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Abstract 

This study aims to chart and enhance the knowledge of organizations’ evaluation of 

communication. The purpose is to understand what organizations evaluate, how they proceed 

and why it is important, as well as potential challenges they currently face. The framework of 

legitimacy and corporate reputation are taken into consideration when analyzing the results of 

the study. The results show the importance of indirect values of communication.  

 

Seven managers, responsible for their specific organization’s communication, were 

interviewed to gather qualitative data. The spread of the organizations were from private to 

non-profit organizations in Sweden. The analyze method is qualitative in order to find codes, 

divide them into theme with the intent to find key patterns.  

  

The conclusion of the findings is that the mutual comprehension of the importance of 

evaluating communication in organizations today. The main theme, and finding, is 

organizations’ purpose of evaluating their communication; their impact of their 

communication based on profitability and hence worth to fund. With the economic values in 

mind, many organization overlook the indirect values communications contribute to. The 

indirect values are vital in order to strive for a strong corporate brand. Corporate branding is 

essential, yet the majority of organizations seems to not prioritize nor evaluate this. 

Depending on the type of organization, the opinion of importance of these indirect values 

differ.  

  

This study is relevant whereas it is a complement to the current research regarding evaluation 

of communication. This research contributes with an in-depth analysis regarding the 

challenges of evaluating indirect values, and the potential in what these evaluations can 

generate. The study contributes with an enhanced comprehension of the importance of these 

evaluations and highlights the obstacles that lie ahead to enable discovering the solutions and 

further research.   

 

Keywords: utvärdering, extern kommunikation, indirekta värden, legitimitet, anseende 
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1. Inledning 
I över 40 år har det debatterats om utvärderingars viktiga roll i kommunikationsbranschen. 

Det har forskats, studerats, diskuterats och skrivits mycket inom området men än idag saknas 

en universell förståelse för utvärderingar av kommunikationsinsatser. Varken forskare eller 

praktiker inom området har kunnat enas eller uppnått en fullständig förståelse för hur 

utvärdering av kommunikation kan bidra till en förbättring för alla typer av organisationer 

(Volk, 2016).  

 

I takt med mediesamhällets explosionsartade utveckling har det vuxit fram en medvetenhet 

gällande betydelsen för kommunikation i dess helhet för att organisationer ska uppnå sina 

syften och mål (Kurlberg, 2017). Dock kan det vara svårt för organisationer att förstå hur 

betydelsefull kommunikation är på grund av dagens bristfälliga utvärderingar av detta. 

Dagens utvärderingar av kommunikation är problematiska då de saknar ett holistiskt 

tillvägagångssätt som tar hänsyn till alla typer av direkta och indirekta värden, 

kommunikationsinsatser genererar, menar Volk (2016). Dessa direkta värden kan exempelvis 

vara ekonomi och annan kvantifierbar resultat medan de indirekta värdena innehåller mer 

djupgående resultat av attityder och idéer som ligger till grund för handling och 

beslutsfattande. Det har tagits fram flera metoder som ska kunna utvärdera externa 

kommunikationsinsatser men dessa kritiseras för att vara ofullständiga och inte heltäckande. 

Fokuset ligger på direkta resultat vid utvärdering och utelämnar ofta de indirekta värden 

kommunikationen skapar. Return on investment (ROI) är en av metoderna som tagits fram för 

att utvärdera kommunikation men ifrågasätts då den endast ämnar mäta ekonomiska framsteg. 

Att begränsa sig till ekonomiska aspekter ger en ofullständig bild av kommunikationens 

resultat. Processen är mycket mer komplex än så då man måste ta hänsyn till så många olika 

variabler vid utvärdering av kommunikation (ibid.). 

 

Volk (2016) menar att indirekta värden av kommunikationsinsatser inte synliggörs tillräckligt 

väl vid utvärderingar. Ofta uteblir värden från aktiviteter som är långsiktigt och affärsmässigt 

betydelsefulla för organisationen, exempelvis intressenternas uppfattningar eller deras 

förtroende och förståelse för en organisation (ibid.). Det är viktigt för organisationer att arbeta 

med dessa värden för att kunna erhålla legitimitet och för att kunna stärka sitt anseende. Dessa 
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komponenter, legitimitet och anseende, är grundförutsättningar för organisationer som med 

fördel bör lyftas fram (Kurlberg, 2017).   

 

Denna studien kartlägger utvärdering av kommunikation inom organisationer idag genom att 

ta reda på om, hur och varför utvärderingar utförs. Utifrån den kartläggningen vill vi skapa en 

förståelse för utvärderingens problematik, om den finns och hur den ser ut. Som en del av 

utvärdering av kommunikation visar forskning på att man bör ta hänsyn till och utvärdera 

samtliga värden som kommunikation kan resultera i, men i synnerhet de indirekta värden som 

i dagsläget ofta uteblir. Studien kommer därför tolkas med hänsyn till teorier om legitimitet 

och anseende som exempel på indirekta värden.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga organisationers utvärdering av deras 

kommunikation. Vi vill skapa en ökad förståelse för vad och hur organisationer utvärderar 

med sin kommunikation. Studien ämnar även undersöka varför organisationer gör dessa 

utvärderingar och vad drivkrafterna för detta är. Vi vill skapa en uppfattning och ökad insikt 

om utvärdering av olika typer av värden som kommunikation kan resultera i samt vilka 

eventuella svårigheter som finns med dessa utvärderingar idag. Detta kommer att tolkas inom 

ramen för legitimitet och anseende för en fördjupad kunskap gällande betydelsen av 

utvärdering av indirekta värden av kommunikation. 

 

1.2 Forskningsfrågor 
1. Varför vill organisationer utvärdera sin kommunikation? 

2. Vad är det organisationer vill utvärdera av sin kommunikation? 

3. Hur utvärderar organisationer de olika värden som kommunikation kan generera i? 

4. Finns det upplevda svårigheter med att utvärdera kommunikation idag? Om ja, vilka är 

dessa? 

 

1.3 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till om, hur och varför organisationer utvärderar sin externa 

kommunikation och vilka eventuella problem de ser med utvärderingarna. Kommunikationen 

avser all kontakt med externa intressenter genom olika medier, exempelvis mail, sociala 

medier och telefon. Därmed kommer vi inte att presentera några nya utvärderingsmetoder 
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utan istället skapa en förståelse för organisationers syn på utvärderingar av kommunikation 

idag. Vi har inriktat oss på att undersöka svenska privata och ideella organisationer och har 

valt att utesluta offentliga organisationer då det finns distinkta skillnader mellan hur de privata 

och ideella jämfört med offentliga organisationer ägs och finansieras. En sådan studie hade 

blivit mycket mer omfattande och på grund av begränsningar i tid och resurser var denna 

avgränsning nödvändig. Vi har även avgränsat studien till utvärderingar av extern 

kommunikation och kommer därför inte att undersöka utvärdering av intern kommunikation.  
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2. Bakgrund 
I följande kapitel presenteras bakgrunden till det vår studie ämnar undersöka. Här presenteras 

först hur organisationer har ändrat sitt förhållningssätt till kommunikation i dess helhet och 

hur utvecklingen sett ut under de senaste åren. Detta följs av en presentation av hur 

utvecklingen av kommunikation har bidragit till att utvärderingar av kommunikation i 

dagsläget är mer komplexa. Slutligen presenteras studiens problemområde för att tydliggöra 

relevansen av vår forskning.  

 

Falkheimer och Heide (2014) skriver i sin artikel om hur strategisk kommunikation utvecklats 

under de två senaste decennierna och hur fältet försöker behandla komplexiteten i 

organisationers kommunikationsinsatser i dagens moderna samhälle. Om man ser till historien 

har det varit vanligt att separera olika kommunikativa insatser på olika avdelningar i en 

organisation, men utvecklingen har lett till ett gemensamt tillvägagångssätt för att behandla de 

olika delarna som en enda kommunikativ strategisk process. Det kräver att de olika delarna 

lyckas interagera med varandra för att kunna skapa en röd tråd och ett holistiskt ramverk för 

kommunikationen. De olika delar Falkheimer och Heide (2014) syftar till är branding, 

organisationens varumärke och image, anseende, kriskommunikation, 

förändringskommunikation och legitimitet. Buhman, Likely och Geddes (2018) riktar kritik 

mot bristen på utvärderingar som kan manövrera detta holistiska perspektiv på 

kommunikation. Det saknas breda utvärderingar av kommunikation som inkluderar alla delar 

i en kommunikationsprocess. Han menar att det ligger ett för stort fokus vid vilka direkta 

resultat som kommunikation ger istället för att utvärdera kommunikationen ur ett bredare 

perspektiv. Organisationer går miste om mellanliggande variabler, exempelvis de som 

Falkheimer och Heide (2014) nämner, vilka ger värde åt hela verksamheten. Dessa variabler 

är av betydelse för att få en tydligare och djupare förståelse av deras utvärdering, främst vid 

långsiktiga utvärderingar. Detta är variabler som berör den sociala kontext som 

kommunikationen utspelar sig i (ibid.).  

 

I och med att kommunikation har vuxit till ett större fält där många variabler interagerar, 

skapas en komplex kommunikationsprocess att utvärdera. Lennie och Tacchi (2015) 

konstaterar att fokus gällande utvärderingar av kommunikation ligger på fel saker. 

Utvärderingarna har hittills varit baserade på direkta resultat och analyserats med hjälp av 
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kvantitativa metoder. Det behöver justeras till att göra mer allomfattande utvärderingar som 

även inkluderar beteenden och känslor, där flera olika typer av utvärderingsmetoder kommer 

att behövas. Frågor som man idag ofta förbiser i jakten på direkta resultat är Vem är 

utvärderingen för? Vad är det för? Vilka ska använda utvärderingen? Hur ska den användas? 

Utvärdering av kommunikation måste skifta fokus och förstås som en process som kan 

utveckla organisationer och deras kommunikation, snarare än bara ses på som ett sätt att få 

fram tydliga och direkta resultat (ibid.).  

 

Legitimitet och anseende är två variabler Falkheimer och Heide (2014) tar upp som en del i 

kommunikationsprocessen, de skapar värde åt organisationen långsiktigt och ser bortom 

direktavkastningen av kommunikationsinsatser som Buhman et.al, (2018) önskar. Denna 

studie tar speciellt fasta på teorier om legitimitet och anseende som exempel på indirekta 

variabler och kommer användas för att tolka det insamlade materialet. Om vi ser till Webers 

tankar gällande legitimitet som beskrivs av Waeraas (i Ihlen & Fredriksson, 2018) är 

legitimitet socialt konstruerat och innebär att intressenterna måste acceptera och rättfärdiga en 

organisation för att den ska kunna verka. Detta ska ske inom ramen för samhällets sociala 

kontrakt, alltså de förväntningar som finns på organisationer från omvärlden (Berry, 2017). 

Anseende är enligt Cornelissen (2015) de uppfattningar och känslor som finns hos intressenter 

som byggts upp av organisationens handlingar och resultat. En organisations varumärke 

utformas med syfte att stärka anseendet genom att organisationen kan visa sig unik och sticka 

ut för att kunna synas och höras. Dessa utgångspunkter skiljer sig till stor del, men kräver 

ändå ett samspel för att organisationer ska utvecklas och förbättras i riktning mot sina syften 

och mål (Morsing & Schultz, 2006). Att inkludera dessa indirekta variabler i en utvärdering 

av kommunikation bidrar till att skapa en mer fullständig bild av vad kommunikation bidrar 

med för utvecklingen av organisationen menar Falkheimer och Heide (2014).  

 

2.1 Problemområde 
Gregory och Watson (2008) talar om bristen på tillämpbara utvärderingsmetoder av 

kommunikation. Utvärderingar av kommunikation har länge varit på agendan för forskare 

inom kommunikationsområdet, och ett större intresse har vuxit fram gällande utvärderingar av 

relationen mellan organisation och intressent. Tidigare har akademiker och praktiker inom 

området försökt hitta en specifik utvärderingsmetod som ska kunna tillämpas för 
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kommunikationsinsatser men det övergick senare till ett fokus där man ville få resultat i 

affärsrelaterad form, som exempelvis metoden Return on Investment. Dock kritiseras sådana 

finansiella metoder, precis som Lennie och Tacchi (2015) menar ligger fokuset på fel saker. 

Denna metod tar inte hänsyn till andra faktorer än ekonomi som kan vara gynnsamma för 

organisationen. Akademikers fokus har på senare tid ändrat riktning för att kunna skapa en 

förståelse för relationen mellan organisation och intressent. Däremot har praktiker inom 

området har hittills inte tillräcklig kunskap för att utveckla metoder som krävs för att 

utvärdera den relationen (Gregory & Watson, 2008).  

 

På de allra flesta avdelningar i en organisation görs kontinuerliga utvärderingar på vad deras 

insatser genererar. Detta för att se om de anställda jobbar i rätt riktning och uppnår önskat 

resultat, vilket tydliggör värdet av arbetet. Det är mycket lättare att göra dessa typer av 

utvärderingar av kvantifierbar data som exempelvis försäljningssiffror och ekonomiska 

resultat. Att utvärdera kommunikation, speciellt i form av legitimitet och anseende är mycket 

mer komplext då det handlar om förtroende, uppfattningar och känslor. Detta resulterar i att 

många organisationer gör sina utvärderingar av kommunikation i digitala medier i form av 

spridning, antal “likes” eller “klick” de får på ett inlägg, kommentar eller kampanj. Detta för 

att lättare kunna studera resultaten i olika analytiska program. Dock går man miste om 

kunskapen huruvida det önskade budskapet nått fram till och gjort avtryck hos den önskade 

publiken och därmed påverkat inställningen och uppfattningen om organisationen. 

