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Sammandrag 

Kommunikatörerna i offentlig sektor har blivit allt fler under de senaste decennierna, och de 

växande kommunikationsavdelningarna och kommunikatörsrollen har varit en omdiskuterad 

och uppmärksammad fråga bland såväl ledarskribenter som kommunikatörer. Mot denna 

bakgrund väcktes frågan som utgör startpunkten för denna studie: vad är det egentligen för 

idéer, ideal och underliggande diskurser om kommunikation som kan ha bidragit till eller 

legat bakom legitimeringen av denna utveckling? 

Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka idéer och diskurser om kommunikation 

som bidragit till att legitimera de växande kommunikationsavdelningarna hos många 

kommunala, regionala och statliga verksamheter. Den teoretiska grund som studien vilar på är 

kritisk diskursanalys (Fairclough 2010) och teorier om marknadiserings- och 

kommersialiseringtendenser i offentlig sektor och av offentlig kommunikation.  

Det undersökta materialet består av 30 stycken platsannonser avseende 

kommunikatörstjänster i offentlig sektor samt 6 stycken debattinlägg om kommunala 

kommunikationsavdelningars storlek och tillväxt. Undersökningens textanalytiska 

tillvägagångssätt står på två ben: en tematisk analys av innehållskomponenter (inspirerad av 

Helgesson 2011) och en legitimeringsanalys (van Leeuwen 2007; 2008). 

Resultaten visar på flera intressanta tendenser: kommunikationen i offentlig sektor 

präglas av kommersiella diskurser, diskursteknologisering och marknadsföringsinfluenser, 

samtidigt som legitimeringar med hänvisning till traditionellt icke-kommersiella och 

demokratiska kommunikationsideal, utvecklingsdiskurser och inslag av populism förekommer 

i materialet. Slutsatser som kan dras av studien är att det råder en viss diskrepans mellan det 

som framställs som viktigt och legitimt inom offentlig kommunikation och det som faktiskt 

verkar ingå i rollen som offentliganställd kommunikatör. Sammanfattningsvis kretsar studiens 

resultat kring en större tendens i samhället, där gränser mellan offentlig och privat sektor 

blivit suddiga – och kommunikatörsrollen är inget undantag.   

Nyckelord: diskursanalys, kommunikation, offentlig sektor, kommersialisering, legitimering.  
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1 Inledning 

”Behöver Växjö 50 kommunikatörer?” frågar sig en ledarskribent i Smålandsposten (Elfström 

2019), och några månader senare undrar Upsala Nya Tidnings ledarskribent ”Varför sväller 

Uppsalas kommunikationsstab?” (Madon 2019). De båda ledarna riktar ljuset mot en aktuell 

och uppmärksammad fråga. Det är nämligen ett faktum att kommunikationsavdelningarna i 

offentlig sektor har vuxit stadigt under de senaste åren. Exempelvis har SVT Nyheter Väst 

rapporterat om att Göteborgs stad år 2018 hade 236 personer anställda som kommunikatörer 

(2018), och Sveriges radio uppmärksammade senare att Värmlands kommuners 

kommunikationsstabar fördubblats på tio år (2019). Dessa granskningar och rapporteringar 

utgjorde sedan en del i den debatt om kommunikationsavdelningarnas storlek och syfte som 

blossade upp. 

Sedan 1980-talet har kommunikatörer i offentlig sektor haft en PR-, service- och 

kundinriktning, snarare än ett dessförinnan rådande ideal med fokus på medborgaren och 

hennes rättigheter, demokratifrågor och neutralt informerande (Palm & Sandström 2013:4). 

Idag är det sannolikt inte kontroversiellt att påstå att det service-, kund- och PR-orienterade 

synsättet fortfarande är livskraftigt i offentlig sektors kommunikation, men medie- och 

kommunikationslandskapet har förändrats under de senaste decennierna. Idag påverkar såväl 

snabb digitalisering som sociala medier vår kommunikation – och offentlig sektor är inget 

undantag. 

Vad kan då de stora och växande kommunikationsavdelningarna tänkas bero på? Vad är 

det för ideal, idéer och underliggande diskurser om offentlig kommunikation som bidragit till 

att legitimera denna utveckling, och hur motiveras ståndpunkter för och emot dessa? Vad 

innebär rollen som kommunikatör på en kommunikationsavdelning i offentlig sektor?  

Mot denna bakgrund och tankegångar blev denna undersökning till. Jag ämnar 

alltså undersöka vilka idéer och diskurser om kommunikation i offentlig sektor som går att se 

i ovan nämnda debatt, samt ta reda på hur kommunala, regionala och statliga arbetsgivare 

beskriver sina kommunikationsavdelningar och kommunikatörsroller. Undersökningen som är 

en kritisk diskursanalys i faircloughsk anda står på två ben: en legitimeringsanalys av 

argument i debattinlägg i form av ledare, debattartiklar och repliker samt en närläsning och 

analys av innehållskomponenter i platsannonser.  
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1.1 Syfte & frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka idéer och diskurser om offentlig sektors 

kommunikation som bidragit till att legitimera de stora och/eller växande 

kommunikationsavdelningarna hos många kommuner, regionala och statliga offentliga 

verksamheter. För att göra detta har analysen delats upp i två delar. Jag ämnar i delstudie ett 

studera hur (arbetsgivare i) offentlig sektor beskriver sina kommunikationsavdelningar och 

kommunikatörsrollen, genom närläsning och en tematisk analys av innehållskomponenter i 30 

platsannonser. Delstudie två utgörs av en legitimeringsanalys av totalt 6 stycken debattinlägg 

(från webbaserad press, se utförligare materialgenomgång i tablå 1), där hälften av inläggen 

representerar ståndpunkten för/positiv och hälften har ståndpunkten emot/kritisk. Denna 

analys syftar till att ta reda på hur ståndpunkter för och emot i debatten om de stora och/eller 

växande kommunikationsavdelningarna legitimeras. 

För att uppnå syftet med studien har jag formulerat fyra frågeställningar, fördelat på två 

frågeställningar per delanalys:  

1a. Finns det några gemensamma nämnare och mönster i hur 

kommunikationsavdelningar och kommunikatörsrollen beskrivs/framställs?  

1b. Vilka diskurser och idéer om kommunikation i offentlig sektor kan anas, baserat 

på hur kommunikationsavdelningarna och kommunikatörsrollen beskrivs? 

2a. Hur, dvs med vilka legitimeringsstrategier, legitimeras ståndpunkterna för och 

emot och vilka typer av argument framförs? 

2b. Vilka diskurser och idéer om kommunikation går att urskilja bakom de olika 

argumenten och legitimeringsstrategierna som framförs? 

  

1.2 Disposition 

Uppsatsens är disponerad på följande vis: först presenteras i kapitel 2 en forskningsbakgrund 

med avseende på centrala teman och ämnen med relevans för denna undersökning. I kapitel 3 

kommer de teoretiska utgångspunkterna att gås igenom, och i det fjärde kapitlet introduceras 

studiens två metoder. Kapitel 5 redogör för materialet, varpå kapitel 6 innehåller resultaten 

från analyserna. Sist men inte minst utgör kapitel 7 slutsatser, diskussion samt avslutande och 

utblickande reflektioner.  
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2 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för studiens forskningsbakgrund, med avseende på 

tidigare studier inom ämnen och teman som utgjort en grund för och är centrala för den 

föreliggande undersökningen. Relevanta ämnen för studien som tas upp i detta kapitel har att 

göra med olika aspekter av kommersialisering av kommunikationen i offentlig sektor, i form 

av kommunikatörsrollens bakgrund och utveckling, synlighet som princip för 

myndighetskommunikation, en myndighets strävan efter att vara modern och röster som talar 

emot utvecklingen som gått i kommersialiseringens tecken och lyfter fram andra ideal. 

Bakgrunden gör inte anspråk på att vara en heltäckande presentation av fältet, utan ska ses 

som en redogörelse för ett antal väsentliga tendenser inom och aspekter av kommunikation i 

offentlig sektor.   

 

2.1 Från informatör till kommunikatör 

Palm & Sandström skriver i en rapport om idéer och ideal som styrt kommunikation i 

offentlig sektor under de senaste decennierna. De beskriver en satsning på vad de kallar för 

medborgarinformation som genomfördes under 1970-talet. I den var det centrala temat 

demokratifrågor som att ge ”neutral basinformation”, informera och medvetandegöra 

medborgarna om sina rättigheter och skyldigheter samt förenkla deltagande i samhället 

(2013:4) – något som kan tolkas som klassiska klarspråkliga kommunikationsideal.  

