kan göra för att få effekter.” – R2  
 
R3 arbetar till störst del producerande men säger också att det strategiska tänket alltid 
finns med i arbetet som den utför. R4 svarar att den arbetar strategiskt mot 
verksamhetsmål och kommunikationsplaner. En stor del av arbetsuppgifterna innebär 
också att arbeta i projekt, där specifika projektmål fastställs.  
Slutsatsen i detta intervjutema är att alla kommunikatörerna är eniga om att strategisk 
kommunikation innebär att arbeta mot uppställa mål, att arbeta framåt mot något. 
Samtidigt menar respondenterna att ett strategiskt tänk är något som verksamma 
kommunikatörer alltid ska bära med sig i sitt arbete med kommunikation. Något som 
stämmer väl överens med Falkheimers syn på strategiska kommunikatörer.126      
 
Övergripande	  kommunikationssyn	  
Här presenteras svaren från intervjufrågorna kring organisationens och 
kommunikatörens övergripande kommunikationssyn, i termer av transmission och 
meningsskapande.   
 
Dialog eller enkelriktad kommunikation? 
I denna har kommunikation diskuterats i termer av transmission och 
meningsskapande. Transmissionssynen utgår från ett effektivitetstänkande, där man 
försöker att på det snabbaste och effektivaste sättet sprida information till mottagarna. 
Detta är den traditionella synen på kommunikation där man försöker att övervinna tid 
och rum.127 Den mer moderna kommunikationssynen är det meningsskapande 
perspektivet. Där går man ifrån synen på kommunikation som enkelriktad och 
fokuserar på dialogen betydelse.128 Med detta intervjutema ville jag ta reda på hur 
kommunikatören ser på den övergripande kommunikationen i organisationen.     
Respondenternas sammantagna svar var att de använder sig av båda perspektiven på 
kommunikation. Ett kanske förväntat svar från kommunikatörer som är verksamma i 
stora organisationer. R1 svarade att de använder sig av båda perspektiven, eftersom 
att det sällan är effektivt att trycka ut information till mottagarna. De försöker att 
tänka på att förenkla informationen när de använder sig av en enkelriktad process.  
 

                                                
126	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.18	  
127	  Ibid,	  s.75	  
128	  Ibid,	  s.81 
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”Det är svårt i överlag att få ut information till organisationens medlemmar. Vi sitter 
här vid datorer och mejl varje dag och kan se vad som händer, men personalen som i 
värsta fall går in på intranätet någon gång i veckan… Då blir det svårt.” – R1     
 
R2 svarade att de såklart strävar efter ett mer meningsskapande perspektiv på 
kommunikationen men att det nog befinner sig mer i transmissionssynen. Mycket på 
grund av att det är en stor organisation och att det inte finns möjligheter att föra en 
dialog med alla. R4 förklarade att de vill ha en meningsskapande syn, men i en stor 
organisation är det såklart effektivare med transmission.  
Den övergripande kommunikationssynen i de undersökta organisationerna verkar vara 
till störst del baserad på transmission. Falkheimer håller dock med om att det finns 
vissa fall då transmission av information är helt rätt metod. Men att i det längre 
perspektivet så tjänar organisationen på att föra en kontinuerlig dialog med sina 
intressenter.129   
 
Omvärldsbevakning	  
Här återfinns intervjufrågornas resultat kring kommunikatörernas arbete med 
omvärldsbevakning. Samt i vilken mån kommunikatören och resten av verksamheten 
arbetar proaktivt respektive reaktivt med hanteringen av information. 
 
Omvärldsanalyser 
I takt med att omvärlden förändras allt snabbare ökar också behovet av 
omvärldsbevakning och omvärldsanalys. En analys av omvärlden kan innebära att 
man identifierar vilka nya trender som påverkar förutsättningarna och 
handlingsutrymmet på sikt. Att man analyserar vilka värderingsmönster som växer 
fram och öppnar möjligheter eller medför tänkbara hot.130   
Falkheimer menar att de strategiska kommunikatörernas främsta uppgift är att 
reflektera omvärldens förändringar och därmed påverka det som sker och inte bara det 
som sägs i organisationen. Omvärldsanalys är den del av det reflexiva 
förhållningssättet.131 Även om det oftast är marknadsavdelningen som analyserar hur 
kunder och konkurrenter agerar kan informationsavdelningen komplettera denna bild i 
ett bredare perspektiv. Där analysen täcker in ett politiskt perspektiv, massmedia, 
samhällets förändrare normer och värderingar, medarbetares förändrade uppfattningar 
etc. 132 Omvärldsanalys verkar inte vara en alltför stor del av dessa fyra 
kommunikatörers arbetsuppgifter. R4 arbetar endast med intern kommunikation vilket 
utesluter den från detta tema. R1 svarade att den försöker arbeta med omvärldsanalys 
men det är tyvärr något som den inte hinner med i större utsträckning. Det finns en 
ansvarig på kommunikationsavdelningen som arbetar främst med extern 
kommunikation som även ansvarar för omvärldsbevakningen. De försöker att 
undersöka andra landsting och organisationer för att ta hjälp och lära av varandra.  
                                                