 

Det kan vara svårt att få en allomfattande bild av vad kommunikation genererar då man endast 

utvärderar direkta resultat, exempelvis räckvidd eller ekonomi. Vid en sådan begränsad 

utvärdering går organisationer miste om värdefull information om kommunikationens 

gällande den inverkan kommunikationen har haft på intressenterna som exempelvis stärkt 

legitimitet och anseende. 	  
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3. Tidigare forskning 
Nedan följer ett kapitel gällande tidigare forskning inom området utvärdering av 

kommunikation. Den tidigare forskningen positionerar studien och har valts ut i relation till 

studiens syfte. Den avser att bidra med fakta om tidigare utförd forskning i angränsande fält 

och vara till hjälp vid tolkning och analys av det insamlade materialet. Forskningen som 

presenteras täcker ett långt tidsspann, från 1992 till nutid och visar på komplexiteten i 

utvärderingar av kommunikation. Det går tydligt att utläsa att den tidigt uppmärksammade 

problematiken lever kvar än idag. Till att börja med rörde sig forskningen till stor del om hur 

man kunde stärka kommunikationens roll genom utvärdering av den, medan metoderna för 

utvärdering har ifrågasatts det senaste årtiondet.  

 

3.1 En studie om inställning till utvärdering av kommunikation 
Watsons (i Watson och Noble, 2007) första studie 1992 undersökte utvärderingar av 

kommunikation och de resultat han fann var bland annat att praktiker av dessa utvärderingar 

var rädda för att uttala betydelsen av dessa utvärderingar. De upplevde en rädsla för att 

logiken i deras arbete skulle ifrågasättas om resultaten inte var tillräckliga efter utförda 

utvärderingar. Det saknades även resurser i form av tid, pengar och kunskap för att utföra 

utvärderingar. Fyra år senare gjorde han en liknande studie som han jämförde med den första 

för att se vilka förändringar som skett. Resultatet visade att under dessa fyra år hade många 

organisationer ökat användningen av utvärderingar av sin kommunikation. Det visade på en 

ökad respekt gentemot utvärderingarna och attityden hade förbättrats. Utvärderingar av 

kommunikation hade nu börjat bli en del av det vardagliga arbetet. Sammanfattningsvis kom 

Watson fram till att respekten för utvärderingar av kommunikation hade stigit på grund av en 

ökad tillgänglighet och dialog kring ämnet, om än tillvägagångssättet ännu var outvecklat 

(ibid.).   

 

3.2 En studie om effektivisering av kommunikationsarbete 
Fairchild (2001) har 25 års erfarenhet av kommunikationsbranschen och är specialiserad inom 

organisationsidentitet och varumärkesbyggande. Han har lagt stort fokus vid utveckling av 

riktlinjer för hur man bäst arbetar med kommunikation. I Fairchilds (2001) forskning visar 

han på hur man på ett fördelaktigt sätt jobbar utefter tre steg, planering, research och 

utvärdering för effektivisering av kommunikationsarbete. Syftet med forskningen var att 
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förstå vikten av dessa tre komponenter samt värdet av kommunikation i dess helhet, vilket kan 

stärka kommunikationsindustrins ställning på marknaden menar författaren. Fairchild (2001) 

ser utvärderingen av kommunikation som ett grundläggande villkor för att kommunikationen 

ska vara framgångsrik. Det har tagits fram flera tydliga verktyg och medel för att påvisa 

fördelarna med planering, research och utvärdering men det är ändå sällan samtliga delar 

genomförs och därav uteblir bevis på effekterna av kommunikation. Författaren menar att 

detta blir allt viktigare i det moderna mediesamhället där intressenternas inblandning har fått 

en större roll.  

 

3.3 En studie om vidare utveckling av utvärdering av kommunikation  
Lindenmann (2005) förklarar att under de senaste 60 åren har det tagits fram många olika 

utvärderingsmetoder för kommunikation. Som en följd har praktiker och forskare inom ämnet 

insett att det inte finns en enskild metod som kan utvärdera vad kommunikationen bidrar med 

till en organisation. Lindenmann insisterar att det bör läggas större vikt vid att ta vara på den 

forskning som gjorts och utgå från den, snarare än att försöka uppfinna en ny 

utvärderingsmetod som aldrig använts förut. Slutligen anser Lindenmann att utvärdering av 

kommunikation kan användas mer frekvent än vad det görs för tillfället. Lösningen kan vara 

att på ett mer effektivt sätt lära praktiker hur de ska använda de verktyg och 

utvärderingsmetoder som finns i dagsläget för att kunna göra dessa utvärderingar, och bör 

även använda dessa utvärderingar kontinuerligt i alla kommunikationsprocesser som pågår 

inom organisationer. Detta kräver dock att chefer och de som styr organisationer måste förstå 

betydelsen av dessa utvärderingar för att vara villiga att lägga resurser på det.     

 

3.4 En studie om utvärdering av kommunikation globalt 
Wright, Gaunt, Leggetter, Daniels och Zerfass (2009) genomförde ett forskningsprojekt som 

resulterade i värdefulla insikter gällande det växande området utvärdering av kommunikation. 

Studien visar att utvecklingen av utvärdering av kommunikation går i rätt riktning då 

användandet av utvärdering ökar. Det dock fler som är “någorlunda nöjda” snarare än 

“mycket nöjda” vilket tyder på att vidare forskning krävs. Studien visar att 88% av 

professionella praktiker inom fältet ser utvärdering som en integrerad del i 

kommunikationsprocessen oavsett om de själva utvärderar eller ej. Resultaten bekräftar också 

att fältet inte uppnått en enad syn på vilka de bästa verktygen och metoderna är ännu. Stort 
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fokus ligger på mätning av direkt avkastning, exempelvis anses mätningar av Return on 

investment som ett eftersträvansvärt mål för en överväldigande majoritet. De missar ofta den 

inverkan kommunikationen har på intressenters uppfattningar eller medvetenhet om 

organisationer trots att det finns tydliga bevis på att detta är något som förändras. Tid och 

pengar är de främsta begränsningarna för utvärdering av kommunikation och nästan alla anser 

att de skulle lyckas bättre med mer resurser. Organisationer bör jobba hårdare med sin 

utvärdering för att kunna påvisa tydliga kostnadsfördelar med kommunikationsinsatser. 

 

3.5 En sammanställande studie som analyserar över 40 års forskning om utvärdering 
av kommunikation 
Volk (2016) har gjort en systematisk granskning av 324 artiklar publicerade i tolv stycken 

granskade tidskrifter. Det är en sammanställande studie som analyserar över 40 år av 

forskning inom utvärdering av kommunikation. Volk har genom sin studie visat på hur det 

trots denna långa forskningsperioden inte finns en heltäckande metod som tar hänsyn till 

komplexiteten med utvärderingar av kommunikation. Hon menar att indirekta värden ofta 

uteblir vid utvärderingen. Resultaten från studien påvisar att praktiker och akademiker bör 

sammanstråla i ett gemensamt försök till att utöka förståelsen för hur gynnsamt 

kommunikation kan vara för en organisation och hur man utvärderar detta. Volk påstår även 

att vidare utveckling av utvärderingar av kommunikation kan möjliggöras om dessa praktiker 

och akademiker har olika studie- och geografiska bakgrunder för att bredda perspektivet.    

 

3.6 En studie om kommunikationens betydelse och dess utvärderingsmodeller  
Macnamara (2018) har genomfört en studie om utvärderingsmodeller av kommunikation. Det 

är en etnografisk studie som innehåller observationer, intervjuer och innehållsanalyser som 

sträcker sig över tre år, 2015-2017. Resultatet av Macnamaras (2018) studie var att ett 

samspel mellan kommunikatörer och akademiker är väsentligt för att utveckla utvärderingar 

av kommunikation ytterligare. Kommunikatörers utvärderingsmetoder anses vara bristfälliga 

samtidigt som akademikers utvärderingar av kommunikation anses vara alltför teoretiska, 

därmed är samspelet mellan de två parterna för vidare forskning om utvärderingar nödvändigt. 

Denna studie genomfördes i syfte att påvisa utvärderingars viktiga betydelse för strategisk 

kommunikation. Fullständiga utvärderingar av kommunikation ska hjälpa till att förstå 

helheten med en organisations kommunikation, vad som fungerar under vilka omständigheter 

och för vem (Pawson & Tilley i Macnamara, 2018).   
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3.7 Studiens bidrag 
Vårt bidrag är relevant då vår studie är ett komplement till tidigare forskning som gjorts på 

utvärderingar av kommunikation. Detta är av stor vikt då kommunikationslandskapet 

utvecklas och förändras snabbt vilket kräver kontinuerlig och uppdaterad forskning på 

området. Forskningen bidrar med en fördjupad analys av den eventuella problematik som 

finns med utvärdering av de indirekta värden, i detta fall legitimitet och ett stärkt anseende 

vilket kommunikation kan generera i. Vår förhoppning är att denna uppsats ska bidra till en 

ökad förståelse hos organisationer och företag för vikten av dessa utvärderingar, samt en 

upplysning om problematiken den innefattar för att lättare hitta lösningar och nya vägar 

framåt.  
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4. Teori 
Nedan följer ett kapitel innefattande de teorier som gemensamt med tidigare forskning 

kommer att användas som ramverk vid tolkning av det insamlande materialet. Dessa teorier är 

en samling av flera forskares perspektiv och idéer gällande utvärderingar av kommunikation, 

legitimitet och anseende. Dessa teorier är relevanta och tillämpbara i relation till studiens 

syfte då de representerar fältet vi studerar.   

 

4.1 Utvärderingar av kommunikation 
Watson och Noble (2007) skriver om utvärderingar av Public Relations i sin bok Evaluating 

Public Relations. Redan under tidigt 20-tal diskuterades utvärdering av kommunikation och 

den kraftfulla makt massmedia har på sin publik. I och med att läs- och skrivkunnigheten 

ökade på 30-talet fick kommunikationen en växande roll i samhället. Över tid utvecklades 

teorierna om massmediernas påverkan till det interpersonella nätverkets betydelse. Detta 

grundades i antaganden om att människor skapar och ändrar attityder och åsikter i sociala 

interaktioner. Författarna menar att utvärderingar har ett meningsfullt syfte för praktiker att 

förstå den metodologiska relevansen och betydelsen. Komplexiteten i utvärderingar anser 

författarna ligger i att det finns ett så stort antal variabler att ta hänsyn till när det kommer till 

kommunikation. Ett exempel som tas upp är att man på ett enkelt sätt kan mäta resultat i form 

av försäljningsmål och mätbar räckvidd just för att det är färre variabler att grunda sitt resultat 

på. Denna komplexitet växer ytterligare när det interpersonella nätverket etablerar sig i medier 

som en del av kommunikationsprocessen (ibid.).  

 

Watson och Noble (2007) nämner principer för utvärdering av kommunikation och vi 

kommer att ta fäste på två av dem som vi anser är mest relevanta för syftet med vår studie. 

Den första principen innebär att se utvärdering som långsiktig. Det är en omfattande strategisk 

process som rör organisationens anseende och positionering i samhället vilket bidrar till ökade 

möjligheter för en framgångsrik verksamhet. Genom denna process kan organisationer 

utvinna feedback för att förbättra, utveckla och förändra kommunikationen och 

organisationen. Den andra principen innebär att se utvärdering som mångfacetterad. Det 

handlar om att kunna använda sig av olika utvärderingsmetoder under olika omständigheter, 

och att se dessa metoder som anpassade verktyg.   
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Utvärdering som medel för att effektivisera kommunikation är inget nytt och vi kommer 

använda oss av en befintlig begreppsbenämning av Blissland (2007). Blisslands (i Watson & 

Noble, 2007) definition av utvärdering som en bedömning av kommunikationsinsatser och 

deras resultat, som ett medel för att påvisa ett ansvarstagande gentemot intressenter och 

organisationen själva. Denna definition kommer ligga till grund för vår tolkning av begreppet 

utvärdering av kommunikation.  

 

4.2 Legitimitet 
Legitimitet innebär att en organisation enbart kan verka och existera om den får erkännande 

och accepteras av dess intressenter. Waeraas beskriver legitimitet som “the justified right to 

exist ” (i Ihlen & Fredriksson, 2018, s.19). Weber (i Ihlen & Fredriksson, 2018) menar att 

legitimitet är kärnan i kommunikation och innebär att skapa och bibehålla stöd från en 

organisations intressenter. Alla ageranden en organisation utför måste accepteras av 

omvärlden för att organisationen ska överleva och därmed anses legitim (ibid.). Denna 

definition kommer ligga till grund för vår tolkning av begreppet legitimitet.  

 

I boken Economy and Society (1922/1968) studerade Weber (i Ihlen & Fredriksson, 2018) 

maktens stora väsen som även ligger till grund för hans teori om legitimitet. Han skriver om 

domination by virtue of authority vilket innebär att makt inte handlar om den påverkan som en 

organisation eller person tar emot, utan känslan av skyldighet eller viljan hos intressenterna 

att följa organisationen som är det väsentliga. Makt och dominans blir alltså först åtkomlig om 

frivillig hängivenhet existerar hos intressenterna (ibid.). För att koppla an till legitimitet 

menar Weber att organisationer är beroende av denna frivilliga hängivenhet för att kunna 

skapa legitimitet. För utan den frivilliga hängivenheten från intressenterna går det inte att 

påverka dem, och det är förmågan att påverka som skapar legitimitet. Legitimitet är socialt 

konstruerat och skapas genom att en organisations intressenter känner tilltro till 

organisationen. Att tillhandahålla sig legitimitet innebär att ha en påverkan på den allmänna 

opinionen om organisationen (Ihlen & Fredriksson, 2018). 