Under 70-talet utmanades dock synen på samhällsinformation som neutral och 

medborgarorienterad av ett mer serviceinriktat perspektiv med fokus på rationalisering och 

effektivitet. Offentlig sektor blev under samma tid pressad såväl ideologiskt som ekonomiskt, 

vilket bidrog till att det informerande demokratiperspektivet blev ersatt av det mer 

serviceinriktade. Detta tog man fasta på i den statliga offentliga utredningen Samordnad 

samhällsinformation från 1984 (Palm & Sandström 2013:4).  

Detta perspektivskifte innebar att ett kund- och serviceperspektiv och idéer om 

myndighets-PR prioriterades över värden som medborgarens rättigheter, skyldigheter och 

demokratiska samhällsdeltagande: ”samhällsinformationsperspektivet ersattes allt mer av ett 

marknads- och PR-perspektiv – skillnaderna mellan informationsarbete i offentlig respektive 

privat sektor tenderade att försvinna” (Palm & Sandström 2013:4). 

De betonar även att kommunikatörs- eller informatörsrollen har genomgått en förändring 

i och med de tidigare nämnda förändringarna av politisk, ekonomisk och ideologisk art som 

skett i Sverige under de senaste decennierna. I takt med dessa förändringar har 
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kommunikationens betydelse för lednings-, kontroll- och managementfrågor lyfts fram, och 

sedan 70-talet har även själva yrkesrollen informatör förändrats i grunden, och numera talar 

man oftast om kommunikatörer snarare än informatörer (Palm & Sandström 2013:4–5). 

 

2.2 Den synliga myndigheten 

En studie där styrande principer för myndighetskommunikation undersökts är Fredriksson & 

Pallas 2013. De skriver om myndigheters kommunikationsarbete och principerna som styr 

detta. De konstaterar att kunskapen om myndigheters syn på och förhållningssätt till sitt 

kommunikationsarbete är skral, trots att offentlig sektor är den enskilt största arbetsgivaren 

för medlemmar i Sveriges kommunikatörer och myndigheter är en av de största 

konsumenterna inom reklambyrå- och kommunikationskonsulttjänster (Fredriksson & Pallas 

2013:5). 

I sin studie har de gjort en analys av myndigheters kommunikationsrelaterade 

styrdokument som kommunikationspolicyer och kommunikationsstrategier. De kommer fram 

till att den huvudsakliga principen som verkar styra myndigheternas kommunikationsarbete är 

att göra myndigheten synlig, skapa och uttrycka dess identitet och skapa förtroende för den 

(Fredriksson & Pallas 2013:5–6). 

 

2.3 Den moderna myndigheten 

En annan studie som fokuserat på myndigheters kommunikationsarbete är Rehnberg 2017. 

Rehnberg konstaterar i sin undersökning om Trafikverket att många myndigheter strävar efter 

att framstå som moderna, och ett exempel på detta är utmärkelsen Sveriges modernaste 

myndighets popularitet som lyfts fram (2017:189). Hon skriver vidare att ”aktiviteter som 

syftar till att stärka organisationens varumärke […] har blivit centrala delar i myndigheternas 

verksamheter” (Rehnberg 2017:190). 

Trafikverket har därför formulerat sex strategiska utmaningar, varav en är att vara en 

modern myndighet. Enligt Trafikverket ska detta uppnås genom att ”utveckla en kultur 

präglad av förändringsbenägenhet och innovation.” (Rehnberg 2017:194). Den moderna 

myndigheten Trafikverket ska även ha en kultur och ett arbetssätt där kundperspektivet är 

centralt och handläggning och besked i frågor går snabbt. Ett annat led i att uppfattas som en 

modern myndighet är att ha ett starkt varumärke och ett kommunikationsperspektiv som 

genomsyrar hela verksamheten (Rehnberg 2017:194). 
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Rehnberg sammanfattar de olika strategiska målen som ska uppnås för att Trafikverket 

ska anses modern som till stor del präglat av nyliberala managementdiskurser i och med det 

kund- och varumärkesfokus som beskrivs i de undersökta strategidokumenten (2017:194). 

Bilden av den moderna myndigheten Trafikverket beskrivs i studien som ”en myndighet som i 

viss mån efterliknar ett företag” (Rehnberg 2017:215). 

 

2.4 En konkurrerande kommunikationssyn 

Det finns dock röster som ger uttryck för en konkurrerande syn på kommunikation i 

offentlighetens tjänst, vilket tas upp i en artikel om kommuners informationstexter av 

Helgesson (2015). Enligt Warner 2010 uppnås effektiv offentlig förvaltning när 

medborgarskapet innebär någonting mer än att vara en kund på en marknad, nämligen att vara 

delaktig och få tycka till om lösningar på samhällsutmaningar och gemensamma problem 

(refererad i Helgesson 2015:47). I artikeln framhålls fungerande kommunikation som viktigt 

för demokratin och för att medborgare ska kunna delta i (lokal)samhället och förstå beslut och 

information – samtidigt som kommunikationen bör vara inkluderande och ge uttryck för 

jämställdhet och inte vara exkluderande (Helgesson 2015:48). 

 

2.5 Sammanfattning 

Studierna tar upp och visar på att kommunikationen och kommunikatörsrollen i offentlig 

sektor har genomgått förändringar under de senaste decennierna – ofta i en mer 

kommersialiserad riktning. Fokus har förskjutits från ett mer uttalat informerande medborgar- 

och demokratiperspektiv till varumärkestänkande och marknadslogik där medborgarna kallas 

kunder. Man kan dock skönja motkrafter mot denna utveckling. Förespråkare för en annan 

syn på kommunikation i offentlig sektor vill se medborgares deltagande i det demokratiska 

samhället i centrum, före marknadslogik och kundorientering.  
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3 Teori 

I detta avsnitt kommer jag att presentera den teoretiska grunden på vilken denna undersökning 

vilar. Denna undersökning baseras på Norman Faircloughs kritiska diskursanalys där sociala 

och diskursiva praktiker, diskursordningar och diskursteknologisering utgör centrala begrepp, 

samt tendenserna kommersialisering, företagisering och marknadisering. 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie sällar sig till det konstruktivistiska 

synsättet på språk, där ett grundantagande är att förhållandet mellan språket och världen är 

dialektiskt och alltså påverkar varandra i en sorts växelverkan. Språket är ”socially shaped, 

but it is also socially shaping, or constitutive” (Fairclough 2010:92). I denna undersökning 

kan detta handla om benämningar på företeelser i samhället, som i sin tur formar vår syn och 

våra förväntningar på dem. Detta kan exemplifieras med tendensen att klä offentlig sektors 

kommunikation i marknadens språk, vilket skulle kunna bidra till att skapa – konstruera – en 

”kund”-relation till de offentliga institutionerna, snarare än en medborgarroll. 

 

3.1 Diskursbegreppet 

Begreppet diskurs i sig kan vara svårfångat och abstrakt, men en definition som förenar olika 

diskursanalytiska och diskursteoretiska inriktningar är att diskurs kan ses som ”ett bestämt 

sätt att tolka världen (eller delar av den)” (Winther Jørgensen & Philips 2000:136). I 

föreliggande studie intresserar jag mig för diskursbegreppet som det förstås och definieras av 

Fairclough 2010 (se avsnitt 3.2).  

Winther Jørgensen & Philips konstaterar att det inte heller är helt lätt att veta hur en 

diskurs avgränsas från en annan (2000:136), men de föreslår ett praktiskt tillvägagångssätt 

som innebär att man betraktar diskurs som ett analytiskt begrepp: ”en storhet som man som 

forskare lägger över verkligheten för att skapa en ram för sin undersökning” (2000:137). 

I och med detta kan diskursbegreppet formas av undersökningens syfte, exempelvis 

beroende på vilken (abstraktions-)nivå man vill lägga sig på. Ett konkret exempel på detta 

som Winther Jørgensen & Philips beskriver är att avgränsa diskurser om medicin till 

”traditionell medicin” kontra ”alternativ behandling” om man är intresserad av 

motsättningarna mellan dessa två diskurser, eller till en ”utövardiskurs” kontra 

”teoretikerdiskurs” om man är mer intresserad av det medicinska fältet i allmänhet (Winther 

Jørgensen & Philips 2000:137). I min undersökning är detta förhållningssätt till 

diskursbegreppet aktuellt, eftersom jag formulerat syftet med utgångspunkten att det kan 

finnas flera olika diskurser som samspelar och/eller kolliderar inom ramarna för mitt material. 
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3.2 Kritisk diskursanalys 

Det som avses med kritisk i Faircloughs kritiska diskursanalys är inslag av normering och hur 

samhället borde vara, men exakt vad som utgör detta är inte helt lätt att ringa in eftersom 

uppfattningar om vad vedertaget goda ideal som exempelvis rättvisa och frihet faktiskt 

innebär. Fairclough ringar dock in grunden till det normerande inslaget på följande sätt:  

The crucial point, however, is that critique assesses what exists, what might exist and what should 

exist on the basis of a coherent set of values. At least to some extent this is a matter of 

highlighting gaps between what particular societies claim to be (‘fair’, ‘democratic’, ‘caring’ etc.) 

and what they are. (Fairclough 2010:7) 

Begreppet kritisk kan alltså i sammanhanget förstås som huruvida vedertaget önskvärda ideal 

som exempelvis öppenhet, frihet, demokrati eller rättvisa faktiskt efterlevs, till exempel när en 

tilltagande kommersialisering intar den offentliga sektorn som ett led i en senkapitalistisk 

samhällsutveckling.   