129	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.83	  
130	  Erikson,	  Peter,	  Planerad	  kommunikation:	  strategiskt	  ledningsstöd	  i	  företag	  och	  organisation,	  s.99	  
131	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.151	  
132	  Erikson,	  Peter,	  Planerad	  kommunikation:	  strategiskt	  ledningsstöd	  i	  företag	  och	  organisation,	  s.99 
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”Omvärldsbevakning är både roligt och intressant, men något som vi skulle kunna 
jobba mycket mer med.” – R1 
 
R2 och R3 svarar båda att de inte arbetar med omvärldsbevakning, men att det finns 
andra i organisationen som sysslar med detta.  
Intervjusvaren visar att det inte finns utrymme för analyser av omvärlden i de 
tillfrågade kommunikatörernas yrkesroller. I alla fall inte i den mening och uträckning 
som litteraturen hävdar att strategiska kommunikatörer bör.    
 
Proaktiva eller reaktiva 
Hanteringen av information i en organisation kan vara både reaktiv och proaktiv. 
Reaktiv innebär att man löser problemen när de väl har uppstått, man hanterar 
problemet genom att snabbt och effektivt försöka släcka de eldsvådor som har 
uppstått. Problemet med det proaktiva agerande är att man oftast befinner sig i en 
pressad situation där det gäller att agera fort, vilket då kan medföra att det inte alltid 
är den bästa lösningen till problemet. Att arbeta proaktivt innebär att man förebygger 
att problem uppstår genom att till exempel samla in information, föra en dialog med 
intressenter och arbeta aggressivt och framåtblickande med omvärldsanalys. De 
organisationer som arbetar proaktivt försöker att påverka och forma den externa 
utvecklingen på ett sätt som gynnar dem.133   
Vid frågan om respondenterna arbetar främst proaktivt eller reaktivt svarade R1: 
 
”Både och. Vi skulle nog behöva jobba mer proaktivt men vi hinner inte riktigt med 
det, men vi försöker.” – R1 
 
Att sträva efter att arbeta proaktivt verkar var något som samtliga av de tillfrågade 
kommunikatörerna gör, även om de ändå hanterar informationen i organisationerna 
till störst del reaktivt. 
 
”Vi vill ju väldigt gärna vara proaktiva men oftast är det ju så att det är så mycket 
som händer och så stora verksamheter att många gånger agerar vi reaktivt. Men vi 
strävar alltid efter att jobba proaktivt, även om det oftast blir så att vi får släcka 
bränder.” – R2   
 
Resultatet i det här intervjutemat är att intentionerna hos de tillfrågade 
kommunikatörerna är goda, de strävar efter att arbeta mer med omvärldsanalyser och i 
större uträckning hantera informationen proaktivt. Men de arbetar alla i stora 
organisationer och förklarar att det är mycket som händer samtidigt och även om 
deras mål är att vara proaktiva är detta en utmaning.     
 
	  
                                                
133	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.83	  
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Kommunikationens	  gränser	  
Detta tema tar upp respondenternas intervjusvar kring kommunikationens gränser i 
organisationen. Frågorna som ställdes var; Om kommunikatören och resterande i 
organisationen skiljer på intern och extern kommunikation respektive formell och 
informell kommunikation?  
Falkheimer skriver att synsättet där man ser på intern och extern kommunikation som 
två olika avdelningar är en gammaldags myt. Att den interna och externa 
kommunikationen påverkar varandra i den grad att det blir svårt att skilja på vad som 
räknas till intern respektive extern kommunikation. Gränsen för organisationen 
gentemot omgivningen går inte, enligt Falkheimer, vid organisationens byggnader 
längre. Därför bör man integrera de olika kommunikationsenheterna för att öka 
förståelsen om att den interna och den externa kommunikationen hänger intimt 
samman.134  Detsamma gäller för den formella och informella kommunikationen. 
Forskare idag menar att man inte ska dra allt för skarpa gränser mellan formell och 
informell kommunikation i organisationer. Då den informella kommunikationen 
hjälper medarbetarna att stärka gemenskapen och arbeta tillsammans mot 
verksamhetens mål.135  
I detta tema fanns inga avvikande svar, alla respondenter i studien svarade att man 
tydligt skiljer både på intern och extern kommunikation, samt formell och informell 
kommunikation i organisationerna. De tillfrågade menar att det är tydligt uppdelat 
vilka som arbetar med den interna kommunikationen och vilka som endast sysslar 
med den externa. Även om uppdrag ibland kan gå över på både 
kommunikationsområden.  
 