 

Legitimitetsskapande innebär alltså att skapa tilltro för att på så vis lyckas påverka 

intressenterna genom frivillig hängivenhet (Ihlen & Fredriksson, 2018). Weber (i Ihlen & 

Fredriksson) skriver om tre olika metoder för att skapa denna tilltro, dessa är den rationella 
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principen som har sin grund i lagar och föreskrivna regler, den traditionella principen som har 

sin grund i vedertagen tro och gamla traditioner samt den karismatiska principen. Den 

karismatiska principen är den enda som är relevant för vår studie och där ligger fokus på 

ledarens egenskaper och karaktär. Det är den person som besitter de bästa kvaliteterna som 

tilldelas befogenhet att ge order. Weber (i Ihlen & Fredriksson, 2018) beskriver karisma som 

ett särskilt karaktärsdrag som kan ombildas till en egenskap som är flyttbar och inte bunden 

till en specifik person eller ett system. Den karisma en person innehar bestäms av 

intressenterna, det innebär att karisma, precis som legitimitet är en social konstruktion som 

kan manipuleras. På samma sätt kan en organisations karisma liknas vid en utmärkande 

egenskap som en organisation besitter, vilken också kan ses som ett verktyg för att utvinna 

legitimitet (ibid.). 

 

4.3 Anseende 
Cornelissen förklarar anseende som ”An individual´s collective representation of past images 

of an organization (induced through either communication or past experiences) established 

over time” (Cornelissen, 2015, s.7). Förenklat som; intressenters uppfattning av en 

organisation som byggts upp genom tidigare händelser under en längre period. Denna 

definition kommer ligga till grund för vår tolkning av begreppet anseende. 

Cornelissen (2015) tydliggör i sin bok att anseende inte är något som en organisation erhåller 

från tomma intet, utan istället något som konstrueras utifrån organisationens handlingar och 

relationen mellan organisationen, dess intressenter och omvärlden. En organisations anseende 

är inte heller något permanent, utan snarare något som kontinuerligt förändras genom den 

interaktion som sker mellan organisationen och intressenterna.  

Anseende är något som är en del av en organisations varumärke, och som tidigare nämnts 

byggs upp gemensamt av organisationen själva och dess intressenter. Syftet med en 

organisations varumärke är att bygga upp ett starkt anseende och en positiv bild för att gynna 

verksamheten. Cornelissen (2015) menar därmed att ett gott anseende är någonting viktigt att 

sträva efter. Ett gott anseende resulterar i att en organisation blir legitim, och med legitimitet 

menas att organisationen har rätt till att verka (Berry, 2017). Ett gott anseende tillsammans 

med ett starkt varumärke kan generera i ökad slagkraft då den på så sätt gör sig unik på 

marknaden.  
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Att mäta anseende är enligt Cornelissen (2015) något som görs genom utvärderingar med 

intressenterna för att se hur de ser på organisationen i fråga. Detta görs i vissa fall 

kontinuerligt och har ingen speciell händelse såsom exempelvis en ny reklamfilm eller 

tidningsartikel i åtanke vid utvärderingarna. Man tar hänsyn till allt som skett under en viss 

period snarare än till en specifik kommunikationsinsats. Detta gör det extremt svårt att mäta 

hur en specifik kommunikationsinsats faktiskt påverkade organisationens anseende och 

legitimitet. Man kan alltså få resultat om att organisationens anseende har blivit bättre eller 

sämre, men vet inte vad det faktiskt berodde på (Cornelissen, 2015).  

 

4.4 Operationalisering av teorier 
Nedan följer en operationalisering och konkretisering av ovannämnda teorier utifrån dess 

bestämda definitioner:  

 

Teoretisk definition Operationell definition 

Utvärdering - “en bedömning av 

kommunikationsinsatser och dess resultat, som ett 

medel för att påvisa ett ansvarstagande gentemot 

intressenter och organisationen själva” 

Ett ansvarstagande att mäta, bedöma och 

få feedback av resultat på 

kommunikationsinsatser.  

Legitimitet - “the justified right to exist ” Acceptans, tilltro och förväntningar på 

organisationen hos intressenter 

Anseende - “An individual´s collective 

representation of past images of an organization 

(induced through either communication or past 

experiences) established over time” 

Uppfattningar, åsikter och känslor hos 

intressenter baserade på erfarenheter av 

organisationen och relationen till den. 
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5. Metodologi 
I följande kapitel presenteras en beskrivning av våra metodologiska val och utgångspunkter.  

Samt en reflekterande diskussion gällande vår forskarroll och de metodologiska 

ställningstaganden studien innefattar.  

 

5.1 Forskningstradition 
Vi utgår ifrån det konstruktionistiska paradigmet i vår studie. Detta är en vetenskapstradition 

som menar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade utifrån 

interaktioner mellan människor och kollektivt handlande (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Den 

enskilda individen kan därmed inte ensam åstadkomma sociala konstruktioner utan det 

skapas, upprätthålls och förändras genom ett samspel mellan flera individer (ibid.). Detta 

menar vi är det centrala för utvärderingar av kommunikation, legitimitet och anseende i och 

med att dessa skapas i interaktionen mellan flera parter. Dessa interaktioner kan vara mellan 

organisation-intressent-omvärld vid anseende och legitimitet samt praktiker-akademiker vid 

utvärdering av kommunikation. 

 

Människors uppfattningar och förhållningssätt är essentiella för förståelsen av samhällets 

uppbyggnad i det konstruktionistiska paradigmet (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Detta är just 

det som denna studie syftar till att undersöka; subjektiva uppfattningar och bilder av 

fenomenet utvärdering av kommunikation som är beroende av sociala konstruktioner och är 

kontextbundna. Legitimitet och anseende är som tidigare nämnts socialt konstruerade utifrån 

människors uppfattningar och tolkningar av organisationer. Det är ett samspel mellan flera 

individers subjektiva idéer som skapar och formar legitimitet och anseende.  

 

Inom det konstruktionistiska paradigmet är beskrivningar centrala, ofta så kallade thick 

descriptions. Vi kommer att utföra en kvalitativ fallstudie med hjälp av samtalsintervjuer med 

kvalitativ analysmetod som följd. På så vis kan vi nå denna fyllighet för att bättre förstå 

komplexiteten i utvärderingar av kommunikation som studien syftar till att undersöka 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). 
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5.2 Metodologiska reflektioner 
Vi kommer utföra en induktiv studie och därav dra induktiva slutledningar vilket innebär att 

vi som forskare försöker sammanställa resultat att analysera av de material vi själva samlat in. 

Vi har genom tidigare forskning fått riktlinjer att förhålla oss till vid analys av materialet. 

Induktion bygger på observationer vilket vi kommer genomföra genom intervjuer och 

bearbetning av datan vi skaffar oss vilket kommer ge en bild av vad praktiker inom fältet 

säger (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) kritiserar att kvalitativa studier, likt vår studie, ska 

bedömas utifrån reliabilitet- och validitetskraven. De menar att kvalitativ forskning inte utgår 

ifrån säkra eller upprepade mätningar baserade på uppenbar data, dessutom saknar metoden 

standardiserade tillvägagångssätt och procedurer. Därför blir inte reliabilitet och validitet 

relevant i dessa typer av studier menar författarna. Vi kommer istället förhålla oss till 

bedömningskriterierna trovärdighet och överförbarhet som Hjerm et.al, (2014) nämner. Detta 

uppnås i denna studie genom att materialet är väl bearbetat under längre tid, att begrepp 

används konsekvent och noggrant samt att den innehåller tydliga beskrivningar gällande 

metod och genomförande. Det finns flera vetenskapliga kriterier vi kommer ta hänsyn till vid 

insamling och analys av materialet (Ekström & Larsson, 2010). Systematik och transparens 

innebär att vi måste ha ett organiserat och öppet tillvägagångssätt, detta avser vi att uppnå 

genom utförliga och detaljerade beskrivningar av studiens genomförande samt tydliga 

förklaringar till våra operationaliseringar. Koherens syftar till att det ska finnas en 

överensstämmelse mellan de olika delarna av analysen av materialet. Kriteriet om omfattning 

avser att vi inte enbart tittar på en liten del av materialet, utan måste ha hela det insamlade 

materialet i åtanke. Detta ska uppnås genom att vi, studiens två forskare, gemensamt ska 

samla in och studera materialet för att sedan vara objektiva och observera allt material på 

likvärdigt sätt. Interrelibilitet är av prioritet och innebär att vilken forskare som helst, utifrån 

det insamlade materialet, ska kunna göra likartade analyser. Även detta uppnås genom fylliga 

beskrivningar av utförandet att insamling-och analysmetoden i vår studie. Öppenhet är viktigt 

och syftar till att vi ska se att det finns en möjlighet för flera tolkningar och att vi ska hålla 

dessa tillgängliga i vår analys. Studien ska ha ett djup som innebär att vi även ska se det som 

inte är så tydligt och uppenbart i materialet, utan även söka bakom det manifesta (ibid.) 

Genom dessa riktlinjer kommer studiens trovärdighet och överförbarhet att öka. 
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Som intervjuare är det viktigt att vi skapar ett förtroende hos den som blir intervjuad och vice 

versa (Ekström & Larsson, 2010). Silverman (s. 73, i Ekström och Larsson, 2010) förklarar 

den ömsesidiga förståelsen som “one should try to obtain intersubjective depth between both 

sides so that a deep mutual understanding can be achieved”. Vi som intervjuare och den 

intervjuade måste alltså kunna förstå varandra för att intervjun ska bli värdefull. Detta ska vi 

uppnå genom flexibelt, professionellt och ödmjukt agerande vid intervjutillfällena. Det är vi 

som forskare som vägleder intervjun men måste vara neutrala i våra frågor för att kunna ge 

intervjuobjektet möjlighet att våga yttra dess egna tankar. Frågorna får därmed inte vara 

vinklade på något sätt så att de redan har underliggande antydanden, utan måste vara öppna 

för att intervjuobjektet ska våga tala ut och inte känna sig hämmad (Ekström & Larsson, 

2010).    

 

Vår fallstudie bidrar till att vi kan göra teoretiska generaliseringar. Vi ämnar inte göra någon 

systematisk generalisering eller söka statistiskt representativa resultat för en viss population 

(Ekström & Larsson, 2010). De teoretiska generaliseringar vi gör handlar istället om hur hur 

man genom att studera ett mindre antal fall går på djupet och kan se egenskaper och strukturer 

i interaktioner, organisationer och i samhället (ibid.). I vårt fall handlar dessa egenskaper och 

strukturer om hur organisationer arbetar med utvärderingar av sina kommunikationsinsatser.  
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6. Metod  
I följande kapitel redogörs för den insamlings- och analysmetod som tillämpas i studien. 

Vidare presenteras urval för både intervjupersoner, litteratur och vetenskapliga artiklar samt 

hur sökprocessen sett ut. Därefter följer ett resonemang kring för- och nackdelar med de valda 

metoderna, urvalet och materialet under delavsnittet metoddiskussion. Slutligen presenteras 

en djupgående förklaring till hur vi gått tillväga vid insamling och analys av materialet samt 

de etiska överväganden vi gjort.   

 

6.1 Insamlingsmetod 
Vi har valt kvalitativa semistrukturerade samtalsintervjuer som insamlingsmetod för vår 

studie då vi undersöker hur organisationer utvärderar sin kommunikation (Ekström & 

Larsson, 2010). Denna metod ligger till grund för att respondenterna och vi som intervjuare 

ska få en gemensam förståelse för fenomenet i fråga. En kvalitativ samtalsintervju ger oss 

kännedom om fenomenets karaktärsdrag och dess kontext (ibid.).  

 

Med samtalsintervjuer ämnar vi få en djupare förståelse och förklaring till hur 

kommunikationsansvariga jobbar med utvärdering av organisationens kommunikation. Denna 

insamlingsmetod lämpar sig väl till vår frågeställning då den syftar till att påvisa hur olika 

fenomen synliggörs. Det är även en bra metod om man vill skapa förståelse för hur människor 

ger mening till olika företeelser och innebörden av olika fenomen, i det här fallet 

utvärderingar av kommunikationsinsatser. Denna typ av intervju skapar rätt förutsättningar för 

skilda och oväntade svar vilket vi vill vara öppna för. Vi utgår från att svaren kan skilja sig 

markant mellan de olika respondenterna vi intervjuar och anser därför att öppna frågor kring 

utvärderingar är de mest lämpliga. Det ger oss också en god möjlighet att ställa anpassade 

följdfrågor för att få ut mer och relevant information från respondenterna (Esaiasson et al., 

2015).  

 

6.2 Analysmetod 
Vårt val av kvalitativ analysmetod är viktigt då de dels avser att strukturera och förenkla det 

material vi samlat in från samtalsintervjuerna, men även att tolka materialet utifrån de teorier 

vi valt. Ett systematiskt tillvägagångssätt hjälper oss att ge mening åt materialet från 

insamlingen som genererar trovärdiga resultat (Hjerm et al., 2014).  
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Vi använder oss utav Miles och Hubermans (1984) kvalitativa analysmodell som Hjerm et.al, 

(2014) benämner som ett standardverk vid just kvalitativa analyser.  Ur denna typ av analys 

utläser vi olika typer av strukturer, underliggande berättelser och diskurser i samhället. Denna 

analys består av tre delar som benämns som kodning, tematisering och summering. På så vis 

hittar vi mönster och liknelser i materialet som vi sedan tolkar utifrån våra teorier (ibid).  

 

För att kunna göra en kvalitativ analys av vårt insamlade material operationaliserar vi 

teorierna utifrån våra valda definitioner av dem. På så vis konkretiseras studiens teoretiska 

begrepp, syfte och frågeställningar. Denna operationalisering sker i avsnittet under teorier där 

vi tagit fram nya variabler för våra centrala begrepp, utvärdering av kommunikation, 

legitimitet och anseende. Exempelvis är begreppet anseende operationaliserat till 

uppfattningar, åsikter och känslor hos intressenter baserade på erfarenheter av organisationen 

och relationen till den. Variablerna är olika iakttagelsepunkter som också fungerar som 

beskrivning av det ursprungliga begreppet. Dessa variabler avser mäta våra begrepp genom att 

vara relevanta och heltäckande för vad begreppet innebär. Enligt Hjerm et al., (2014) kommer 

studiens validitet stärkas genom att vi väljer väsentliga variabler av betydelse för begreppet. 