 

3.2.1 Kommersialisering, företagisering och marknadisering 

I fokus för föreliggande studie är Faircloughs tankar om kommersialisering av det offentliga 

samtalet, vilket han benämner marketization of discourse och är en del av en större 

samhällelig förändring, en social praktik, som påverkar diskursiva praktiker i det offentliga 

där andra diskurser tidigare varit dominerande men nu utmanas (Winther Jørgensen & Philips 

2000:76–77). 

Rehnberg skriver i sin avhandling om det hon kallar kommersialisering respektive 

företagisering och konstaterar en övergripande samhällelig tendens: ”I stora drag rör det sig 

om beskrivningar av ett samhälle som präglas av en tilltagande kommersialisering, 

informalisering och individualisering” (2014:25). Det Rehnberg benämner företagisering har 

lett till att det inom offentlig sektor sysslas med varumärkesbyggande (2014:26), och som ett 

led i den tidigare nämnda samhällsutvecklingen har det blivit viktigt och centralt för 

(offentliga) organisationer att skapa en ”specifik och attraktiv bild av sig själva.” (Rehnberg 

2014:31). 

Fairclough har tagit fasta på denna utveckling och pekar på en sorts kolonisering av olika 

områden av samhället och det sociala livet, där den kanske mest påtagliga är det ekonomiska 

fältets diskursers kolonisering av de andra samhällsdomänerna (2002:163). 
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Även Helgesson behandlar detta fenomen i sin undersökning om kommuners (säljande) 

informationstexter. I studien beskrivs denna tendens i kommunal förvaltning på följande sätt: 

Det visar sig också genom att ett språkbruk som förr främst förekom i det privata näringslivet 

sprids till fler sektorer, till exempel kommunal förvaltning, där patienten blir brukare och en 

lärare kan uppmanas att vara serviceminded. (Helgesson 2015:47) 

 

3.2.2 Den tredimensionella modellen 

Inom den faircloughska kritiska diskursanalysen talar man om en tredimensionell modell 

bestående av själva texten inom en diskursiv praktik som i sin tur existerar inom en social 

praktik (Winther Jørgensen & Philips 2000:74). Modellen bygger på tre nivåer, där en text 

som kommit till i en viss diskursiv praktik alltid är en del av ett större samhälleligt 

sammanhang – den sociala praktiken. Ett grundläggande antagande är att diskursiva praktiker 

”både speglar och aktivt bidrar till social och kulturell förändring” (Winther Jørgensen & 

Philips 2000:84). I och med detta är det ett centralt syfte i en kritisk diskursanalys att visa hur 

diskursiva praktiker är kopplat till större samhälleliga och kulturella förändringar, tendenser 

och strukturer (Winther Jørgensen & Philips 2000:84). I föreliggande studie består den 

bredare sociala praktik som utgör ett ramverk för diskursanalysen alltså av de samhälleliga 

tendenserna kommersialisering i offentlig sektor och av offentlig kommunikation, som 

beskrivits i föregående avsnitt 3.2.1.  

Två aspekter av Faircloughs analys av diskurs är den kommunikativa händelsen och 

diskursordningen. Den kommunikativa händelsen kan beskrivas som själva språket i bruk i 

olika former, medan begreppet diskursordning innefattar både diskurser och genrer (Winther 

Jørgensen & Philips 2000:73) och kan förstås som ”olika diskurser som delvis täcker samma 

terräng, som de kämpar om att ge innehåll åt var och en på sitt sätt” (Winther Jørgensen & 

Philips 2000:134). 

Inom den kritiska diskursanalysen består varje kommunikativ händelse av de tre lagren, 

dvs text, diskursiv praktik och social praktik. Diskursiv praktik handlar om de faktiska 

uttrycken för, skapandet av och konsumtionen av diskurser genom texten i fråga, medan den 

sociala praktiken innefattar större samhälleliga kontexter – som alltså formar och formas av 

diskursiva praktiker (Winther Jørgensen & Philips 2000:74–75). Allt detta utgör den 

kommunikativa händelsen som i sin tur kan sägas ”reproducera eller ifrågasätta 

diskursordningen” (Winther Jørgensen & Philips 2000:76). 

Diskursordningar handlar även om den centrala tanken i Faircloughs kritiska 

diskursanalys att det finns ”olika diskurser som konkurrerar i samma rum” (Winther 

Jørgensen & Philips 2000:134), och ett exempel på detta som Winther Jørgensen & Philips tar 
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upp är annonser från två universitet i det så kallat senmoderna Storbritannien, där traditionella 

universitetsdiskurser utmanas av kommersiella diskurser från näringslivet (2000:91). Ett annat 

talande exempel är välfärdsdiskurser kontra nyliberala konsumtionsdiskurser inom dansk 

sjukvård. Där har man kunnat se en förskjutning i form av att ”marknadens diskursordning” 

fått fäste, och att vård börjat beskrivas i termer av varor och patienter som konsumenter 

(Winther Jørgensen & Philips 2000:76–77). Detta är ett ytterligare exempel på fenomenet 

marketization of discourse (som nämnts i avsnitt 3.2.1), och kan alltså förstås och tolkas med 

hjälp av diskursordningsbegreppet och den tredimensionella modellen. 

 

3.2.3 Diskursteknologisering 

Diskursteknologisering (en översättning av Fairclough 2010:s technologization of discourse) 

beskrivs som en kombination av följande tre komponenter:  

(i) research into the discursive practices of social institutions and organisations, (ii) redesign of 

those practices in accordance with particular strategies and objectives, usually those of managers 

or bureaucrats, and (iii) training of institutional personnel in these redesigned practices. 

(Fairclough 2010:126) 

Detta fenomen menar Fairclough förekommer i en allt större bredd av institutionstyper men 

särskilt inom serviceyrken och på allt mer systematiserade sätt, och sker genom en sorts 

omstöpning av de existerande diskursiva praktikerna och genom att träna institutionell 

personal i dessa omstöpta praktiker (2010:137). 

Centralt för diskursteknologisering är även så kallad simulering, vilket kortfattat kan 

beskrivas som att göra anspråk på diskursiva praktiker som härstammar från helt andra 

sammanhang och domäner än den aktuella, överföra dessa ”främmande” diskursiva praktiker 

och sociala identiteter till den aktuella kontexten (Fairclough 2010:139). Ett exempel på detta 

är intervjusituationer där rekommendationen är att de avslutas med en jovialisk stämning och 

jargong, och därmed simulerar vänskaplighet och dess närliggande betydelser och modaliteter 

som annars är mer förknippade med sociala relationer och identiteter i det privata livet än med 

institutionella samtal och fenomen som intervjuer (Fairclough 2010:139). 

Ett annat belysande exempel som Fairclough tar upp är hur exempelvis läkare inte kan 

byta till en samtalsjargong med patienter utan att i någon mån göra anspråk på en ny social 

identitet och samtidigt projicera en ny social identitet på patienten i fråga. Dessa nya 

identiteter gör liksom exemplet med vänskapliga avslut på intervjuer anspråk på det privata 

livet. Denna glidning och simulering av sociala identiteter kan dock ha oförutsedda och 

skadliga implikationer:  
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the widespread simulation of conversation and its cultural values may lead to a crisis of sincerity 

and a crisis of credibility and a general cynicism, where people come to be unsure about what is 

genuine and what is synthetic. (Fairclough 2010:140) 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna ökande grad av diskursteknologisering är tätt 

sammankopplad med ”[...] the dilemmas of professionals in various domains faced with 

commodification and marketisation and pressure to use associated discourse techniques.” 

(2010:143) och kan förstås som en tendens till professionalisering och manipulering av 

kommunikation och dess budskap. 
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4 Material 

I detta avsnitt presenteras studiens två delanalysers material och urvalsprocessen. Först 

kommer platsannonserna att presenteras, följt av debattinläggen.  

För transparensens skull bör det i sammanhanget nämnas att urvalet av material är gjort 

av mig och därmed är föremål för mina begränsningar och avvägningar.  

 

4.1 Platsannonserna 

I delstudie ett består materialet av 30 platsannonser från Arbetsgivarverket.se respektive 

Offentligajobb.se, filtrerat på kategorierna Informatör/kommunikatör respektive 

Informatörer/Kommunikatörer/PR-specialister.  