Kommunikatörsyrkets	  utveckling	  
Sista temat går ut på kommunikatörens egna åsikter och uppfattningar. Här redovisas 
kommunikatörernas tankar kring yrket och den hävdade förändringsprocess som 
professionen ska befinna sig i.  

Kommunikationens	  värde	  
Kommunikatörsyrket påstås befinna sig under en förändring. Frågan om våra 
verksamma kommunikatörer känner av denna påstådda utveckling. Därför ställdes 
frågan till respondenterna som medverkar i studien för att undersöka deras åsikter 
kring fenomenet. R1 svarade att den absolut tror att yrket som sådant befinner sig i en 
förändring. Särskilt eftersom det kommer nyutbildade inom området med ett nytt sätt 
att se på kommunikatören. Respondenten tror att en generationsväxling definitivt 
kommer att förändra yrkesrollen, även om vi inte är där ännu. Den tillfrågade 
fortsätter med att förklara att det också beror mycket på vilken organisation man talar 
om, men att den tror att yrket absolut kommer att få en viktigare roll. 
R2 tror att väldigt många har förstått värdet i att ha någon som kan arbeta med 
kommunikationsfrågor i organisationer och att man nu på senaste tiden har insett hur 

                                                
134	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.39-‐40	  
135	  Larsson,	  Larsåke,	  Tillämpad	  kommunikationsvetenskap,	  s.68 



 38 

mycket tid det faktiskt tar. Men samtidigt säger respondenten att detta inte gäller för 
varje organisation. 
 
”Jag tror att det finns lika många informatörer som det finns olika uppfattningar 
kring vad en informatör ska göra och hur det fungerar.” – R2 
 
R2 har arbetat i både privat sektor och i kommunal och berättar att inget jobb har varit 
det andra likt. Precis som Grandien skriver så har varje organisation olika 
förutsättningar, behov och syn på kommunikationens betydelse.136 R2 förtydligar 
detta genom att säga: 
 
”Alla arbetsgivare har haft olika förväntningar på vad jag ska göra, vad jag ska 
kunna och hur man arbetar med kommunikation.” – R2   
 
Vidare förklarar respondenten att de flesta företag idag, både stora som små, har 
personer som arbetar med pressfrågor, sociala medier, webb och information på olika 
sätt. Och avslutar med att säga att den absolut tror att yrket fått ett större uppsving och 
en högre betydelse. R3 tycker sig se en viss skillnad men säger att den strategiska 
rollen alltid har funnits där, även om arbetsuppgifterna varit inom produktion. Även 
R4 tycker att den märker av en stor skillnad och menar att organisationer idag har 
förstått vikten av att ha en verkande kommunikatör i organisationen. Att man i högre 
grad kan styra vad som sägs i medier och att man har möjligheten att ligga steget före. 
 
Förändringsprocess från tekniker till strateg? 
Vid frågan om de anser att yrket gått alltmer ifrån producentrollen till att handla om 
en strategisk roll svarade R1 följande: 
 
”Jag skulle påstå att yrket går mer ifrån det producerande, att göra broschyrer, till 
att tänka mer strategiskt. Sedan kommer vi alltid behöva göra vissa saker, det tror jag 
inte att vi kommer ifrån. Vi kommer att behöva skriva texter och vi kommer att behöva 
fila på ingresser, rubriker och annonser. Även om kommunikatören får en alltmer 
strategisk roll.” – R1   
 
R2 förklarar att den i sitt förra jobb arbetade mer producerande och det strategiska låg 
hos cheferna, även om de inte var kommunikationsexperter. Cheferna bestämde vad 
som skulle göras, kommunikationsmässigt, och hur det skulle göras. Sedan nådde det 
till respondentens nivå som utförde kommunikationsarbetet. Men i organisationen den 
arbetar i nu så har man lyckats arbeta upp betydelsen av rollen.  
”Det har fått en mer statusroll och det är inte bara det här producerande nu. Men 
sedan tror jag också att det här skiljer sig från företag till företag.” – R2 