På så vis ökar överensstämmelsen mellan den operationella och teoretiska definitionen. 

Fenomenet vi ska undersöka är för komplext att enbart mätas med en variabel och kräver 

därför denna operationalisering. Dessa nya variabler kommer fungera som analysverktyg för 

att hitta, förstå och problematisera mönster i vårt insamlade material (Hjerm et al., 2014) 

Tolkningen av det insamlade materialet utifrån våra teorier sker genom att vi söker efter de 

nya variabler vi skapat för att se hur vanligt förekommande de är och i vilken kontext de 

påträffas. De teman vi kunde utläsa utifrån denna analys av det insamlande materialet var 

ekonomi, räckvidd, varumärke och svårigheter. 

 

6.3 Urval av intervjupersoner 
Vi har valt att intervjua personer som är ansvariga för sin organisations kommunikation då 

dessa representerar det fenomen vi vill undersöka (Ekström & Larsson, 2010); utvärdering av 

kommunikationsinsatser.  
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Vi gjorde vårt urval baserat på centralitet - centralt placerade källor, som vi på förhand anser 

kan ge oss den mest relevanta informationen (Esaiasson et al., 2015). Enligt oss är dessa 

personer ansvariga för kommunikation i privata och ideella organisationer. Detta urval är 

baserat på vår bedömning att chefer eller ansvariga för kommunikation är de mest relevanta 

att intervjua då de kan besvara våra frågeställningar bäst i jämförelse med personer med andra 

befattningar. De besitter en djupgående förståelse för organisationens kommunikation och 

ansvarar för den kommunikation som bedrivs. Då denna studie syftar till att undersöka hur 

organisationer jobbar med utvärderingar av sin kommunikation är det därmed relevant för oss 

att fråga de mest kunniga personerna inom området.   

 

Populationen för studien består av svenska privata och ideella organisationer som aktivt 

arbetar med sin externa kommunikation i olika typer av medier. Ett aktivt 

kommunikationsarbete var ett krav för populationen vilket säkerställdes innan påbörjat urval.  

Urvalet gjordes sedan genom att vi kontaktade cirka 30 personer på olika företag via mail 

ansvariga för kommunikation på privata och ideella organisationer som vi ansåg var lämpade 

för intervjun då de befann sig inom ramen för studiens avgränsningar. De organisationerna 

som sedan accepterade förfrågan om deltagande kallade vi på intervju. Respondenten fick 

själv välja mellan att ses för intervjun eller genomföra den per telefon. För att öka antalet svar 

var vi mycket flexibla med tid och plats och var öppna för att korta ner intervjun om så 

önskades.  

 

Vi utförde sju intervjuer med personer ansvariga för kommunikation på olika typer av 

organisationer med skilda verksamheter och bakgrund. Tiden respondenterna varit 

verksamma i organisationen, deras erfarenhet av branschen, kön och ålder skilde sig åt 

markant. En av de sju organisationerna var ideell och resterande sex var privata 

organisationer. Två av organisationerna verkar endast lokalt, tre bedriver verksamhet i hela 

Sverige och två svenska organisationer är verksamma i flertalet länder i världen. 

Organisationerna har varit verksamma olika länge och ägnar sig åt skilda typer av 

verksamheter med olika storlek och etablering i samhället. Verksamheterna de bedrev var; 

social omsorg, livsmedel, bilåtervinning, detaljhandel, bank och försäkring samt resor. De 

distinkta skillnaderna mellan respondenterna och organisationerna gav oss bredd i materialet 

och goda förutsättningar för en teoretisk generaliserbarhet. Nedan följer en presentation av 
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respondenterna och dess fiktiva benämningar. Storlek på organisation baseras på etablering i 

samhället och benämns 1-3, där storlek 1 är liten, storlek 2 är mellan och storlek 3 är stor: (R= 

respondent) 

 

R1 - ideell organisation, verksamma lokalt, storlek 1 

R2 - privat organisation, verksamma lokalt, storlek 1 

R3 - privat organisation, verksamma nationellt, storlek 2 

R4 - privat organisation, verksamma nationellt och internationellt, storlek 3  

R5 - privat organisation, verksamma nationellt, storlek 3 

R6 - privat organisation, verksamma nationellt, storlek 3  

R7 - privat organisation, verksamma nationellt och internationellt, storlek 3 

 

6.4 Urval av litteratur & vetenskapliga artiklar 
Det material vi valt att utgå ifrån för att genomföra denna studie är kursböcker och artiklar 

som används under B- och C-kursen i Medie-och kommunikationsvetenskap vid Uppsala 

Universitet (VT 18 & HT 18). Vi har även använt oss av Uppsala universitetsbiblioteks 

sökmotor, EBSCO- communication and mass media complete samt Google Scholar för att 

hitta vetenskapliga artiklar och tidigare forskning om utvärdering av kommunikation. Vi satte 

på förhand upp som kriterium att de artiklar vi eftersökte skulle vara peer reviewed, vilket 

betyder att de är certifierade att publiceras. Våra sökord var: evaluating of communication, 

measuring, organizational communication, evaulation method, corporate reputation, 

legitimacy och public relations. För att fördjupa oss i utvärderingar av kommunikation har vi 

främst använt oss av Watson och Nobles (2007) bok. Slutligen ger det empiriska materialet 

för uppsatsen en bred och omfattande bild av fenomenet vi ämna att undersöka.  

 

6.5 Metoddiskussion 
De valda metoderna för studien är fördelaktiga på ett flertal sätt. De kvalitativa 

samtalsintervjuerna lämpar sig väl då vi vill skapa förståelse för utvärderingar av 

kommunikation genom att förstå uppfattningen och synen på fenomenet hos personer 

ansvariga för kommunikation. Det innebär att vi vill hålla oss öppna inför olika typer av svar 

och perspektiv för att få en bred och riktig bild vilket den valda insamlingsmetoden möjliggör. 

Den kvalitativa analysmetoden ger oss möjlighet att studera, tolka och analysera den 
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insamlade datan på ett systematiskt och effektivt sätt. Med hjälp av Hjerm et al., (2014) råd 

och riktlinjer kan begrepp operationaliseras korrekt och transkribering samt kodningen sker 

organiserat och konsekvent. Detta kommer ge trovärdiga resultat då genomförandet öppet och 

noggrant presenteras.  

 

En begränsning vi ser med metodvalet är att den saknar en mer övergripande bild som är 

baserat på ett större antal observationer av fenomenet. Samtalsintervjuerna leder till att vi kan 

göra djupgående analyser av ett fåtal fall. Det skulle dock vara fördelaktigt att komplettera 

denna metod med en kvantitativ undersökning, förslagsvis en enkät ämnad för 

kommunikatörer på organisationer inom studiens avgränsning, följt av en kvantitativ analys. 

Metoderna skulle komplettera varandra på ett effektivt sätt genom att enkäter resulterar i ett 

brett men ganska ytligt resultat medan samtalsintervjuerna ger oss färre men mer djupgående 

resultat. Även en kombination av kvantitativ och kvalitativ analysmetod skulle göra det 

möjligt för oss att presentera resultatet på två skilda sätt, den kvantitativa datan i form av 

siffror och den kvalitativa datan i form av text (Hjerm et al., 2014). Då vi valt att enbart 

genomföra kvalitativa samtalsintervjuer går vi miste om de fördelar som en kvantitativ 

insamlingsmetod kan generera, ett brett, systematisk generaliserbart resultat som är statistisk 

representativt. Däremot får vi fördelarna av en kvalitativ studie, nämligen teoretiskt 

generaliserbart resultat som har ett djup och ser bakom det manifesta. Vi kan därmed utläsa 

egenskaper och strukturer i organisationers arbete med utvärdering av kommunikation (ibid.).  

 

Vi bedömer att vi inte har tillräckliga resurser inför denna studie att utföra både en 

enkätundersökning och samtalsintervjuer. Vi anser att det viktigaste är att få en djup förståelse 

för fenomenet och att intervju som självständig insamlingsmetod klarar av att besvara våra 

frågeställningar, om än enkäter hade varit fördelaktigt att kombinera med. Det ger ett mer 

värdefullt resultat att lägga de resurser vi har på fler och utförligare intervjuer än att ta tid till 

att utforma och sammanställa en enkätundersökning. Då vi ämnar få en djupare förklaring till 

fenomenet utvärdering av kommunikation inom ramen för legitimitet och anseende hos 

organisationer anser vi att intervjuer är den bäst lämpade och heltäckande insamlingsmetod vi 

behöver. Därför faller det sig naturligt att vi använder oss utav den kvalitativa analysmetoden. 
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Urvalet vi gjort baserat på centralitet gav oss möjlighet att intervjua organisationer av helt 

olika slag, de varierar i storlek, omsättning, verksamhet och erfarenhet. Detta gör att vi får en 

bred bild av fenomenet utvärdering av kommunikation samt får en förståelse för om de 

erfarenheterna gällande utvärderingar skiftar beroende på typ av organisation. Nackdelen med 

urvalet är att det saknar tillräckligt med respondenter och systematik vilket därmed minskar 

möjligheten till statistiskt representativa resultat.     

 

De kursböcker vi valt som underlag till vår uppsats anser vi vara trovärdiga då de är 

etablerade och välkända böcker inom fältet och aktuella i tiden. Genom att alla artiklar vi 

använt oss av är peer reviewed är de säkrade att innehålla objektiv forskning med en 

vetenskaplig standard. Watson och Nobles (2007) bok anser vi är något gammal men trots det 

mycket relevant, det författarna skriver gällande utvärdering av kommunikation är fortfarande 

aktuellt idag för vidare forskning.  

 

6.6 Genomförande 
Som ovan nämnt har vi valt att genomföra en kvalitativa semistrukturerade samtalsintervjuer 

samt en kvalitativ analys av materialet vi samlar in. Nedan följer en beskrivning på hur vi har 

gått tillväga i vår materialinsamling och vår analys av material. 

 

Till att börja med fann vi ett problemområde som väckte vårt intresse. Utifrån det 

problemområdet utformade vi en övergripande frågeställning och ett syfte med vår studie.  

Vid djupare analys av tidigare forskning och teorier klarnade bilden av vad vi ville 

åstadkomma med studien ytterligare; utvärdering av kommunikationsinsatser inom ramen för 

legitimitet och anseende. Detta resulterade i beslutet att samtalsintervjuer lämpar sig bäst som 

insamlingsmetod tillsammans med en kvalitativ analysmetod.  

 

Vi följer det råd som McCracken (i Esaiasson et al., 2015) tar upp gällande att inte ha ett 

bestämt antal intervjuer i förväg. Det innebar att vi på förhand inte bestämde exakt antal 

intervjuer vi skulle genomföra utan bokade in ett flertal och avslutade när vi kände att mättnad 

uppnåts. Efter sju intervjuer uppnåddes denna mättnad och vi bokade därför inte in fler 

intervjuer. Vi valde att genomföra semistrukturerade samtalsintervjuer och skapade en 

intervjuguide (se bilaga 1) som bestod av olika teman som skulle vägleda oss vid intervjuerna. 
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Dessa teman utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar (Ekström & Larsson, 

2010) och bestod av bakgrund, organisation, kommunikation, mål, utvärderingar, legitimitet 

& anseende, utveckling & framtid och egna kommentarer. Intervjuguiden hjälpte oss att 

strukturera upp intervjufrågorna som tog hänsyn till två saker; form och innehåll. Formen 

syftade till att intervjun skulle flyta på bra medan innehållet syftade till att frågorna ska vara 

konstruerade så att de hör ihop med frågeställningarna vi ämnar svara på (Esaiasson et.al, 

2015). Frågorna var korta och enkla för att undvika missförstånd. Frågorna var även öppna för 

att vi skulle få ut så mycket som möjligt från respondenten, därmed ställdes inga ja- eller nej-

frågor. Exempel på en öppen fråga som ställdes var: Vad innebär utvärdering av 

kommunikation för dig? Frågorna utformades även efter de teorier vi valt att ta hjälp av vid 

analysen, utvärdering av kommunikation, legitimitet och anseende. Exempel på en sådan 

fråga var: Era intressenters uppfattning om er, vad betyder den och hur arbetar ni med den 

genom er kommunikation? Efter att vi utformat en intervjuguide genomförde vi en 

provintervju för att testa frågeformuleringarna, få en uppfattning om hur lång tid intervjun 

skulle ta samt vilka frågor som saknades eller var överflödiga (Ekström & Larsson, 2010).  

 

Under intervjuerna använde vi oss av intervjuguiden och förhöll oss på samma sätt till den 

teknik vi bestämt. Vi anpassade frågeordningen och följdfrågorna efter respondenternas svar 

och innehåll. Vi inledde samtliga intervjuer med att informera respondenterna om deras 

rättigheter utifrån Vetenskapsrådets forskningskrav (2002). Därefter förklarade vi kort vad 

intervjun skulle handla om och förtydligade studiens syfte och inledde därefter intervjun. Vi 

försökte som intervjuare att inte påverka respondentens svar, utan försökte hålla oss neutrala 

under hela intervjun. Genom positivitet och öppenhet försökte vi skapa ett förtroende. 

Respondenten gavs utrymme att tolka och vinkla svaret efter eget finnande, hen gavs 

möjlighet att prata fritt men vi styrde respondenten till att hålla sig inom området för studien 

(Ekström & Larsson, 2010).  

 

Samtalsintervjuerna spelades in för att underlätta bearbetningen och gav möjligheten att 

lyssna igenom intervjuerna ett flertal gånger för att inte missa något. Transkriberingen av 

intervjuerna skedde samma dag som de genomfördes för att vi inte skulle glömma viktiga 

detaljer och information (Hjerm et al., 2014). Vi deltog gemensamt vid alla intervjuer men 

turades om att vara moderator, vi transkriberade och analyserade materialet tillsammans. 
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Detta skapade hög tillförlitlighet genom att vi var två stycken som deltog och avlyssnade 

materialet och fick på så vis två perspektiv av samma situation (Esaiasson et al., 2017).  