 Urvalskriterierna för platsannonserna på Arbetsgivarverket.se respektive 

Offentligajobb.se var förutom filtrering på kategorierna Informatör/kommunikatör respektive 

Informatörer/Kommunikatörer/PR-specialister att samtliga nivåer av offentlig förvaltning (det 

vill säga kommunal, regional och statlig) skulle vara representerade. Jag strävade, utifrån 

aktuellt och tillgängligt utbud på platsannonssidorna, uppnå en jämn fördelning av dessa tre 

nivåer i mitt material. Det är alltså platsannonserna på den första sidan av sökträffar på 

respektive platsannonshemsida som valts ut, med undantag för dubbletter av arbetsgivare och 

så länge en jämn fördelning mellan förvaltningsnivåerna uppnåtts.    

Urvalet av platsannonser har gjorts med syfte att få ett så representativt material som 

möjligt, och på grund av detta har jag valt bort direkta dubbletter av arbetsgivare. 

Anledningen till detta är att beskrivningen av kommunikationsavdelningen och tjänsterna 

sannolikt är likartade, så för att bättre spegla olika aktörers beskrivningar och ge en mindre 

missvisande bild av gemensamma nämnare, mönster och drag i materialet har jag undvikit 

direkta dubbletter. Ett undantag till denna regel är att jag valt att ta med två annonser från 

Lunds universitet, då de avsåg olika campus, orter och delar av universitetet. 

Jag har även valt bort tjänster som uttryckligen avser en chefsposition eller motsvarande. 

Trots detta finns en viss variation av kommunikatörstjänster i materialet – exempelvis de som 

är mer inriktade mot ett specifikt område som natur- eller forskningskommunikation – och 

således möjligtvis inte är direkt likvärdiga med andra mer generellt hållna 

kommunikatörstjänster. Jag har valt att ta med dessa mer specialiserade tjänster i mitt urval 

eftersom det speglar en bredd som kommunikatörsyrket har.  
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Värt att nämna är att platsannonsernas utformning och innehåll till stor del är tämligen 

likriktat och enhetligt. För att se ett exempel på hur en typisk platsannons i mitt material kan 

se ut hänvisar jag till bilaga 1. 

 

4.2 Debattinläggen 

Materialet i delanalys två består av sex stycken debattinlägg. Av de sex debattinläggen är tre 

stycken kritiska röster i form av en moderat/liberalkonservativ ledare i Smålandsposten, en 

liberal ledare i Upsala Nya Tidning och ett debattinlägg skrivet av en kommunikatör. 

Resterande tre representerar ståndpunkten positiv/för, i form av en krönika av ett före detta 

miljöpartistiskt kommunalråd, en debattartikel skriven av en kommunikationsdirektör tillika 

styrelseledamot i Sveriges kommunikatörer samt en replik från ordförande och 

generalsekreteraren för Sveriges kommunikatörer. Se tablå 1 nedan för en översikt över 

debattinläggen. 

Tablå 1. Materialöversikt över debattinläggen 

Skribent Titel Texttyp Publicering 

 Positiva inlägg 

 

  

Nils Karlsson Köp blommor till din 

kommunala 

kommunikatör 

Krönika/opinion Dagens samhälle: 27 

september 2019.  

Erik Lagersten Kommunikatörer är 

inte folkets fiender 

Debatt/opinion Dagens samhälle: 14 

februari 2019. 

Hanna Brogren & 

Per Mossberg 
Sveriges 

kommunikatörer: SVT 

ger en missvisande bild 

Debatt/opinion Sveriges 

kommunikatörer: 3 

april 2018.  

 Kritiska inlägg 

 

  

Dag Elfström Behöver Växjö 50 

kommunikatörer? 

Ledare Smålandsposten: 19 

januari 2019. 

Sakine Madon Varför sväller Uppsalas 

kommunikationsstab? 

Ledare Upsala Nya Tidning: 

18 september 2019. 

Märit Malmberg Nord Kommunikatören: 

Många av oss gör för 

lite 

Replik/debatt Dagens samhälle: 18 

februari 2019. 
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Inläggen som valts ut var vid insamlingstillfället under vårterminen 2020 fritt tillgängliga på 

nätet, med undantag för ledaren i Upsala Nya Tidning som fanns bakom en betalvägg. 

Ambitionen med urvalet av debattinläggen var att visa på en viss bredd i debatten, till 

exempel i form av olika typer av texter och avsändare. Jag ville även att inläggen inte skulle 

vara alltför långt ifrån varandra i tid, utan att de kan tänkas ingå i en sorts debattinläggskedja. 

I vissa fall är texterna därför direkta repliker på varandra. Sökandet efter (lämpliga) 

debattinlägg tog avstamp i Sveriges radios och Svt nyheters granskningar (se kapitel 1).  
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer studiens textanalytiska tillvägagångssätt att presenteras. Metoden för 

undersökningen står på två ben: å ena sidan en tematisk analys av innehållskomponenter, å 

andra sidan en legitimeringsanalys. 

 

5.1 Tematisk analys av innehållskomponenter 

I den första delanalysen undersöks platsannonser med avseende på ett antal utvalda 

innehållskomponenter För denna metod inhämtades inspiration från Helgesson 2011, där 

platsannonser undersöks genom att identifiera innehållskomponenter, men med ett mer 

kvantitativt fokus (än jag valt att ha) och ur ett historiskt perspektiv. I sin undersökning 

presenterar hon intressanta resultat om platsannonsernas förändring över tid. En sådan trend är 

att information om arbetsgivaren blivit allt viktigare och vanligt förekommande, och en 

tänkbar delförklaring som läggs fram är att platsannonserna kan fungera som en reklamkanal 

och ”ett tillfälle att bygga upp organisationens image” (Helgesson 2011:306). 

Jag har i denna undersökning använt mig av innehållskomponenterna som Helgesson 

kallar arbetsgivaren (i detta fall enheten/avdelningen för kommunikation), tjänsten samt 

subjektiva och objektiva kvalifikationer. I kontrast till hennes tillvägagångssätt är jag dock 

inte intresserad av att ordmässigt kvantifiera beläggen för de olika innehållskomponenterna, 

utan snarare av att ta fasta på gemensamma nämnare och tematiska mönster inom 

innehållskomponenterna, det vill säga hur innehållskomponenterna realiseras – för att sedan 

sammanställa en tematisk helhetsbild. 

För att ytterligare konkretisera och operationalisera metoden kan följande frågor fungera 

som exempel på sådant jag ämnat få svar på genom denna delanalys: Hur realiseras de olika 

innehållskomponenterna? Finns det något mönster eller återkommande drag bland 

realiseringarna? Finns det några som sticker ut? I förlängningen – när analysen skapat en 

helhetsbild av materialet – vill jag även kunna resonera kring: vad kan de olika realiseringarna 

av innehållskomponenterna tänkas representera för typer av diskurser och idéer om 

kommunikation och kommunikatörers roll i offentlig sektor? 

 

  



19 

 

5.1.1 Praktiskt tillvägagångssätt 

I stort sett samtliga platsannonser innehöll de tre innehållskomponenterna som jag valt ut och 

bedömt som relevanta för min undersökning. I detta avsnitt kommer det praktiska 

tillvägagångssättet att presenteras. 

För att utkristallisera vad som tillhör en viss innehållskomponent har jag under närläsning 

letat efter olika typer av formuleringar. När det gäller arbetsgivaren letade jag efter sådant 

som beskriver arbetsgivaren, exempelvis formuleringar som ”Vi/(namn på enheten) jobbar 

med/ansvarar för/bidrar till ...”. Följande citat är ett exempel hämtat från materialet:  

På enheten är vi ett team på sex personer som arbetar både med projektet Skånes digitala 

vårdsystem och digitaliseringen i stort inom Region Skåne. 

När det kom till tjänsten sökte jag efter sådant som beskriver själva kommunikatörsrollen 

och vad tjänsten som kommunikatör innehåller. Jag letade efter formuleringar som ”Tjänsten 

som kommunikatör innebär … ”, ”Som kommunikatör kommer du att ...”, ”Dina 

arbetsuppgifter är ...” eller ”Du kommer att ansvara för/arbeta med … ”. Citatet nedan är ett 

exempel på detta: 

Du kommer att delta i olika projektgrupper tillsammans med kollegor i verksamheten. Tjänsten 

innebär ett nära samarbete med kontaktpersoner och faktagranskare som ansvarar för IT-

informationen och i vissa fall har du en rådgivande roll medan i andra fall har du rollen som 

genomförare när det gäller kommunikation i digitala kanaler. Arbetsuppgifterna omfattar även 

målgruppsanpassning av texter och information så att dessa är till stöd för medarbetarna i 

organisationen. 