                                                
136	  Grandien,	  Christina,	  Kommunikation	  i	  förändringsprocesser,	  s.112	  
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7.	  Slutsats	  
	  
Analysen och resultatet som presenterades i förgående kapitel utgör det underlag 
utifrån vilket jag kommer att dra mina slutsatser ifrån. Slutsatserna är det som hjälper 
mig att fullgöra studiens syfte, det vill säga svara på om de kommunikatörer som 
medverkat i studien arbetar strategiskt ur ett reflexivt förhållningssätt. Samt om yrket 
verkligen ser ut som den bild som litteratur och undersökningar framställer. – Att 
yrkesrollen går från teknikerrollen till strategrollen och verkar på en högre nivå i 
organisationen. 
 
I min studie har jag kommit fram till att, för det första: det är otroligt svårt att uttala 
sig om yrkesrollens nya värde då alla organisationer har olika förutsättningar och 
kommunikationsbehov.137 Men respondenterna i studien är eniga om att de alla har en 
status och ett värde i organisationen de arbetar i, och samtliga har möjlighet att 
påverka beslut som fattas i ledningen.  
Studiens syfte var att ställa litteraturens ideal mot verklighet och undersöka hur en 
kommunikatör verkligen arbetar med det reflexiva förhållningssättet.  
Enligt Falkheimer så ska den moderna kommunikatören alltid arbeta utifrån ett 
strategiskt perspektiv. Reflexiv kommunikation är ett tänkesätt för strategiska 
kommunikatörer och något som de borde anamma i sitt arbete i en organisation. De 
olika punkter som han tar upp, som den moderna kommunikatören bör arbeta med, är 
följande: 

- Arbeta utifrån ett meningsskapande perspektiv. Att man som kommunikatör 
alltid försöker tänka dialog och meningsutbyte.  

- Ta ett helhetsgrepp om organisationens kommunikation och acceptera inte 
gamla gränser mellan intern och extern samt formell och informell 
kommunikation.  

- Arbeta med omvärldsanalys och reflektera omvärldens förändringar. 
Kommunikatören ska inte bara påverka det som sägs i sin organisation utan 
också det som sker.  

- Kommunicera proaktivt med fortlöpande dialoger med intressenter.138   
 
Den moderna kommunikatören ska även finnas längre upp i organisationernas 
struktur, gärna med kontakt till ledningen. Den ska inte arbeta för styrt från 
ledningens sida, utan visa organisationen vem som är kommunikationsexperten.139 
Falkheimer menar att den moderna kommunikatören borde få arbeta mer strategiskt 
med att sätta upp egna mål för sin verksamhet och inte endast följa ledningens order 
och styrning.140     
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I intervjuernas resultat kunde man tydligt se hos samtliga respondenter att det fanns 
en strävan efter att arbeta utifrån ett meningsskapande perspektiv. Men, som en 
respondent svarade, i stora organisationer är det inte alltid effektivast att föra dialoger, 
utan man måste också se till att få ut informationen till organisationens medlemmar. 
Även om samtliga respondenter håller med om att det låter bra med dialoger och 
utbyte av mening i kommunikationsprocesser, så är det inte alltid hållbart och 
förtroget med hur det ser ut i verkligheten i stora organisationer. Respondenterna 
svarar även att det sällan heller är effektivt att mata ut information, utan idag måste 
man tänka på det ökade informationsflödet och därmed förenkla kommunikationen 
och budskapen. Något som stämmer väl överens med Falkheimers åsikter, som 
skriver att i och med fragmentiseringen i samhället så krävs det att man tänker 
strategiskt för att förhindra bumerangeffekter och meningskollapser.141 
 
I intervjusvaren ser man även att samtliga av de tillfrågade kommunikatörerna är 
verksamma i organisationer som skiljer på intern och extern samt formell och 
informell kommunikation. En av kommunikatörerna arbetar endast med extern 
kommunikation och en endast med intern. En indelning som Falkheimer menar är 
konstlad, och som det inte finns någon mening att upprätthålla. Han menar att det är 
företagsledningarna som inte har förstått kommunikationens egentliga funktion och 
att det är upp till de professionella kommunikatörerna att göra ett krafttag.142 Det vi 
kan se här är trots allt att man fortfarande skiljer markant på intern och extern 
kommunikation och att det ännu inte har skett någon förändring där man 
kommunicerar över gränserna i organisationerna.   
 