 

Det insamlade materialet kodades genom att vi sökte efter relevant data för vår analys. Vi 

försökte hitta begrepp eller ord som vi använde som koder. Exempel på koder vi hittade: 

lönsamhet, klick, uppfattning och top-of-mind. Vid tematiseringen kategoriserade vi koderna 

för att kunna ställa dem i relation till varandra. Vi skapade en tankekarta för att strukturera 

upp koderna och dela in dem i teman. På så vis lyckades vi hitta de teman som vi ansåg 

betydelsefulla för att kunna förstå utvärdering av kommunikationsinsatser. Vi hittade dessa 

teman: ekonomi, räckvidd, varumärke och svårigheter. Dessa teman uppkom då vi såg ett 

mönster i att utvärdering av kommunikation anpassades efter vad den syftade till att 

utvärdera. Dessutom fanns det gemensamma svårigheter som var genomgående för många av 

organisationerna och vi valde därför att utforma ett eget tema för dessa svårigheter. Exempel 

på koder inom temat varumärke var: kundnöjdhet, ansvar och förtroende. 

 

Det ordnade och tematiserade materialet använde vi som grund för att kunna genomföra 

analysen och för att kunna dra slutsatser (Hjerm et.al, 2014). Detta var ett sökande efter olika 

mönster och det sannolika. Fram tills dess att vi kände att vi uppfyllt en mättnad i analysen 

gjorde vi flera granskningar av materialet. 

 

6.7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har fyra forskningskrav som vi måste ta hänsyn till. 

Informationskravet syftar till att vi ger nödvändig information till de deltagande om syftet och 

bakgrunden till vår studie. Detta tydliggörs i dels mailet med förfrågan om att delta som 

skickas till alla potentiella intervjupersoner, samt vid intervjutillfället som inledande del i 

samtalet. Samtyckeskravet avser att deltagandet är frivilligt i undersökningen och våra 

respondenter får avbryta när som helst vilket precis som ovan klargörs vid intervjutillfället. 

Det tredje, konfidentialitetskravet, innebär att inga obehöriga kan ta del av personlig 

information om deltagarna. Det fjärde och sista, nyttjandekravet, betyder att de svar som 

kommer fram inte får användas i andra studier eller andra syften än i denna undersökning. 

Även dessa två aspekter tar vi hänsyn till och informerar respondenterna om i mailet om 

förfrågan, men även under intervjutillfället. 	  
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7. Resultat  
I följande kapitel kommer vi att presentera insamlat material från våra samtalsintervjuer. 

Detta material ger en förståelse för organisationers arbete med utvärdering av 

kommunikation. Avsnittet är disponerat efter de centrala resultat materialet gav, 

presentationen sker därav efter de tidigare presenterade tematiseringarna. Resultatet 

presenteras både med exempel från intervjuerna samt citat. Materialet kommer i nästa kapitel 

att tolkas inom ramen för de teorier som tidigare redogjorts för under teorikapitlet. 

 

7.1 Övergripande resultat 
Trots att organisationerna vi intervjuat skiljer sig åt väsentligt gällande både 

affärsverksamhet, storlek och syfte så går det att utläsa tydliga strukturer och likheter mellan 

dem och förhållningssätten till utvärderingar av kommunikation. Oavsett typ av organisation, 

ideell eller privat samt storlek på och syfte med verksamheten så har de alla samma 

huvudsakliga mål med sin kommunikation, att den ska generera ekonomisk lönsamhet. Detta 

avspeglas även i den typ av utvärdering som är vanligast förekommande, nämligen 

utvärdering på vad kommunikationsinsatser direkt genererar ekonomiskt. Majoriteten av de 

organisationer vi intervjuade strävar efter att få så direkta och konkreta resultat som möjligt. 

Överlag anses de digitala utvärderingarna som oproblematiska och organisationerna tycker att 

det finns bra verktyg och analysprogram för att utföra dessa utvärderingar, exempelvis via 

Google analytics. Genom utvärdering digitalt kan organisationer följa sina intressenters 

digitala rörelsemönster från exponering till avslut. Däremot saknar de flesta organisationer en 

utvärdering som kan visa på det avgörande ögonblicket eller avgörande 

kommunikationsinsatsen som faktiskt gjort att intressenten gått till handling och valt just 

deras organisation för köp, medlemskap eller liknande. Majoriteten känner även en avsaknad 

av metoder för att utvärdera sitt varumärke i flera aspekter. Mer om det under tema 3.  

 

7.2 Teman  
Vi har definierat fyra huvudsakliga teman gällande utvärdering av kommunikation efter 

transkribering av intervjuerna. Dessa teman bildades utifrån koderna vilka skapade ett 

mönster där vi tydligt kunde se att utvärderingarna av kommunikation var mycket beroende 

av den variabel de avsåg att mäta. Dessa koder presenteras under varje tema nedan. Vi kunde 

därefter utläsa mönster gällande att om, hur och varför utvärderingar sker är beroende av vad 
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som avses mätas. De teman vi fann utifrån vad utvärderingarna avsåg mäta var ekonomi, 

räckvidd och varumärke. Vi har även skapat ett fjärde tema för de svårigheter med 

utvärdering av kommunikation som påvisades kontinuerligt vid analys av den insamlade 

material.  

 

7.2.1 Tema 1: Ekonomi: omsättning, lönsamhet, försäljning, kostnad  

Gemensamt för samtliga organisationer som intervjuades var att deras huvudsakliga mål var 

att bidra till en ekonomiskt lönsam verksamhet för att de ska kunna fortsätta leva. Detta gällde 

för både den ideella organisationen och de privata, det var alltså ingen skillnad på deras 

huvudsakliga mål med kommunikationen. Majoriteten av alla organisationer hade även som 

främsta kommunikationsmål att insatserna skulle generera ekonomisk vinst och göra skillnad i 

försäljningen. Detta var något som respondenterna ansvariga för kommunikationen var 

tvungna att förhålla sig till och var därmed det främsta värdet som utvärderades.  

 

•  “Det spelar ingen roll vad vi säger och gör, bara det leder till mycket försäljning” - 

R2 

 

• ”Vi vill få effekt av varje krona vi investerar i vår kommunikation och se att pengarna 

är värda kommunikationsinsatsen.” - R5  

 

Detta resultat avspeglas mycket i hur de bedrev kommunikationen samt på vilket sätt den 

utvärderades. Nästan all kommunikation var till för att öka försäljningen och därmed låg 

fokus på direkta resultat. Värdet av den ekonomiska lönsamheten kommunikationen gav var 

huvudsakligen det som utvärderades, vad den genererar i pengar och försäljning. Här hade 

organisationerna skilda sätt att utvärdera, vissa gjorde aktivitetsmätningar på hur många som 

gick till handling medan andra utvärderade vad specifika kampanjer genererar i försäljning. 

R1 skickar ut brev varje månad till befintliga kunder där de genom svarsfrekvensen kan utläsa 

och utvärdera vilken direkt ekonomisk lönsamhet brevet genererat i. R2 skickar ut digitala 

nyhetsbrev varje vecka med erbjudanden och information. Vid varje veckoslut utvärderas 

detta nyhetsbrev för att se om innehållet påverkat försäljningen. R4 använder sig bland annat 

av affiliatemarknadsföring - en digital marknadsföring som är direkt prestationsbaserad. Det 

innebär att organisationen belönar publicister av sina annonser om de skickar kunder till 
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organisationens webbplats som sedan går till handling. Affiliatemarknadsföring anser R4 vara 

mycket bra då det går att mäta exakt vilken ekonomisk lönsamhet en specifik 

kommunikationsinsats resulterar i. 

 

• “Man behöver förenkla mycket i och med det digitala, det finns så mycket siffror, 

statistik och data som är jättehäftig men oftast så faller man tillbaka på lönsamhet, är 

det här lönsamt? Då är det ROI (Return on investment) som blir intressant” - R4  

 

7.2.2 Tema 2: Räckvidd: Reach, klick, digitala mätningar, antal som tagit del av information  

 

Räckvidd är något som är både viktigt och enkelt att mäta enligt majoriteten av 

organisationerna, medan det är mindre relevant enligt en organisation. Beroende på vilken typ 

av variabel man vill utvärdera kan man få information gällande exempelvis klick, 

interaktioner såsom delningar eller kommentarer, antal skickade och öppnade mail, vad som 

klickas på i mailen eller hur många som besöker organisationens hemsida och går till handling 

och avslut. Majoriteten av organisationerna använder Google analytics för att göra dessa 

digitala spårningar av kunder. R4 och R6 anser att digitala mätningar är mycket effektiva men 

menar också att det krävs en gallring av informationen för att välja ut vad som verkligen är 

intressant i förhållande till målet med kommunikationsinsatserna. Ibland blir informationen 

för omfattande och irrelevant för att utvärderas. R3 säger att utvärderingar av kommunikation 

överlag är mycket svårt, men fortsätter sedan med att gå in på det digitala: 

 

•  “Det digitala är ju väldigt lätt att utvärdera via analytics och genom uppsatta mål så 

ser vi vilka som kommer utifrån och som går till avslut på de målen vi satt upp på 

hemsidan.“ - R3  

 

Flera av de intervjuade organisationerna tar hjälp av externa parter vid dessa digitala och mer 

tekniska utvärderingar, i vissa fall för att organisationerna internt inte har den tid eller 

kunskap som krävs för dessa utvärderingar.  

 

7.2.3 Tema 3: Varumärke: kundnöjdhet, ansvar, uppfattning, tilltro, associationer, top of mind, 

ställningstagande, tillgänglighet, etik, känslor, upplevelser, interaktion, relation  
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Majoriteten av organisationerna tycker att varumärkesbyggande är en primär del i arbetet med 

kommunikation men anser det vara komplext och bör utvärderas mer än vad det gör i 

dagsläget. Som ovan nämnt ligger generellt sett det stora fokuset på ekonomi. Det finns dock 

en organisation som är unik med att prioritera varumärkesbyggande före ekonomisk 

lönsamhet. R3 är den enda respondenten vars organisation lägger större fokus på varumärket 

än på ekonomi vid kommunikationsarbete. De anser att en god relation med kunden är primär 

och att en god kontakt gör att försäljningen faller sig naturligt i nästa steg. De försöker 

utvärdera sitt varumärke kontinuerligt genom olika kundundersökningar där de granskar bland 

annat kundnöjdhet, upplevelser och relationer. Detta görs genom enkäter som de själva 

skickar ut, men också i direktkontakt med kunden.  

 

Det finns ytterligare två organisationer som sticker ut på skilda vis i sitt sätt att se på 

utvärderingar av just varumärket. R5 var den enda som kände sig nöjd med sin organisations 

befintliga sätt att utvärdera varumärket på. Respondentens organisation gör kontinuerliga 

utvärderingar av sitt varumärke genom kvartals-, halvårs- och helårsbedömningar. Dessutom 

görs en tracking löpande om konsumenternas upplevelser om varumärket. Utifrån dessa 

utvärderingar vet de att organisationen är ett av de mest välkända och omtyckta varumärkena i 

Sverige. Denna utmärkelse är en bekräftelse på att deras kommunikation skapar en god 

relation med deras kunder. R4 var också mycket nöjda med sina utvärderingar överlag, men i 

kontrast till R5 gjordes inga specifika utvärderingar av varumärket. Respondenten ansåg inte 

att detta var nödvändigt för den verksamhet de bedriver och nämner att tilltro och känslor inte 

är relevant för att deras produkt ska sälja.  

 

Med undantag för R4, anses utvärdering av intressenternas uppfattning vara mycket viktigt 

enligt organisationerna överlag. Organisationerna önskar att veta mer om hur 

kommunikationen påverkar och stärker relationen mellan dem och deras intressenter. De 

önskar mer information om hur deras kommunikation landar hos intressenterna, vilka känslor 

som skapas och vilken uppfattning intressenterna skapar sig om organisationen. Genom sin 

kommunikation försöker organisationerna skapa positiva erfarenheter för intressenterna som 

på olika sätt berör eller skapar känslor hos dem. Typen av känsla som de vill skapa varierar 

självklart beroende av vilken typ av organisation det är, men en strävan mot att väcka emotion 
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för att påverka uppfattningen om organisationen, är genomgående för majoriteten av 

organisationerna. Både R6 och R7 menar att fokuset i kommunikation ligger vid hur den 

mottages och uppfattas snarare än vad man som organisation faktiskt säger.  

 

• “Vi vill berätta om det som känns relevant för kunden. Inte vad vi vill säga, utan vad 

kunden vill höra” - R6  

 

• “Det viktiga är inte vad du säger utan hur det uppfattas” - R7 

 

För att skapa en god relation med sina intressenter har den organisation R6 representerar valt 

att inte ha några säljande budskap på sina sociala kanaler. Där vill de istället beröra och 

anspela på känslor. De vill signalera trygghet, exempelvis genom förslag på hur man 

förebygger skador och hur man på bästa sätt tar hand om sig. R1 anser att det är enormt 

viktigt att deras intressenter känner ett stort förtroende för organisationen, de vill skapa en 

personlig känsla utifrån de lokala perspektiv verksamheten är uppbyggd på. Genom konkreta 

responsmöjligheter och tydliga etiska riktlinjer försöker de skapa förtroende och känslor. 

 

Gemensamt för flera organisationer är att de tar till vara på den feedback de får i olika form 

för att förändra sitt arbete för att uppfattningar om organisationen överlag ska förbättras. 