Slutligen sökte jag efter de subjektiva och objektiva kvalifikationerna, i form av 

beskrivningar av önskvärda egenskaper, kompetens, erfarenheter och bakgrund. Här tog jag 

fasta på formuleringar som ”Du är/ska … ”, ”Du har erfarenhet av … ”, ”Du tycker om ...” 

eller ”Du brinner för … ”. Ett exempel på detta är följande citat från materialet: 

Vi söker dig som har högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap eller 

motsvarande utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig. För tjänsten krävs det ett par års 

arbetslivserfarenhet som kommunikatör/webbkommunikatör inom det digitala området. Du ska ha 

vana av att arbeta i content management system (CMS) och det är meriterande om du har 

erfarenhet av webbpubliceringsverktyget Episerver. Utöver detta har du mycket goda kunskaper i 

att uttrycka dig skriftligt på svenska, med särskild kompetens i hur man skriver för digitala 

kanaler.  

Jag har därefter valt ut de återkommande gemensamma nämnarna och mönstren inom 

varje innehållskomponent och sammanställt dem. Eftersom vissa av beläggen inte självklart 

kunde placeras i en enda kategori, utan såväl innehållskomponentmässigt som 

realiseringsmässigt uppvisade viss tvetydighet, har jag inte gjort någon renodlad kvantifiering. 
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De resultat som presenteras från denna analys framhåller de tydligaste tendenserna utan att gå 

in närmare på frekvens. 

 

5.2 Legitimeringsanalys 

Legitimeringsanalys är det andra metodologiska benet som denna studie står på. Denna 

analysmetod har exempelvis använts av Westberg 2016, Helgesson 2017 och Zart 2019. I 

Westbergs avhandling (2016), som behandlar legitimerade sätt att vara förälder ur ett 

diskurshistoriskt perspektiv, används legitimeringsanalysen tillsammans med andra 

systemisk-funktionella verktyg och diskursanalytiska teorier för att ta reda på bland annat 

varifrån vissa föreställningar om föräldraskap kommer och hur ett legitimt föräldraskap 

förändrats över tid. Helgesson 2017 använder legitimeringsanalys för att undersöka hur olika 

kommuner legitimerar sopsortering och vikten av att invånarna gör detta. I Zart 2019 används 

legitimeringsanalys tillsammans med en transitivitetsanalys i en kritisk postkolonial 

diskursanalys för att undersöka integrationsdiskurser inom politiken. 

I föreliggande studie bygger legitimeringsanalysen på van Leeuwens modell (2007; 

2008), samt tillämpningarna och de svenska översättningarna i Westberg 2016 och Helgesson 

2017. Metoden syftar till att visa på hur olika sociala praktiker motiveras eller kritiseras med 

hänvisning till olika idéer och diskurser – det vill säga legitimeras och delegitimeras med 

hjälp av olika strategier (Helgesson 2017:114). Man kan alltså tänka sig att legitimering hakar 

i Faircloughs tankar om sociala och diskursiva praktiker som beskrevs i teoriavsnittet (se 

avsnitt 3.2.2), varför jag menar att det är en lämplig textanalytisk metod för diskursanalys. 

Sammanfattningsvis kan legitimeringsanalys sägas handla om hur vi motiverar och besvarar 

uttalade och outtalade frågor som ”Why should we do this? or Why should we do this in this 

way?” (van Leeuwen 2008:105), och kan beskrivas som en användbar metod för att studera 

ståndpunkter, motiveringar och argument i olika former.  

Van Leeuwen skiljer mellan fyra övergripande typer av legitimering: 

auktoritetslegitimering, moralisk legitimering, rationalisering och mytopoesis (Westberg 

2016:43). Legitimeringsanalysen i denna undersökning kommer lägga tonvikt vid dessa 

övergripande kategorier i första hand, och alltså inte gå in på djupet på alla underkategorier 

till en viss legitimeringsstrategi. Jag nöjer mig i allmänhet med att ett belägg exempelvis är en 

auktorisering i form av personlig auktoritet, varpå jag redogör för och motiverar min tolkning. 

Jag har valt att göra på detta sätt eftersom jag inte är intresserad av de olika 
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legitimeringsunderkategorierna i sig, utan snarare argumenten och vad de kan tänkas 

representera.  

 

5.2.1 Auktoritetslegitimering 

Ett möjligt svar på de tidigare nämnda frågorna om varför någonting ska/borde göras (på ett 

visst sätt) kan vara att ”jag/en auktoritet/någon betydelsefull sa det” och detta representerar en 

sorts auktoritet (van Leeuwen 2007:94). Auktoritetslegitimering kan delas in i tre 

underkategorier som på svenska (av bland annat Helgesson 2017) benämns auktorisering, 

kommendering och sed. 

Exempel på en legitimerande auktoritet är den personliga auktoriteten som kan realiseras 

i form av en roll som lärare eller föräldrar i relation till barn. För denna sorts personliga 

auktoritet kan det räcka med att legitimera en ståndpunkt med ett simpelt ”because I said so” 

(van Leeuwen 2007:94). En annan form av auktorisering är den opersonliga auktoriteten som 

kan utgöras av lagar och förordningar (Helgesson 2017:115).   

Den andra underkategorin till auktoritetslegitimering är kommendering som går ut på att 

hänvisa till en expert eller förebild. Den tredje och sista underkategorin är sed som i sin tur 

kan delas in i tradition, hävd och vanor respektive konformitet och majoritetsargument 

(Helgesson 2017:115). 

 

5.2.2 Moralisk legitimering 

Detta är en legitimeringsstrategi som bygger på en ofta indirekt hänvisning till moraliska 

värdesystem (van Leeuwen 2008:106). Den moraliska legitimeringsstrategin handlar ofta om 

sådant som anses bra, uppbyggligt, gott eller sunt i en viss kontext. Denna typ av 

legitimeringar är endast omedvetet kopplade till större moraliska ”system”, och därmed kan 

det vara svårt att identifiera dem. De går dock att känna igen dem på grundval av 

gemensamma kulturella föreställningar och ”sunt förnuft”, menar van Leeuwen (2007:97–98). 

Ett sätt att få syn på vad som är exempel på moralisk legitimering är att leta efter 

realiseringsformerna bedömningar, abstraktion eller analogier. Bedömningar handlar om 

beskrivande eller värderande adjektiv, och abstraktion innebär en hänvisning till en mer 

abstrakt diskursnivå, där exempelvis en handling representerar något större. Analogier syftar 

på att likna en företeelse vid någonting annat som är positivt eller negativt (van Leeuwen 

2007:98–100).  
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5.2.3 Rationalisering 

Denna form av legitimering handlar i korthet om att hänvisa till någontings mål, ändamål och 

nytta (van Leeuwen 2007:101). En typ av rationalisering är instrumental rationalisering som 

tar fasta på vad som är syftet med någonting, men även har moraliska inslag i form av att 

lägga in en typ av värdering i syftesbeskrivningen: att göra X för att uppnå Y med syfte att Z 

(van Leeuwen 2007:101–102).  

En annan sorts rationalisering är den teoretiska som inte har några värderande moraliska 

inslag eller hänvisningar till ändamålsenlighet, utan fokuserar på om X är baserat på någon 

slags sanning eller på hur någonting ligger till. Inom denna rationalisering kan man 

exempelvis tala i termer av att X är nödvändigt eller att X innebär Y, och inte sällan handlar 

dessa teoretiska rationaliseringar i praktiken ofta om psykologiska förklaringar (van Leeuwen 

2007:103–105). 

 

5.2.4 Mytopoesis 

Den sista sortens legitimering i denna analysmodell är mythopoesis, som kan förstås som 

legitimering genom berättande och sedelärande berättelser och narrativ med funktionen att 

tjäna som avskräckande eller föredömliga exempel på hur man bör agera för att uppnå ett 

”lyckligt slut” (van Leeuwen 2007:105–106). 

 

5.2.5 Praktiskt tillvägagångssätt 

Exempel på operationaliserande frågor till denna delanalys är följande: Vilka 

legitimeringsstrategier används och vilken typ av argument framförs? Finns det någon 

skillnad mellan för- och motargumenten? Vilka sociala praktiker och diskurser hänvisar man 

till? 

Rent praktiskt har jag gjort en närläsning av de sex debattinläggen med avseende på de 

fyra legitimeringsstrategierna, och därefter sammanställt de strategier jag kunnat finna. Sedan 

har jag analyserat beläggen för de olika legitimeringarna med avseende på vilka diskurser och 

ideal som de kan tänkas representera och vara uttryck för. 
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5.3 Metoddiskussion 

Även studiens val av och utförande av metod är avhängigt mina överväganden och omdöme. I 

analysen av platsannonserna har jag exempelvis valt att ta fasta på en specifik typ av 

realisering en gång per arbetsgivare, även om realiseringen i fråga förekommit flera gånger i 

samma annons och således verkar vara centralt för tjänsten. Min ambition är dock att visa om 

realiseringsbelägget finns hos många olika arbetsgivare, och att enskilda tjänster hos specifika 

arbetsgivare har stort fokus på detta. 