När det gäller omvärldsanalysen så verkar det även där finnas en konsensus bland de 
tillfrågade kommunikatörerna. Det finns en strävan att arbeta mer med 
omvärldsanalys, men samtidigt finns det inte något utrymme i respondenternas roller 
till detta. När jag tar upp den reflexiva rollen, att undersöka och analysera omvärldens 
värderingar och normer och anpassa organisations efter dessa, under intervjuerna är 
det inte något de tillfrågade känner igen i sitt arbete. De flesta respondenterna svarade 
att de har någon annan i organisationen som arbetar med omvärldsbevakning, och att 
detta inte faller under deras arbetsuppgifter.  
 
Att kommunicera proaktivt är också något som det verkar finnas en vilja och en 
önskan om att göra hos respondenterna. Att arbeta långsiktigt och framåt, att föra en 
dialog med intressenter för att försöka få in de frågor som är viktiga på intressenterna 
och massmedias agenda är en del av att tänka och agera proaktivt. Men med stora 
organisationer och mycket som händer i verksamheterna svarar respondenterna att det 
inte alltid finns tid och utrymme för det proaktiva agerandet. Även om det är något 
som respondenterna försöker arbeta med så blir det ändå i större uträckning att de får 
släcka bränder, det vill säga agera reaktivt. 
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Det man kan se som är positivt för yrkesrollen och den påstådda förändringen är att 
samtliga respondenter verkar i en organisation där den ytterst ansvariga sitter med i 
ledningsgrupper. En av kommunikatörerna har själv en ledningsposition och arbetar i 
princip bara med ledningsfrågor. Alla de tillfrågade kommunikatörerna påstår sig ha 
en stor påverkan på beslut som fattas i ledningen och tycker att det får arbeta relativt 
fritt med kommunikationsfrågor. Ledningen verkar ha förstått vilka det är som är 
kommunikationsexperterna, och det förs snarare en dialog med cheferna om hur man 
ska arbeta med olika frågor. Falkheimer skriver att kommunikatören alltid ska arbeta 
utifrån sina egna ideal och inte ledningens. Det ska även vara deras roll att ändra 
arbetsgivarens ideal om dessa inte går i samklang.143 Detta kanske inte stämmer helt i 
verkligheten, för även om respondenterna menar att de har relativt fria tyglar i sitt 
kommunikationsarbete så är det samtidigt ledningens och organisationens behov de 
ska täcka.  
Ett intressant resultat som undersökningen visar är att samtliga tillfrågade 
kommunikatörer arbetar till störst del strategiskt. De svarar också att de tror att 
kommunikationsfrågor har fått ett högre värde i organisationer och därför ett större 
utrymme för strategiska frågor. Kommunikatörer idag producerar inte bara 
broschyrer, det kan göra allt från att coacha cheferna till att uppdatera organisationens 
webbplats. Men samtidigt svarar respondenterna också att detta beror mycket på 
arbetsplats och organisation. Olika verksamheter har olika förutsättningar och 
kommunikationsbehov. De kan också handla om chefernas olika uppfattningar om 
kommunikatörens roll och vad den ska arbeta med. Den slutsats man kan dra är att det 
strategiska arbetet med kommunikation har fått en större plats i organisationer, även 
om det alltid kommer att finnas kommunikatörer som arbetar med produktion.  
 
Man kan även se att det finns en strävan om att arbeta mer med det reflexiva 
förhållningssättet – omvärldsanalys, meningsskapande, proaktivt och etiskt, men 
samtidigt är de tillfrågade kommunikatörerna inte riktigt där ännu. Möjligtvis kan det 
vara lättare att arbeta med detta förhållningssätt i mindre organisationer där det finns 
utrymme för dialoger och reflektioner av omvärlden.  
 
De tillfrågade menar att de känner av att kommunikatörens yrkesroll befinner sig 
under förändring. Att den strategiska kommunikationens roll har fått större betydelse i 
organisationer och att fler och fler företag satsar på att anställa 
kommunikationsexperter. Och det är mycket möjligt att det här stämmer, att 
yrkesrollens strategiska kompetenser har fått ett uppsving medan den producerande 
rollen oftare hamnar i skymundan. Samtidigt finns inte riktigt den reflexiva 
kommunikationen där ännu, som påstås vara de nya tankarna för strategiska 
kommunikatörer. Men det verkar finnas en strävan och vilja att arbeta mer reflexivt 
med frågor, vilket kan betyda att den här bilden av den moderna kommunikatören 
som presenteras i litteraturen kan få en plats i framtiden.  