Majoriteten av organisationerna skickar ut webbenkäter för att kunna utvärdera kundernas 

uppfattning av organisationen men även som ett sätt att utvärdera kundnöjdheten. Några av 

respondenterna utför även andra typer av utvärderingar av kundnöjdhet för att få en tydligare 

bild. R6 utför utöver webbenkäter även direkta enkäter per telefonen efter varje kundsamtal 

för att kunna utvärdera kundens nöjdhet. Det menar respondenten påverkar kundbemötandet i 

nästa steg och därmed även bidrar till ett stärkande varumärke. Även R7 använder sig av 

telefon som ett sätt att få snabb information om hur nöjda kunder är med exempelvis 

information de tagit del av. För en ökad kundnöjdhet anser respondenten även att en 

lättillgänglighet för frågor och svar på sociala kanaler är en bidragande faktor och något de är 

duktiga på. R2 gör i dagsläget inga utvärderingar av kunders uppfattning, utan har istället som 

grundregel att ta till vara på kommentarerna de får av intressenter i olika sammanhang. Även 

om R2 önskar att det lades resurser på att genomföra utvärderingar av sin kommunikation för 
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att se hur det bidrar till varumärket så måste de förhålla sig till att de styrande i organisationen 

hellre vill fokusera på hur kommunikationen bidrar till försäljning.   

 

•  “Anseende är det som gör att man blir långvarig och stabil. Men det är en 

balansgång med att vi är nya och inte nått lönsamhet i alla butiker än. Vi har inte 

möjligheten att tänka för långsiktigt. Det är mer fokus från ledning att fråga vad som 

ger pengar här och nu.” -R2  

 

Flera av organisationerna arbetade aktivt med etiska ställningstaganden och socialt ansvar på 

olika sätt. Detta gjordes för att skapa acceptans och förtroende hos intressenterna gentemot 

organisationen. Organisationerna arbetade i olika grad med dessa ställningstaganden, och 

använde det som ett verktyg på skilda sätt för att uppnå eller överträffa de sociala 

förväntningarna som finns på organisationen. Flera av organisationerna använde även sina 

ställningstaganden som ett sätt för att bli unika på marknaden och våga sticka ut. R5 

värdesätter att vara ett värderingsstyrt företag och vill visa sig som en positiv kraft i 

samhället. De handlar aktivt för att vara goda och medvetna och kommunicerar gärna ut detta. 

R6 använder sponsring som ett verktyg för att visa på att de tar ställning i samhället. De vill 

leva som de lär och föregå med gott exempel, bland annat genom lika pengafördelning mellan 

kvinnor och män vid sponsring. R1 arbetar aktivt med att förhålla sig till regler och policys 

och för en ständig dialog om vad som är rätt och fel för organisationen.  

 

• “Vi måste hålla den etiska fanan högt” - R1 

 

Både R1 och R6 avskrev sig samarbeten med partners som inte gick i linje med deras 

ställningstaganden. Exempelvis sponsrade R6 en organisation som inte hade en jämställd 

fördelning av pengar mellan män och kvinnor som därför avbröts. 

 
Tema 4: Svårigheter:	Problematik, svårt, komplicerat, brist	
Samtliga organisationer upplever någon form av svårighet med sina utvärderingar av 

kommunikation i dagsläget. Vissa organisationer anser dessa hinder vara mer omfattande och 

begränsande än andra. Gemensamt för flera organisationer oberoende storlek eller typ av 

verksamhet som bedrevs var att de saknade utvärdering för vad som var avgörande i kundens 

beslut att gå till handling. Det råder en osäkerhet kring vilka kommunikationsinsatser som är 
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mest effektiva och som i slutändan får kunden att välja dem före andra alternativ. Detta är 

inget de kan utläsa utifrån sina utvärderingar av sin kommunikation idag men något de önskar 

att veta. R5 är den organisation som är mest nöjd med utvärdering av sin kommunikation 

idag. Som ovan nämnt har de ett av Sveriges starkaste varumärken och upplever att de har 

tillräcklig information om hur deras kommunikation fungerar idag. Dock finner även de en 

svårighet i att veta vilken typ av kommunikation eller kommunikationsinsats som påverkar 

deras kunders beteende mest. De önskar att veta vad som är det avgörande i kundens beslut att 

välja just dem före en konkurrent.  

 

Gällande metoder för utvärdering av kommunikation skiljer sig organisationerna åt till stor 

del. Som ovan nämnt känner ett fåtal sig mycket nöjda med sina utvärderingar och de metoder 

de använder, detta är två större och mer etablerade företag. Resterande organisationer 

upplever att det finns svårigheter med utvärdering som leder till begränsat resultat på det 

kommunikationsarbete som bedrivs. Nedan följer svårigheter som varit återkommande och 

gemensamma hos flera av organisationerna: 

 

• Utvärdera uppfattningar om organisationen 

• Utvärdera intressenternas reaktioner  

• Utvärdera varumärket 

• Utvärdera sponsringar 

• Utvärdera offline-kommunikation (exempelvis printannonser och radio) 

 

R1 och R2 finner svårigheter i att utvärdera reaktioner, uppfattningar  hos intressenterna samt 

vad de som organisation gör bra respektive dåligt. Båda organisationerna har tydliga 

föreställningar om hur de vill uppfattas och bli sedda, men mindre kunskap om hur de faktiskt 

ser ut. R4 nämner en svårighet i att mäta kommunikationskanaler som är offline, exempelvis 

printannonser i kommunaltrafik samt TV och radio. Överlag är de ändå nöjda med sina 

utvärderingar av kommunikation.  

 

• “ Vi mäter allt som går att mäta och ligger i framkant med utvärderingar” - R4.  
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R3 och R6 nämner att det kan vara svårt att veta om en sponsring är värd pengarna. R3 har 

skapat ett eget utvärderingsformulär för just sponsring där de sätter upp mål, syfte, publik och 

möjligheter med sponsringen. Detta för att de inte anser att det finns någon passande metod 

för just det de önskar att utvärdera. R6 väljer istället att gå på magkänsla vid dessa beslut och 

har ingen metod för att utvärdera detta.  

 

Det finns olika orsaker som ligger till grund för dessa svårigheter. Det går att utläsa ett tydligt 

mönster gällande att de mindre organisationerna i större utsträckning tampas med 

begränsningar i resurser än de mer etablerade och större organisationerna. Dessa 

begränsningar är brist på erfarenhet, pengar, personal eller tid.  

 

En annan svårighet som var återkommande är den stora utmaningen att hänga med den 

digitala utvecklingen. Kommunikationen och utvärderingen av den måste ständigt hållas i 

rörelse och anpassas efter de aktuella förhållandet i den digitala världen. Exempelvis kan det 

vara trender, rörelsemönster och beteenden som skiftar över tid i olika digitala medier, 

exempelvis sociala medier och mail, som man måste ha i åtanke.  
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8. Analys och tolkning 
I detta avsnitt kommer resultaten att analyseras inom ramen för våra teorier med hjälp av våra 

operationaliserade definitioner. De teorier vi tolkar resultatet utifrån är teori om utvärdering 

av kommunikation, teori om legitimitet och teori om anseende. Vi analyserar om, hur och 

varför organisationerna utvärderar sin kommunikation samt de svårigheter som finns. Denna 

analys kommer även syfta till att utforska utvärderingar av hur kommunikation förhåller sig 

till de indirekta värdena legitimitet och anseende.   

 

8.1 Tolkning utifrån teori om utvärdering av kommunikation 
Utgångspunkten för denna undersökning var att förstå utvärderingar av kommunikation. Av 

oss förstås detta enklast genom en kartläggning av om, hur och varför organisationer 

utvärderar sin kommunikation samt eventuella svårigheter med den.  

 

Watson och Noble (2007) skriver inledningsvis att utvärderingar av kommunikation har ett 

syfte att få praktiker att förstå relevansen och betydelsen av kommunikation för 

organisationen. Våra resultat visar att organisationerna och praktiker till stor del förstår vikten 

av utvärdering, även om många anser dem vara svåra att genomföra. Detta resultat går i linje 

med Wright et. al., (2009) tidigare forskning gällande att de allra flesta anser att utvärdering 

är en viktig del i arbetet med kommunikation oavsett om man utför detta eller ej.  

 

Inställningen till vad som bör utvärderas skiftar mellan de olika organisationerna och många 

missar helhetsperspektivet där flera värden är relevanta. Watson och Noble (2007)  menar att 

utvärdering av kommunikation är mångfacetterad och kräver ett helhetsperspektiv för att 

inkludera värden av alla delar i den kommunikativa processen. Alla delar i 

kommunikationsprocessen behövs utvärderas med olika typer av tillvägagångssätt. Med dessa 

värden och delar syftar vi till att även ta hänsyn till de indirekta värdena såsom uppfattningar 

och känslor hos intressenter. Denna studies resultat visar att flertalet organisationer missar 

detta. R7 representerar ett etablerat företag som till stor del bara utvärderar försäljningen och 

ser resultaten av det som ett värde på hur all kommunikation fungerar. De antyder att en god 

försäljning är ett tecken på att deras kommunikation är gynnsam för dem. R4 gjorde endast 

ekonomi- och räckviddsmätningar och ansåg inte att deras typ av verksamhet krävde någon 

utvärdering av exempelvis indirekta värden som legitimitet och anseende. Dessa värden 
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tyckte inte respondenten var primära för sin typ av organisation. I motsats till R7 och R4 som 

endast utvärderar ekonomisk avkastning, har R3 istället lagt det stora fokuset på varumärket 

och kundrelationer. Detta kan vid första anblick låta mycket bra då resultaten av denna studie 

överlag visade på ensidiga utvärderingar med fokus på hur kommunikationen bidrog till 

ekonomisk lönsamhet. Detta går i linje med Volks (2016) tidigare forskning som pekar på att 

indirekta värden ofta uteblir i utvärdering av kommunikation. Med det sagt är det rätta 

tillvägagångssättet inte att endast fokusera på indirekta värden och inte heller enbart 

ekonomiska värden som de övriga respondenterna gör. Det behövs harmoni och samspel 

mellan utvärdering av alla värden vilket enligt studiens resultat är mycket svårt att uppnå. En 

möjlig förklaring till att det ligger ett så stort fokus vid direkta ekonomiska värden kan vara 

att organisationerna ser dessa resultat som ett övergripande facit för både de direkta och 

indirekta värdena. Går det bra för organisationen ekonomiskt tyder detta på att tjänsten eller 

produkten de erbjuder är behövd och att intressenter är villiga att vända sig till just dem.  

 

R2s organisation hade ett ensidigt fokus på de ekonomiska värdena som kommunikationen 

genererade i, vilket respondenten menar är en följd av att de är nya på marknaden. Ledningen 

i organisationen behöver först och främst fokusera på att verksamheten överlever och därför 

inte har resurser för annat. R2 var dock tydlig med att de indirekta värden som de inte tar 

hänsyn till i dagsläget, såsom hur de uppfattas, är extremt viktigt för att de ska kunna överleva 

på lång sikt, och därmed något hen önskar att de utvärderade. I linje med Lindenmanns (2005) 

studie så krävs det att de styrande i organisationer förstår hur betydelsefullt utvärdering av de 

indirekta värden av kommunikation är för att de ska vara villiga att lägga resurser på det. Det 

är därmed något som ledningen i R2s organisation bör ha i åtanke då de i dagsläget enbart 

fokuserar på hur kommunikationen bidrar till en ekonomisk lönsamhet. Vi finner däremot en 

förståelse i att som ny organisation på marknaden ha ett större fokus på att kunna överleva 

och därmed ett större fokus på just ekonomi i ett tidigt stadie. Att rikta en del av fokuset mot 

att arbeta med de indirekta värdena kan ge en fördel i deras varumärkesbyggande.   

 

Watson och Noble (2007) förklarar hur komplext utvärderingar är då det finns många olika 

variabler att ta hänsyn till. Författarna nämner att värdena ekonomi och räckvidd är lättare att 

utvärdera då dessa grundar sig i färre variabler. Mot bakgrund av Watson och Nobles (2007) 

teori bekräftas detta i studiens resultat då majoriteten av organisationerna har en inställning 
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till att dessa utvärderingar av ekonomi och räckvidd är enkla och genomför dessa på 

kontinuerlig basis. Flertalet organisationer tar hjälp av analysverktyget Google analytics vilket 

genererar resultat innehållandes mycket fakta om intressenters rörelsemönster och 

ekonomiska lönsamhet. Däremot nämner även författarna att dessa simpla värden blir svårare 

att utvärdera i och med  mediers utveckling och det interpersonella nätverkets etablering. 

Bland annat R6 upplevde att det var svårt att hålla kommunikation och utvärdering av det 

uppdaterad och anpassad efter intressenters rörelsemönster som så snabbt förändras i medier 

idag. Man måste därmed kunna vara flexibel och anpassningsbar i sitt sätt att utvärdera 

kommunikation.  

 

Watson och Noble (2007) beskriver slutligen utvärdering som ett verktyg att effektivisera 

kommunikationen. Det är en process ur vilken organisationer kan få feedback för att utveckla 

och förbättra kommunikationen och organisationen i stort. Detta går i linje med Fairchilds 

(2001) tidigare forskning om utvärdering som en komponent för att effektivisera 

kommunikationsarbete. Studiens resultat visar att majoriteten av organisationerna delar detta 

synsätt och är duktiga på att följa upp den utvärdering som genomförs. De nyttjar resultaten 

genom att analysera det och sedan använda det som ett verktyg för att utveckla sin 

kommunikation. Både R2 och R3 tar tillvara på och följer upp olika typer av feedback de får 

från sina intressenter för att sedan aktivt bedriva ett förändringsarbete för att förbättra, inte 

bara kommunikationen, utan även hela organisationen. Utan utvärderingar kan organisationer 

inte få vetskap om hur kommunikationen faktiskt bidrar till organisationen i stort och det är då 

svårt att veta hur arbetet bör förändras för att skapa effektivitet. Detta tyder på att 

utvärderingar av kommunikation är väsentligt och bidrar till ett förändringsarbete som är 

viktigt för en organisations utveckling.   