Min strävan har även varit att i största möjliga mån låta materialet visa vad som 

utkristalliserar sig, och närma mig materialet på detta sätt i min närläsning. Dessa tankar har 

till stor del hämtats från Westberg 2016. Jag har dock även haft den presenterade tidigare 

forskningen som utgångspunkt vid tolkning och urval vid resultatpresentationen. Eftersom 

studien till sin natur är kvalitativ har jag valt att inte kvantifiera resultaten efter frekvens, utan 

fokuserat på de tydligaste tendenserna bland de gemensamma nämnare och mönster som 

kunnat ses. Som tidigare nämnt beror denna avvägning också på att det inte alltid varit 

glasklart vilken innehållskomponent eller innehållskomponentsrealisering ett belägg kan 

sägas tillhöra, varför det inte i samtliga fall ens är möjligt att göra exakta och relevanta 

kvantifieringar. 



24 

 

6 Resultat 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. Inledningsvis kommer resultaten från 

analysen av platsannonserna att presenteras, där frågeställningarna 1a och 1b kommer att 

besvaras. Därefter kommer resultaten från legitimeringsanalysen av debattinläggen att 

presenteras och frågeställningarna 2a och 2b besvaras. För transparensens skull har jag har 

valt att redovisa många exempel från materialet i min resultatpresentation. 

 

6.1 Platsannonserna 

I detta avsnitt kommer resultaten att presenteras i följande ordning och logik: arbetsgivaren 

(kommunikationsavdelningen), tjänsten (kommunikatörsrollen) och subjektiva och objektiva 

kvalifikationer.  

 

6.1.1 ”Hos oss är kommunikation helt enkelt viktigt” 

En av de tydligaste tendenserna är olika uttryck för stöd, planering, samordning och 

sammanhållen kommunikation. Detta tolkar jag som exempel på en professionalisering av 

kommunikationen, som innebär att resten av organisationen går via 

kommunikationsavdelningen när de ska uttala sig, vilket går i linje med Faircloughs teorier 

om diskursteknologisering. Citat (1) är ett exempel på detta:  

(1) Vi är tidigt med i processerna och stöttar ledning, chefer och medarbetare i 

kommunikationsfrågor. Kommunikationsplanering är en grundsten, men vi måste också ofta 

vara snabbtänkta och improvisera. 

Ett par ord som återkommer hos i stort sett samtliga arbetsgivare är strategiskt och operativt, 

och strategiskt verkar till stor del syfta på det planerade och samordnade 

kommunikationsarbetet som åsyftas i exemplet ovan. 

  Ett annan återkommande formulering handlar om att kommunikationsavdelningens arbete 

ska ”uppnå organisationens mål” och bidra till att organisationen i fråga framstår i positiv 

dager, vilket beskrivs på olika sätt: 

(2) Vi stöder verksamheten att arbeta planerat och professionellt med kommunikation och bidrar 

på vägen till en modern, tillgänglig och kommunikativ myndighet. 

(3) Vårt övergripande mål är att bidra till att skapa en kommunikativ organisation. 

(4) Vi erbjuder en arbetsplats där kommunikation används som ett strategiskt verktyg för att 

uppnå organisationens mål. Hos oss är kommunikation helt enkelt viktigt. 



25 

 

En tendens i materialet är kommunikationsavdelningarnas arbete med varumärke och 

anseendet utåt. Belägg (5) är ett exempel på hur arbetet med anseende och förtroende 

beskrivs, medan (6) och (7) illustrerar varumärkesarbetet. 

(5) Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och 

samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från 

dem vi är till för. 

(6) Det innebär bland annat att arbeta med intern och extern kommunikation i form av 

arbetsgivarvarumärke, organisationsvarumärke [...] 

(7) Inom avdelningen arbetar vi även med grafisk formgivning, med att stärka, vårda och skydda 

högskolans profil och varumärke [...] 

Sist men inte minst finns flera belägg för digitalisering och utveckling som beskrivs i 

termer av resa, möjligheter och ”spännande förflyttning”, där kommunikationen utgör en 

central del. I följande exempel kan digitalisering (av kommunikationen) tolkas som i princip 

synonymt med utveckling och positiv förändring: 

(8) Kommunikation är en viktig del i Bolagsverkets digitala resa framåt [...] Bolagsverket står 

inför en spännande förflyttning där vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. 

(9) På enheten är vi ett team på sex personer som arbetar både med projektet Skånes digitala 

vårdsystem och digitaliseringen i stort inom Region Skåne. 

(10) Vi driver flera digitala utvecklingsprojekt, och utvecklar vår webborganisation för att på 

bästa sätt skapa ökad nytta för våra målgrupper genom effektiv digital kommunikation. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är framåtanda, digitaliseringstro, 

varumärkesbyggande, stöd och planering som utmärker arbetsgivarens, 

kommunikationsavdelningarnas, arbete i mitt material.  

 

6.1.2 ”I rollen som kommunikatör kommer du att vara mitt i händelsernas 

centrum” 

En central tendens med belägg i flera platsannonser även för kommunikatörsrollen är olika 

uttryck för att arbeta med kommunikationsstöd, planering, samordning och liknande: 

(11) Du kommer att planera, samordna, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser. 

(12) I övrigt förväntas du delta i Kommunikationsavdelningens övriga arbete och vara ett stöd till 

dina kollegor när det gäller kommunikationsfrågor. 

(13) Du kommer att ansvara för kommunikationen i samband med större projekt, aktiviteter och 

förändringar och utgör ett kvalificerat kommunikationsstöd till chefer och verksamheter. 

En ytterligare tendens för kommunikatörsrollen är arbete med varumärke och förtroende, 

och ett flertal belägg för detta finns i materialet:  
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(14) Vi söker en erfaren och självgående kommunikatör vars främsta fokus är att aktivt arbeta 

med Brinellgymnasiets varumärke. 

(15) I rollen som kommunikatör kommer du att vara mitt i händelsernas centrum för att stärka 

bilden av Höörs kommun och bidra till samhällsnytta. 

(16) Du kommer även att arbeta med varumärkesbyggande kampanjer tillsammans med 

upphandlad byrå. 

Det finns också ett slags meta-belägg som handlar om att skapa förtroende för själva 

kommunikationen i sig inom organisationen, vilket kan tolkas som att kommunikationens 

nytta ifrågasatts eller åtminstone inte varit självklar:  

(17) Du kommer också att arbeta med att etablera förtroende inom organisationen för att skapa en 

god förståelse för vikten av god intern och extern kommunikation.  

En annan uppgift som enligt belägg från materialet ingår i kommunikatörsrollen är 

målgruppsanpassning och ”målgruppsanalyser”, vilket inte nödvändigtvis är en självklar 

uppgift för exempelvis en kommunal kommunikatör som sannolikt ofta har en hel kommun 

som målgrupp. 

(18) Arbetsuppgifterna omfattar även målgruppsanpassning av texter och information. 

(19) Du gör målgruppsanalyser, föreslår ändamålsenliga kanaler, formulerar budskap och 

samarbetar vid behov med våra externa kommunikationsleverantörer. 

Likt kommunikationsavdelningarnas arbete i stort innebär även kommunikatörsrollen ett 

aktivt arbete med utveckling och digitalisering, och även här framhålls kommunikation som 

ett led i en positiv förändring och utveckling. 

Det finns även flertalet exempel på innehållsproduktion av olika slag, som rörlig bild, text 

och grafik. Det verkar i viss mån som att kommunikatörerna alltså inte bara förmedlar 

befintlig information som behöver nå ut till medborgarna, utan även skapar innehåll att 

kommunicera vilket inte är helt olikt mer renodlad marknadsföring. Exempel (20)–(22) från 

materialet belyser detta. 

(20) Skapa artiklar och rörligt material med goda exempel från verksamheten 

(21) I arbetsuppgifterna ingår bland annat att [...] producera innehåll till interna och externa 

kanaler 

(22) Du jobbar med uppdrag från alla Länsstyrelsens olika avdelningar, mest med 

innehållsproduktion - att fånga och paketera berättelser i olika kanaler, främst digitala. 

Slutligen kan man se en tydlig kategori av uppgiftsbeskrivningar som syftar på arbete 

med digitala kanaler och närvaro på sociala medier. För kommunikatörsrollen ligger fokus på 

de digitala och sociala medierna (som i sin tur sannolikt är plattformarna där det skapade 
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innehållet publiceras). Här kan man tänka sig att det finns ett bakomliggande antagande om 

sociala mediers relevans för offentlig sektor, och att en närvaro i sociala medier är viktig. 