                                                
143 Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.13-‐114 
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Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Eftersom jag endast har valt att fokusera på stora organisationer i min studie ser jag 
att skulle vara intressant att göra en liknande studie men med fokus på mindre 
organisationer. – För att på så sätt också se vilka likheter och skillnader som finns. 
Kommunikatörsyrket är en bred arbetsgrupp med en mängd olika uppfattningar om 
vad dessa kan tillföra organisationen, vilka deras arbetsuppgifter är och vilka roller de 
kan ha. En intressant studie skulle vara att man undersöker hur olika 
kommunikatörens roller är i privat respektive offentlig sektor. För att visa på 
yrkesgruppens olikheter och variationer.  
Ytterligare en idé till vidare forskning som dök upp under en intervju med en av de 
tillfrågade kommunikatörerna, är att man undersöker kommunikatörernas yrkesroll i 
förhållande till utbildning. Detta för att kunna dra paralleller mellan yrket och 
utbildningen och undersöka utbildningens relevans för yrkesutövandet. Detta är 
intressant med tanke på yrkets bredd och många varierande arbetsuppgifter. Som 
Falkheimer skriver: ”Vi tycker att kommunikatörer bör ha en bred akademisk 
utbildning inom statsvetenskap, sociologi, psykologi, företagsekonomi och språk.”144 
Denna studie anser jag skulle vara mycket intressant då det inte finns någon 
gemensam självklar utbildning som täcker in alla dessa områden.    

                                                
144	  Falkheimer,	  Jesper	  &	  Heide,	  Mats,	  Reflexiv	  kommunikation:	  nya	  tankar	  för	  strategiska	  kommunikatörer,	  s.29	  
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Bilaga	  1.	  	  
Intervjuguide	  
 
Bakgrund.  
Namn, utbildning, titel, arbetsplats 
 
Arbetsuppgifter 
Övergripande arbetsuppgifter i organisationen (internt och extern)? 
Till störst del strategiska eller producerande arbetsuppgifter? 
Vilka praktiska kunskaper krävs? 
 
Nivå i organisationen 
På vilken nivå i organisationen befinner du dig?  
Kontakt med ledningen? 
Deltagande i ledningsmöten/grupper?  
Möjlighet till att påverka beslut som fattas i ledningen?  
Känner du dig/är du väldigt styrd av ledningen i ditt arbete?  
 
Kommunikatörens roll 
Litteraturen presenterar fyra roller som en kommunikatör kan anta. Dessa är: 
 
� Den ledande rollen, som handlar om övergripande frågor, som till exempel 
organisationens övergripande mission och strategi.    
� Den operativa rollen, när kommunikatörer implementerar kommunikationsplaner. 
En roll som handlar om att skapa verktyg för organisationens kommunikation.  
� Den reflexiva rollen, som analyserar förändringar i samhällets normer och 
värderingar och diskuterar detta med organisationens medlemmar för att kunna 
anpassa organisationens värderingar efter samhällets. Detta handlar om att påverka 
organisationens ledning och ta socialt ansvar.  
� Den lärande rollen, som handlar om att hjälpa och lära organisationens medlemmar 
om kommunikation i syfte att stärka kommunikationskompetensen i en organisation.  
 
Vilken/vilka skulle du säga att du arbetar mest med? Någon du inte känner igen i ditt 
arbete? 
 
Strategisk kommunikation 
Vad innebär det att arbeta med strategisk kommunikation för dig?  
Planerar du kommunikationen mot organisationsmål? 
Implementerar kommunikationsplaner?  
 
Övergripande kommunikationssyn 
Meningsskapande eller transmission i den övergripande kommunikationssynen? 
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Omvärldsbevakning 
Arbetar du någonting med omvärldsbevakning?  
Proaktivt eller reaktivt agerande i organisationen?  
 
Organisationskommunikationens gränser  
Hur ser du på organisationens kommunikation i helhet? Skiljer du/ni på intern/extern 
och formell/informell kommunikation? 
 
Kommunikatörsyrkets utveckling 
Tror kommunikatören att yrket är under en pågående förändring, från producentroll 
till strategisk roll?  
Känner du att yrket har blivit högre prioriterat och befinner sig kommunikatörerna i 
dag på en högre nivå i organisationer?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