 

8.2 Tolkning utifrån teori om legitimitet 
Ihlen och Fredrikssons (2018) teori gällande legitimitet innebär att legitimitet är socialt 

konstruerat och skapas genom att intressenter känner en tilltro till organisationen. I resultaten 

kan vi se att organisationer använder sig av etiska ställningstaganden och förhåller sig till de 

sociala förväntningar som finns på dem för att erhålla denna legitimitet. Om dessa 

ställningstaganden uppfyller de sociala förväntningarna och går i linje med intressenternas 

egna värderingar leder det till att intressenter kan känna en tilltro till organisationen. 
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Majoriteten av de organisationer vi intervjuade ville i sin kommunikation tydligt påvisa hur de 

tog socialt ansvar eller var en positiv kraft i samhället för att på så sätt demonstrera för 

intressenterna att de är pålitliga.  

 

Mot bakgrund av Ihlen och Fredrikssons (2018) teori om att legitimitet tillhandahålls genom 

att intressenterna känner tilltro och acceptans, kan man utifrån studiens resultat utläsa att detta 

kan göras på två huvudsakliga sätt. Det första är att organisationer strävar efter att skapa den 

frivilliga hängivenheten som Ihlen och Fredriksson (2018) nämner för att kunna påverka 

intressenterna. Organisationerna försöker skapa en känsla av att de är behövda hos sina 

intressenter för att de ska ha möjligheten att påverka dem att känna tilltro. R6 anspelar mycket 

på trygghet medan R1 lade fokus på att skapa en personlig känsla för att påverka detta. Det 

andra sättet är att organisationerna använder sig av den karismatiska principen för visa att de 

är nödvändiga i samhället. Organisationers karisma är en utmärkande egenskap de besitter där 

ställningstaganden kan vara en sån egenskap. Detta kan exempelvis vara hur organisationer 

utmärker sitt hållbarhetsansvar, har ett genusperspektiv eller liknande. R6 har en uttalad 

egenskap att de ska leva som de lär och visar detta tydligt i sitt arbete både internt och externt. 

En möjlig förklaring kan vara att detta är ett sätt för R6 att erhålla legitimitet.   

 

Sammantaget pekar detta på att nästan alla organisationer aktivt arbetar med olika typer av 

ställningstaganden som ett sätt att tillhandahålla legitimitet. Däremot verkar utvärderingar av 

legitimitet inte existera. Organisationerna följer inte upp hur dessa kommunikativa insatser tas 

emot av deras intressenter utan verkar känna sig tillräckligt nöjda med att de tar ett socialt 

ansvar. En möjlig förklaring till detta kan vara att legitimitet inte är mer komplicerat än 

Webers förklaring av legitimitet, den rättfärdiga rätten att existera. Så länge organisationen 

kan verka, kan detta vara tillräckligt för dem att veta att de är legitima och kräver därför ingen 

vidare utvärdering. Vad som kan tyckas vara felaktiga ställningstaganden kritiseras ofta 

tydligt i exempelvis sociala medier, medan de som anses bra sällan uppmärksammas. Att inte 

bli ifrågasatt när man gör dessa ställningstaganden kan då eventuellt vara ett facit på att 

organisationen är legitim. En annan möjlig utläggning till de uteblivna utvärderingarna av 

legitimitet kan vara att detta ansvarsfulla företagandet har fått en snabbt stigande betydelse för 

organisationer och de har inte hunnit anpassa utvärderingarna av kommunikationen till detta 

än.  
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8.3 Tolkning utifrån teori om anseende 
Anseende är enligt Cornelissen (2015) intressenters uppfattningar och erfarenheter av en 

organisation som byggts upp under en längre period. I våra resultat kan vi utläsa att 

intressenternas uppfattningar är viktiga för majoriteten av våra respondenter. De lägger stor 

vikt vid hur intressenterna uppfattar deras kommunikativa budskap och formar dem för att 

skapa en fördelaktig erfarenhet hos intressenten. R6 och R7 nämner båda att det viktiga är hur 

budskapet uppfattas och vilka känslor det väcker, inte vad som faktiskt sägs. En trolig 

förklaring är att de vill kunna påverka det anseende som utformas genom att kommunicera ut 

en gynnsam bild av organisationen över tid. I deras svar från intervjuerna kan man utläsa att 

de är villiga att vinkla kommunikationen till stor del för ett stärkt anseende. Eventuellt för att 

det är i anseendet som en organisation gör sig unik och på så vis kan öka sin 

konkurrenskraftighet. Viktigt att reflektera över är också hur långt organisationer är villiga att 

tänja på sanningen för att bli uppfattade på ett fördelaktigt sätt. R6 menar att de viktiga inte är 

vad de vill säga, utan formar kommunikationen efter vad kunden vill höra. En möjlig risk är 

att budskapen tillslut inte blir helt sanningsenliga då strävan efter ett gott anseende blir för 

kraftigt. 

 

En organisations anseende konstrueras även utifrån dess handlingar och relationen mellan 

dem och intressenterna (Cornelissen, 2015). Gemensamt för alla intervjuade organisationer är 

att de har full insikt i betydelsen av ett gott anseende och vill skapa en god relation med sina 

intressenter. Tillvägagångssätten för att skapa och upprätthålla denna relation skiljer sig dock 

mycket mellan organisationerna och de arbetar olika med sina utvärderingar med anseende. 

Vi kan utläsa ett mönster av att de mindre organisationerna utvärderar mer sällan då de saknar 

resurser av olika karaktär, medan de större och mer etablerade organisationerna utvärderar 

mer då de har tillräckliga resurser och fungerande metoder som de känner sig nöjda med i 

dagsläget. Både R1 och R2 är mindre organisationer som verkar lokalt och har inte de 

ekonomiska förutsättningarna eller tiden för att kunna utvärdera hur deras kommunikation 

bidrar till deras anseende. R2 säger att anseende är nyckeln till att bli långvarig i branschen, 

men de saknar i dagsläget den lönsamhet de behöver för att kunna förflytta en del av fokuset 

från försäljning till anseende och utvärdering av det. De saknar alltså ekonomiska resurser att 

lägga på just utvärdering av vad kommunikationen genererar i anseende. Detta problem delar 

även R1 då de saknar resurser i form av personal, kunskap och ekonomi för att lyckas utföra 
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sådana utvärderingar. De båda önskar däremot att råda bukt på problemen för att kunna 

utvecklas och utföra utvärderingar av hur kommunikationen bidrar till deras anseende. Även 

detta bekräftar Wrights et. al., (2009) tidigare forskning som visar att tid och pengar är de 

främsta begränsningarna för utvärdering av kommunikation. De menar även att ett hårdare 

arbete med just utvärderingar skulle kunna påvisa ekonomiska fördelar och på så vis förbättra 

områdets ställning. En rimlig lösning på problemet skulle kunna vara ökad status för 

kommunikationsyrket vilket skulle leda till en naturlig ökning av resurser och satsningar på 

området och utvärderingar av det.  

 

De större organisationerna som har en etablerad och stadigt lönsam verksamhet verkar inte 

uppleva denna problematik. De har goda förutsättningar för att genomföra utvärderingar av 

hur kommunikationen kan förändra deras anseende, i tid, pengar, personal och metoder. 

Metoderna för utvärderingar av detta indirekta värde är egenartade och anpassade efter 

organisationen. Tillsammans pekar resultatet av detta mot att det inte finns någon universell 

utvärderingsmetod vilket går i linje med Lindenmanns (2005) forskning. Fokus bör 

förslagsvis istället ligga på att ta vara på befintlig forskning och anpassa metoderna efter 

organisationernas verksamhet för att skapa en unik överensstämmelse. Vi kan i studiens 

resultat utläsa att möjligheten att skapa dessa metoder växer sig större i takt med att 

organisationen växer i storlek och resurser. Volk (2016) nämner en avsaknad av ett holistiskt 

tillvägagångssätt för utvärderingar av kommunikation. Möjligt är att detta aldrig kommer 

existera, och inte heller är eftersträvansvärt då metoderna behöver anpassas till vilken typ av 

verksamhet som bedrivs. Däremot skulle riktlinjer eller verktyg för utvärdering av 

kommunikation för olika typer av verksamheter vara fördelaktigt. Som tidigare nämnt avviker 

R4 från detta, trots sin stora storlek, då de inte finner det nödvändigt att utvärdera dessa 

indirekta värden som anseende. Dock bör alla organisationer förhålla sig till sitt anseende då 

det innebär intressenternas uppfattning om organisationen och det är av betydelse oavsett 

vilken typ av verksamhet som bedrivs. Däremot anser vi att det kan skilja sig i vilken roll 

exempelvis intressenters tillit och känslor spelar för organisationer. Vissa verksamheter kräver 

ingen tillit för att varan eller tjänsten ska sälja, men detta betyder inte att de kan räkna bort 

anseende då intressenternas uppfattning är en viktig del i kommunikationsarbetet.  
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R3 var den organisation som lade störst fokus på varumärkesbyggande där anseende och 

framförallt relationen till deras intressenter var primär. De hävdade att en god relation är 

primär och att säljet kommer naturligt därefter. Respondenten lade försäljningen åt sidan och 

anspelade istället på känslor för att lyckas. R6 agerar på liknande sätt i sina sociala kanaler där 

de lägger försäljningen åt sidan och istället fokuserar på att skapa en personlig kontakt och 

relation med intressenterna. De vill väcka känslor och beröra. Tillsammans pekar detta på att 

bortse från försäljningen kan vara ett effektivt verktyg för att förbättra sitt anseende. 

 

Sammanfattningsvis kan vi genom denna analys utläsa att förståelsen är god för utvärderingar 

av kommunikation inom ramen för anseende hos majoriteten av organisationerna. De är 

medvetna om att det ligger stor vikt vid hur de uppfattas och vilka känslor de väcker hos sina 

intressenter. Däremot ser vi en skillnad mellan de mindre och de mer etablerade 

organisationerna. De små organisationerna saknar både resurser och metoder för att kunna 

utvärdera sin kommunikation medan de större organisationerna har lyckats hitta en strategi att 

utvärdera sin kommunikation med. De var nöjda med sina metoder och ansåg själva att de 

fungerade för att utvärdera alla, för dem relevanta, värden som deras kommunikation 

genererar i.   
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9. Avslutande diskussion, slutsatser & framtida forskning  
Det avslutande avsnittet sammanfattar studien i en avslutande diskussion och presenterar vilka 

slutsatser som dragits som svar på de frågeställningar studien är avsedd att besvara. Därefter 

följer även ett förslag på framtida forskning inom det berörda fältet.  

 

9.1 Diskussion  
Denna studie har syftat till att kartlägga utvärderingar av kommunikation för att skapa en 

förståelse för om, hur och varför organisationer arbetar med detta. Undersökningen har även 

haft ett fokus på eventuella svårigheter och samtliga delar har tolkats inom ramen för 

legitimitet och anseende.  

 

Som en följd av den växande betydelse kommunikation i sin helhet fått har det under de 

senaste åren skapats en större förståelse för hur viktigt det är att utvärdera kommunikationen 

inom organisationer, detta för att organisationer ska kunna utvecklas och förändras. I 

inledningen diskuteras utvärderingar av kommunikation av Volk (2016). Hon menar att 

tillvägagångssättet att utvärdera kommunikation är bristfälligt och inte heltäckande då de ofta 

utelämnar vissa värden som kommunikationen resulterar i. Vanligtvis är det de indirekta 

värdena som förbises, där denna studie har lagt fokus vid de indirekta värdena legitimitet och 

anseende. Även om dessa indirekta värden förbises så kan det inte förnekas att detta är värden 

som kommunikationen resulterar i, oavsett om de utvärderas eller inte.   

 

För att kunna göra en kartläggning av utvärderingar av kommunikation använde vi oss av 

kvalitativa samtalsintervjuer. Intervjupersonerna bestod av kommunikationsansvariga på 

ideella och privata organisationer som är verksamma i Sverige. Vi kunde genom 

samtalsintervjuerna få en djupgående uppfattning för hur de arbetar med dessa utvärderingar. 

Att kombinera dessa intervjuer med en kvantitativ enkätundersökning hade varit fördelaktigt 

då enkäten hade bidragit till bredare men mer ytliga resultat. Vi fann däremot att vi inte hade 

de resurser som krävdes för att genomföra båda, och ansåg att de kvalitativa 

samtalsintervjuerna kunde ge oss det material vi fann nödvändigt.     

 

Resultaten visar att gemensamt för alla organisationer är att de vill utvärdera sin 

kommunikation främst för att se att deras kommunikation är lönsam och värd pengarna och 
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tiden man investerar i den. För att få vetskapen om kommunikationen är gynnsam för både 

indirekta och direkta värden fann vi att det man ville utvärdera var tre huvudsakliga teman; 

ekonomi, räckvidd och varumärke. Resultaten visar att utvärdering av ekonomi- och räckvidd 

överlag anses som okomplicerade vilket bekräftar Watson och Nobles (2007) likartade 

ståndpunkt i enkelheten med dessa utvärderingar. Denna typ av utvärderingar genomförs av 

de flesta organisationer med analysverktyget Google analytics. En upplevd svårighet med 

dessa utvärderingar är att anpassa sig efter mediesamhällets intensiva utveckling och de 

förändringar i beteende och rörelsemönster de leder till i olika medier. Det är alltså mycket 

viktigt att organisationer är uppmärksamma på och anpassningsbara efter förändringar.  

 

Varumärke är även det en viktig del för samtliga organisationer om än på olika sätt. 

Varumärket byggs upp av flertalet variabler vilket organisationerna anser resulterar i att det är 

komplext att utvärdera, vilket går i linje med Watson och Nobles (2007) teori om utvärdering 

som en mångfacetterad process. Dessa variabler, exempelvis intressenters uppfattningar och 

känslor, relationen mellan organisation och intressent samt tilltro och acceptans är olika 

betydelsefulla för organisationerna. Dessa skilda synsätt kan kopplas till att de bedriver olika 

typer av verksamheter med olika syften. Hos sex av de sju intervjuade organisationerna låg 

störst fokus på relationen med deras intressenter vid utvärdering av kommunikation som kan 

bidra till varumärkesbyggande. Detta har tydliga kopplingar till Cornelissens (2015) teori om 

anseende och hur det konstrueras i relationen mellan organisationen och intressenterna. 