(23) Du uppdaterar innehållet på den externa webbplatsen [...] och hanterar vår närvaro i sociala 

medier. 

(24) I uppdraget ingår att arbeta operativt med våra sociala medier, t ex publicera inlägg, svara på 

kommentarer och frågor, följa upp och analysera statistik och effekter samt producera och 

följa upp kampanjer. 

(25) Du kommer att jobba med allt ifrån att producera innehåll till att i samarbete med kundtjänst 

ta hand om dialogen med Arbetsförmedlingens kunder i sociala medier. 

För att sammanfatta kan man konstatera att kommunikatörsrollens realiseringar ligger i 

linje med kommunikationsavdelningarnas: digitalisering, utveckling, stöd, planering och 

förtroende finns representerat. Utöver detta kan man även se att kommunikatörsrollen i 

materialet innebär arbete med sociala medier och digitala kanaler, målgruppsanpassning och 

innehållsproduktion. 

 

6.1.3 ”Självklart är hela du ’digitaliserad’” 

En realisering av objektiva kvalifikationer är den formella utbildningsbakgrund som 

tjänsterna kräver, och i stort sett samtliga platsannonser uppger media- och 

kommunikationsvetenskapsutbildning som den primärt eftersökta utbildningsbakgrunden. Det 

är alltså inte exempelvis språkvetare eller personer utbildade inom offentlig administration 

som efterfrågas. 

I stort sett samtliga fall eftersöks en ”god skribent”. Kvalifikationen god skribent uttrycks 

dock med olika grad av tydlighet; ibland tycks god skribent handla om att skriva engagerande 

eller läsvärt, medan det i andra fall snarare syftar på att kunna uttrycka sig korrekt i skrift. 

(26) Du är en grymt bra skribent som skapar läsvärda texter eller inlägg på korrekt svenska. 

(27) Du behöver vara skicklig på att uttrycka dig i skrift 

(28) Du har goda kunskaper i svenska och engelska och har lätt för att uttrycka dig i både tal och 

skrift. 

Vidare efterfrågas även kvalifikationer i form av servicekänsla och kundnytta och även 

här en förmåga att målgruppsanpassa. Också här kan man tolka in ett visst mått av 

marknadsföringstankar: 

(29) Du har en utvecklad känsla för service och kundnytta. 

(30) Vi söker dig som är en fena på innehåll som väcker intresse och upplevs relevant för våra 

målgrupper. 

(31) Du kan anpassa kommunikationen till olika målgrupper, kanaler och syften. 
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En känsla för färg och form samt erfarenhet av att skapa rörlig bild benämns också som 

en relevant kompetens för en kommunikatör, likaså att snabbt kunna sätta sig in i och sedan 

förmedla information på ett pedagogiskt sätt. Exempel (32) belyser färg- och formkompetens, 

och exempel (33)–(34) visar på kompetensen snabb och pedagogisk: 

(32) Du har öga för bild, formgivning samt god känsla för layout av trycksaker. 

(33) Du sätter dig snabbt in i ett ämne och hittar den kommunikativa vinkeln. 

(34) Du behöver också vara en god pedagog 

Även bland kvalifikationerna syns tydliga ”utvecklingstendenser”, men här även med en 

uttalad förändrings- och förbättringsvinkel. Också bland kvalifikationerna dyker 

resemetaforer upp:  

(35) Du har förmåga att se vad som behöver utvecklas och förbättras i verksamheten. 

(36) Vi vill att du ska drivas av utveckling, att göra saker bättre. 

(37) Vi söker dig som brinner för webb och digital kommunikation i samhällets tjänst och som 

vill vara med på resan mot en digital myndighet. 

Sociala medier och digitala kanaler är också centrala kompetensområden, och i stort sett 

samtliga undersökta platsannonser hade belägg för att erfarenhet av och kompetens inom 

sociala medier är ett krav eller meriterande. Belägg för erfarenhet av eller kompetens inom 

kriskommunikation eller klarspråk däremot förekom endast i ett fåtal platsannonser, och då 

uttryckt som en meriterande specialkunskap. 

Slutligen återkommer stöd-, planerings- och samordningsinslaget som känns igen från de 

två andra innehållskomponenternas realiseringar. Här uttrycks det dock som en sorts 

kompetens, snarare än en arbetsuppgift för en avdelning eller inom ramarna för en 

kommunikatörstjänst: 

(38) Du har förmåga att vara ett strategiskt stöd och bollplank för chefer i kommunikationsfrågor 

Det går sammanfattningsvis att se subjektiva och objektiva kvalifikationer som ligger i 

linje med beläggen från de andra innehållskomponenterna, men också sådant som sticker ut. 

Här betonas känsla för service och kundnytta och att snabbt kunna sätta sig in i ämnen och 

förmedla vidare på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt. 
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6.1.4 Sammanfattning 

För att summera delanalysen av platsannonserna kan man säga att det finns ett antal tydliga 

linjer som löper genom de tre innehållskomponenterna i platsannonserna. Föga förvånande 

dyker alltså uttryck för liknande uppgifter eller kompetenser upp inom en och samma 

platsannons, men mindre väntat är kanske den stora samstämmigheten som jag funnit i 

materialet som helhet. Belägg som arbete med stöd och planering, digitalisering och 

utveckling, sociala medier och digitala kanaler, målgruppsanpassning, förtroende och 

varumärke samt innehållsproduktion återkommer bland de olika innehållskomponenters 

realiseringar. 

  

6.2 Debattinläggen 

I detta kapitel kommer resultaten från legitimeringsanalysen av debattinläggen att presenteras. 

De kritiska rösternas legitimeringsstrategier presenteras först, och därefter kommer de 

försvarande rösternas legitimeringar att läggas fram.  

 

6.2.1 ”Kommuner och myndigheter är inte företag” 

Ett gemensamt drag hos de kritiska skribenterna är att de på olika sätt beskriver och moraliskt 

bedömer tillfällen där kommunikatörernas roll är legitim, viktig eller nödvändig och fyller en 

samhällsviktig funktion, för att sedan kontrasteras mot sådant som de menar att 

kommunikatörerna i praktiken gör.  

Patienter, VA-kunder, föräldrar som söker förskoleplats, företag, klienter, trafikanter som 

påverkas av vägarbeten, journalister med flera. Alla förväntar de sig korrekt och tillgänglig 

kommunikation via webbsidor, annonser, informationsbroschyrer, sociala medier etcetera. Här 

gör kommunikatörer ett viktigt och nödvändigt arbete. (Malmberg Nord 2019) 

En annan skribent konstaterar följande:  

Kommuninvånare ska givetvis kunna få relevant och lättillgänglig information. Men när 

kommunens kommunikationsstab växer i snabb takt, och när kommuner ägnar sig åt ren 

marknadsföring, måste varningslampan blinka. Madon (2019) 

 

En av de tre kritiska rösterna är som bekant själv kommunikatör och argumenterar 

rationaliserande om att kommunikatörerna i offentlig sektor faktiskt är för många. I och med 

att skribenten själv är kommunikatör kan den kritiska hållning som företräds få auktoritet av 

att kommunikatörsskribenten kritiserar sitt eget skrå och skriver utifrån egen upplevd 

erfarenhet. Detta kan man tänka sig bidrar till att legitimera ståndpunkten att 

kommunikatörerna är för många.  
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Det finns flera exempel på olika typer av rationaliseringar med moraliska inslag, och i 

följande exempel tolkar jag de moraliska värderingarna som ett uttryck för argument hämtade 

från (höger)populistiska1 diskurser om fördelning av skattebetalarnas pengar:  

Det är lätt att göra av med andra människors pengar, och särskilt lätt verkar det vara att hitta på 

saker med skattemedel. Men för varje ny tjänst till kommunikationsstaben, för varje 

marknadsföringsprojekt, bör beslutsfattare fundera över om det inte finns bättre sätt att använda 

pengarna på. (Madon 2019) 

Man skriver alltså något raljerande och moraliskt bedömande om att skattemedel är lätt att 

spendera – eftersom de är någon annans – och att det bör övervägas om det kan finnas bättre 

saker att lägga kommunikatörspengarna på. 

Även teoretiska rationaliseringar förekommer hos två av skribenterna bakom de kritiska 

debattinläggen. Bland annat hänvisar man till hur saker ligger till genom konstaterande 

konstruktioner med är: ”Att informera medborgare om vilken service som finns eller hur ett 

offentligt system fungerar är däremot legitimt.” (Elfström 2019). Här går det även att tolka 

ordvalet legitimt som inslag av moralisk bedömning. Ett annat exempel som jag tolkat som 

uttryck för samma legitimeringsstrategi är följande formulering och ordvalet sunt: ”Det är 

sunt att ifrågasätta hur många kommunikatörer som behövs i offentlig sektor.” (Malmberg 

Nord 2019).  