Utvärderingar av varumärket görs vanligtvis genom telefonintervjuer och 

enkätundersökningar, men även vid direkt dialog med intressenterna. Organisationerna anser 

att all typ av feedback är nyttig oberoende vart det kommer ifrån. Utvärdering av 

kommunikation som kan bidra till varumärkesbyggande kunde även här tolkas och kopplas 

till Waeraas (i Ihlen och Fredrikssons, 2018) teori om legitimitet. Organisationerna vill skapa 

acceptans och tilltro genom att påvisa ett socialt ansvar genom olika ställningstaganden i ett 

försök att erhålla legitimitet, dock görs inga utvärderingar gällande detta.  

 

Studiens resultat bekräftar till viss del Volks (2016) forskning om att indirekta effekter ofta 

uteblir vid utvärdering av kommunikation. Vi kan se att utvärderingar av legitimitet uteblir 

helt medan anseende utvärderas av de flesta organisationer i olika grad. Utifrån 

undersökningens resultat kan vi se att utvärderingarna av anseende skiljer sig åt beroende på 
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organisationens storlek och hur etablerade de är. De mindre organisationerna saknade ofta 

fungerande metoder och andra resurser för att utvärdera anseende i den utsträckning de 

önskade, medan de större organisationerna hade mer resurser för att ta fram lämpade 

utvärderingsmetoder anpassade efter just deras typ av verksamhet. Dessa stora organisationer 

hade olika tillvägagångssätt men var nöjda med sin utvärdering idag. De universella 

tillvägagångssättet som Volk (2016) efterlyser är eventuellt inte möjligt då metoderna behöver 

vara skilda för att de ska passa organisationerna. Pawson och Tilley (i Macnamara, 2018) 

menar även att utvärderingar av kommunikation syftar till att förstå organisationen, hur den 

fungerar, under vilka omständigheter och för vem. Svaren på dessa frågor är givetvis mycket 

individuellt anpassade efter organisationerna vilket också tyder på att det inte går att hitta ett 

gemensamt tillvägagångssätt att utvärdera kommunikation som fungerar för alla 

organisationer oberoende av verksamhet. 

 

9.2 Slutsatser 
Vår kartläggning av hur organisationer utvärderar sin kommunikation gjorde det möjligt att 

uppnå studiens syfte och besvara studiens forskningsfrågor.   

 

Organisationer har som främsta syfte med sina utvärderingar av kommunikation att se om 

kommunikationen är gynnsam och värd sin investering för att nå de uppsatta målen. Det visar 

sig att det är vanligast att utvärdera direkta och kvantifierbara resultat (som försäljningssiffror, 

aktivitetsresultat eller räckvidd) då organisationer generellt ser dessa värden som viktigast 

men även enklast att utvärdera och förstå. Organisationerna ser således dessa direkta värden 

som ett facit på hur deras kommunikation fungerar, men baserat på resultat i tidigare 

forskning och i denna studie blir det ett ofullständigt resultat. För att få en mer sanningsenlig 

bild av hur organisationens kommunikation fungerar måste man ta hänsyn till samtliga värden 

som kommunikation kan resultera i (Falkheimer & Heide, 2014). De värden som i dagsläget 

ofta förbises är de indirekta värdena, som legitimitet och anseende, som påverkar varumärket 

och skapar viktiga långsiktiga förutsättningar för organisationen och starka långvariga 

relationer med intressenterna. Trots det tas inte tillräckligt mycket hänsyn till dessa indirekta 

värden vid utvärdering av kommunikation. Enligt denna studie kan det bero på flertalet 

orsaker; att dessa värden är svåra och komplexa att mäta, att kunskapen i organisationer i 

vissa fall inte är tillräcklig om vilken betydelse de indirekta värdena har på längre sikt eller att 
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de inte tilldelas fullgoda resurser (tid, pengar och personal) för att genomföra dessa 

utvärderingar.  

 

Det krävs en förståelse för viktiga indirekta värden som resulterar ur kommunikation, oavsett 

om de utvärderas eller inte. En ökad kunskap om detta hos ledningen i de organisationer som 

inte tar hänsyn till dessa är väsentligt för att säkerställa att kommunikationen är effektiv över 

tid. I denna kunskap ingår också att mer specifikt förstå hur egen legitimitet och eget 

anseende påverkar organisationen. Oberoende om organisationen har otillräckliga resurser 

(tid, pengar eller personal) för uppföljning skulle tydliga riktlinjer avseende indirekta värden 

(som legitimitet och anseende) underlätta för hur kommunikationen inom organisationen ska 

bedrivas. Riktlinjer för kommunikationen möjliggör för ett helhetsperspektiv då anställda vet 

vad de ska följa vid varje kommunikationsinsats. Det innebär även att organisationerna har en 

chans att arbeta enhetligt med sin legitimitet och ett ökat anseende i sin kommunikation, utan 

att dessa kräver frekvent utvärdering. Bara organisationen vet vad de ska följa kan detta vara 

tillräckligt, även för organisationer med begränsade resurser.  

 

Av den orsaken att organisationer bedriver olika verksamheter med olika syften och av olika 

storlekar så går slutsatserna av denna studie i linje med Lennie och Tacchis (2015) forskning; 

det finns inte en gemensam utvärderingsmetod som är tillämpbar för samtliga organisationer 

och för att utvärdera alla värden. Utvärderingsmetoder måste anpassas efter organisationen 

själv, och kan underlättas med hjälp av riktlinjer som tagits fram. I de organisationer där 

möjligheten för ökade resurser för dessa utvärderingar inte finns, kan en ledstång för 

organisationens kommunikation innebära att frekventa utvärderingar av de indirekta värdena 

inte är ett måste. 

 

Intressenters interagerande med varandra och med olika organisationer visar på 

kommunikationens växande roll i samhället. På grund av kommunikationens ständiga 

utveckling så kan de riktlinjer som nämnts även göra det enklare för organisationer att 

anpassa sig till den snabba utvecklingen som kontinuerligt ställer nya krav på organisationers 

kommunikation.  
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9.3 Framtida forskning 
Som ovan nämnt, har organisationerna skilda fokus för vilket syfte kommunikation och 

utvärdering fyller för just dem och organisationer som är nöjda med sin utvärdering har skilda 

tillvägagångssätt. I ett vidare perspektiv behövs mer forskning för att kunna fastställa om det 

är eftersträvansvärt att söka efter ett tillvägagångssätt som ska fungera för alla organisationer. 

Vårt forskningsbidrag pekar på att framtida forskning snarare borde fokusera på att söka 

generella riktlinjer anpassade till olika verksamheter. Detta för att lyckas utvärdera alla 

relevanta värden av kommunikationen med koppling och anpassning till olika typer av 

verksamheter. Det ligger även en svårighet i att följa intressenters rörelsemönster och 

beteenden i och med mediesamhällets snabba utveckling. Detta är något både organisationer 

och forskare behöver ta i beaktning. Framtida forskning gällande utvärdering av 

kommunikation behöver hållas i ständig rörelse och kontinuerligt förnyas efter de rådande 

förhållandena som förändras snabbt inom fältet.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 

 

Inledningsvis vill vi säga att ert deltagande är helt frivilligt och ni får när som helst avbryta 

under, men även efter att intervjun är genomförd. Du och din organisation kommer vara helt 

anonyma och vi kommer endast använda detta material för studiens syfte. Vi vill gärna spela 

in intervjun för att vi lättare ska kunna bearbeta materialet och inte missa något och vill bara 

kolla med dig att detta är okej?  

 

Syftet med vår studie är att undersöka om, hur och varför organisationer utvärderar sina 

kommunikationsinsatser. Vi har haft ett möte med Zellout inför den här uppsatsen och blev 

medvetna om svårigheterna med just utvärderingar av kommunikation. För andra avdelningar 

inom organisationer är det ofta mer självklart att man utvärderar insatser, till exempel 

produktutveckling och vilken lönsamhet det genererat. Då kommunikation kan generera 

många olika typer av effekter blir detta ofta komplext att utvärdera. Så därför vill vi fördjupa 

oss i det här och skapa en större förståelse för vikten av utvärderingar av kommunikation. 

 

Tema 1 - Bakgrund  

• Berätta lite om dina erfarenheter av att arbeta med kommunikation 

• Hur länge har du jobbat med kommunikation? 

• Vad har du jobbat med inom området? 

• Hur länge har du jobbat i den här organisationen? 

 

Tema 2 - Organisationen 

• Berätta lite om er organisation, vad är erat mål och syfte med organisationen? 

• Hur många är ni som jobbar med kommunikation? 

• Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

Tema 3 - Kommunikation 
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Vår studie syftar till att förstå utvärdering av kommunikation som ett sätt att mäta resultat, 

göra bedömningar och få feedback på kommunikationsinsatser. En organisation kan 

utvecklas, förändras och effektiviseras med hjälp av utvärderingar.  

 

• Hur ser du på det, vad är utvärdering av kommunikation för dig? 

 

•  Utvärderar ni er kommunikation? 

• Varför/varför inte? 

• Hur? 

• Vad mäter utvärderingarna? Ekonomi/ uppfattning/känsla etc. 

 

• Vad är det ni vill ta reda på med hjälp av utvärderingar?  

• När gör ni dessa utvärderingar? 

• Vem gör utvärderingarna? 

• Vem följer upp utvärderingarna? 

 

Tema 4 - Mål 

• Har ni några specifika kommunikationsmål? 

• Någon skillnad externt/ internt och kortsiktigt/ långsiktigt? 

• Hur vet ni att ni uppnår dessa kommunikationsmål? 

• Har ni olika tillvägagångssätt för externt/internt och kortsiktigt/långsiktigt? 

 

Tema 5 - Legitimitet & anseende 

Relationen mellan en organisation och dess intressenter är primär och väldigt viktig, 

kommunikation är ett effektivt verktyg för att stärka eller förändra den relationen.  

• Era intressenters uppfattning om er, vad betyder den och hur arbetar ni med den 

genom kommunikationen? 

• Det är även viktigt för alla organisationer att förhålla sig till sociala förväntningar för 

att bli accepterade och vinna förtroende hos sina intressenter. Arbetar ni med detta? 

• Utvärderar ni intressenternas uppfattning och acceptans av er?   

 

Tema 6- Utveckling/framtid 
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• Hur tycker ni att era utvärderingar av kommunikationen fungerar idag? 

• Vad ser ni för hinder med utvärderingen av er kommunikation? 

• Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni? 

 

• Vad skulle ni vilja ta reda på om er kommunikation som inte är möjligt i dagsläget? 

 

Tema 7 - Egna kommentarer 
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Bilaga 2. 

 

Uppdelning av arbetet 

Uppsatsen har till största del skrivits gemensamt av båda författarna. Hela arbetsprocessen har 

bestått av ett kontinuerligt samarbete där samtliga delar har skrivits och bearbetats 

gemensamt. Detta för att skapa en röd tråd i arbetets innehåll, språk och struktur. De 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes av båda författarna för att skapa en större 

tillförlitlighet i resultat och analys, som även de är skapade tillsammans. Det enda delarna 

som är individuellt skrivna är teorierna om legitimitet och anseende. Dock har dessa 

reviderats och korrigerats tillsammans i efterhand.  

 

Vi har valt att alltid sitta gemensamt när vi skrivit uppsatsen för att lätt kunna diskutera 

svårigheter och forma texten gemensamt. Vid resultat och analys ansåg vi detta extra viktigt 

för att tolkningen skulle ske på samma sätt genom hela arbetet för att skapa mer trovärdiga 

resultat. Båda författarna har deltagit aktivt under hela processen och tagit ansvar för sin 

arbetsinsats. 
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Pressrelease 
 

Vad är egentligen din organisations kommunikationsarbete värt idag? Utvärderar ni 

detta? Hur vet du om er organisation lyckas mäta alla olika bidragande faktorer er 

kommunikation genererar? Studier visar att utvärdering av kommunikation är primär 

för utveckling och förbättring, men tyvärr bristfällig i alltför många fall.  

 

Två studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet har nyligen 

studerat utvärdering av kommunikation för en kandidatuppsats i ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap. Det visar sig att organisationer idag är väl medvetna om 

betydelsen av utvärdering för en lyckad kommunikationsprocess men missar ofta stora delar 

vid genomförandet. Fokuset vid utvärderingarna är riktat mot resultat gällande ekonomi eller 

räckvidd men utvärdering av indirekta värden som innebär mer djupgående resultat av 

attityder som ligger till grund för handling uteblir ofta. Detta ger konsekvenser i form av en 

missvisande bild av kommunikationens fulla värde för en organisation då många effekter av 

den inte synliggörs vid utvärderingar.   

 

En ofullständig bild av en organisations kommunikation och vad den genererar ger 

begränsade möjligheter för både företag och kommunikationsbranschen att utvecklas. Det 

krävs en helhetsbild av kommunikationens lönsamhet för att arbetet ska få förtjänad 

uppmärksamhet och status samt ökade resurser.  

 

Bristfälliga resurser verkar vara en av de främsta orsakerna till att utvärderingar av indirekta 

värden ofta uteblir. Detta försvårar situationen för mindre organisationer då se sällan har 

samma kapacitet i pengar, tid eller kunskap som mer etablerade företag. Att skapa en större 

förståelse för vikten av en heltäckande utvärdering av kommunikation och ta fram riktlinjer 

för hur olika typer av verksamheter bör gå tillväga kan vara en lösning på problematiken. 

 

Disa Sewerin & Andrea Lundin 

En kvalitativ studie om organisationers utvärdering av extern kommunikation - inom ramen 

för legitimitet och anseende  
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