Ytterligare exempel på teoretisk rationalisering är argument som hänvisar till sakers natur 

med konstruktioner som ”är inte” och ”inbegriper inte”, där man kan tänka sig ett mått av 

moralisk bedömning av den kommersialisering och företagisering av offentliga verksamheter 

som pågått under de senaste decennierna:  

Kommuner och myndigheter är inte företag. Deras uppdrag inbegriper inte kommersiell 

kommunikation eller varumärkesbyggnad. (Elfström 2019)  

Det förekommer även belägg för auktoritetslegitimering i form av hänvisningar till olika 

experter eller institutioner som exempelvis ”nationalekonomen och välfärdsforskaren Andreas 

Bergh”. Madon (2019) hänvisar även till ”Gustav Möller, socialdemokratisk politiker för ett 

sekel sedan” som likställde skatteslöseri med att stjäla från folket, vilket kan tolkas som en 

sorts socialdemokratisk auktoritet, som skänker legitimitet genom att inte tillhöra samma sida 

rent politiskt utan vanligen är en meningsmotståndare.  

 
1 Vad som här avses med populism (som kan vara ett svårfångat begrepp) är exempelvis förenklade lösningar på 

komplexa problem och hänvisningar till diskurser om sunt förnuft, folkvett och minskat etablissemang (se 

Müller 2016). 
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Det finns även flera exempel på moralisk legitimering uttryckt som abstraktioner, där ett 

fenomen alltså representeras av någonting mer abstrakt och övergripande. En skribent 

argumenterar till exempel för att det ökande antalet kommunikatörer och offentlig sektors 

deltagande i Almedalen är en kugge i en större tendens om den offentliga sektorns syfte och 

roll:  

De offentliga aktörernas roll i Almedalen är en större fråga än vad det kanske kan verka. Deras 

närvaro säger något både om deras relation till skattebetalarnas pengar och till sitt eget uppdrag. 

(Elfström 2019)  

Han fortsätter sedan med ett snarlikt abstraherande moraliskt resonemang: ”Varför är dagens 

fördelning optimal, varför inte istället fyrtionio kommunikatörer och en extra kommunal 

lärare? För det är ju faktiskt vad frågan kokar ned till.”. Man kan tolka det som att ”frågan 

kokar ned till” en mer grundläggande fråga om resursfördelning i offentlig sektor. Det 

underförstådda likhetsförhållandet, det vill säga att en kommunal kommunikatör direkt 

motsvarar en extra kommunal lärare, kan även tolkas som en sorts populistisk förenkling av 

en sannolikt mer komplex fråga om kommunala budgetar. Argumentet tycks bygga på ett 

antagande om att antalet kommunikatörer kan pekas ut som en anledning till att kommunen i 

fråga inte har fler anställda lärare.   

En besläktad legitimering anspelar med hjälp av en retorisk fråga på moraliska 

värderingar om vad som är viktigt på riktigt för en kommun:  

Handen på hjärtat: lockar man nya kommuninvånare med nöjesevent och YouTube-kändisar –

 ”influencers” – eller genom att man har välfungerande skolor och omsorg med gott betyg? 

(Madon 2019)  

I exemplet ovan kan de tidigare nämnda populistiska inslagen urskiljas, i och med att en 

välfungerande skola och omsorg ställs mot aktiviteter som skribenten menar att 

kommunikatörerna sysslar med. 

Slutligen finns belägg för auktoritetslegitimeringstypen konformitetsargument, ofta i 

form av tillspetsade eller retoriska frågor där man anspelar på den mänskliga viljan att vara 

eller göra som andra: ”Vem vågar ifrågasätta kommunikationens betydelse? Alla framsynta 

ledare omger sig med kommunikatörer” (Malmberg Nord 2019). 

 Sammanfattningsvis handlar de kritiska debattörernas legitimeringar inte sällan om 

hänvisningar till ekonomiska rationaliseringar och moraliseringar med populistiska inslag, 

men även auktoriteter som experter och institutioner används för att legitimera ståndpunkten 

och delegitimera det stora antalet kommunikatörer. 
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6.2.2 ”Kommunikatörer är inte folkets fiender” 

Ett gemensamt grepp som skribenterna i dessa tre debattinlägg använder är att på olika vis 

bemöta argumenten från de tre kritiska debattinläggen, och intressant nog legitimeras 

ståndpunkterna ofta med samma strategier och liknande typer av argument oavsett 

ståndpunkt. Ett exempel på detta är teoretiska rationaliseringar med hänvisningar till ekonomi 

och effektivt användande av skattepengar. Man konstaterar att det inte är bortkastade 

skattepengar att satsa på kommunikation, eftersom den ”[...] är en grundförutsättning för 

effektivitet, engagerade anställda och nöjda medborgare. Satsningar på kommunikation är 

således inte bortkastade skattepengar” (Brogren & Mossberg 2018). En annan skribent menar 

även att effektiv kommunikation faktiskt kan innebära besparingar, och anspelar enligt min 

tolkning på samma typer av diskurser om fördelning av skattepengar som de kritiska rösterna: 

Jag tycker snarare att offentlig sektor har alldeles för få kommunikatörer i organisationerna än för 

många och jag är dessutom säker på att de flesta i förlängningen innebär en kostnadsbesparing. 

(Karlsson 2019) 

Han konstaterar sedan den ekonomiska vikten av effektivitet: ”Effektiv medborgarservice är 

billigare än ineffektiv.”, och att kommunikatörer behövs för att medborgarservicen ska vara 

just effektiv eftersom de ”[...] gör att mängden missförstånd minskar och när missförstånden 

minskar ökar produktiviteten” (Karlsson 2019). 

Ett exempel på instrumental rationalisering handlar om effektiviteten, men med ett mer 

uttalat medborgarperspektiv snarare än ekonomiskt eller produktivitetsrelaterat perspektiv:  

En tydlig kommunikation utåt – mot medborgarna – ökar effektiviteten i kontakterna med 

allmänheten. Personen hittar information snabbare, kommer i kontakt med rätt myndighet direkt, 

vet vilka möjligheter som finns, vilken service som finns, och så vidare. (Karlsson 2019) 

En tydlig kommunikation är således medlet med vilket effektiviteten i medborgarkontakterna 

uppnås. Resultatet av detta innebär rent konkret att medborgare hittar rätt service och 

information, vilket förutsätts är önskvärt och moraliskt gott. Debattörerna understryker också 

att kommunikatörer och journalister till viss del har samma uppgift, som innebär ”att ge 

medborgarna tillgång till relevant och allsidig information och därmed bidra till det öppna och 

demokratiska samhället” (Brogren & Mossberg 2018). På så vis legitimeras kommunikatörer 

som en förutsättning för att ge medborgare tillgång till information, som i sin tur leder till det 

övergripande målet: att bidra till demokrati och öppenhet. 

Det förekommer även mer renodlat moraliska legitimeringar utöver de rationaliseringar 

med moraliskt bedömande inslag, där bland annat abstraktioner utgör en del. Till exempel 

menar en skribent att kritik av kommunikatörer är som att riskera demokratin och förtroendet 
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för offentlig sektor. I det exemplet tar man alltså den aktuella frågan och drar den till sin mer 

övergripande och abstrakta spets. 

Brogren & Mossberg (2019) menar också att samhällsförändringar och digitalisering 

förändrar kommunikationsbehovet, vilket legitimerar det ökande antalet kommunikatörer: 

”Ökningen av antalet kommunikatörer under 2000-talet beror till stor del på samhällets 

förändring och digitalisering.”. Dessa samhällsförändringar föranleder också legitimeringar 

som handlar om vikten av tillgänglig kommunikation på olika språk:  

Man kan inte heller bortse ifrån förändringar i befolkningen som ställer krav på kommunikation 

på flera olika språk och till olika målgrupper. Allt detta kräver resurser och är viktigt för vårt 

demokratiska samhälle. (Brogren & Mossberg 2018)  

Lagersten (2019) betonar att de grupper i samhället som ofta ligger ”utanför medias 

nyhetsrapportering” ska nås av kommunikationen, och en ytterligare debattör ställer sig den 

retoriska frågan om vilken yrkesgrupp som är bäst lämpad för detta arbete:  

I ett samhälle som vårt där befolkningen vare sig kommer från en gemensam kulturell eller 

språklig bakgrund och har vitt skilda utbildningsnivåer och kännedom om offentlig förvaltning 

krävs det tydlig och effektiv kommunikation. Vilken yrkesgrupp har bäst förutsättningar att bidra 

till detta? (Karlsson 2019) 

Dessa exempel tolkar jag som uttryck för rationaliseringar som både konstaterar hur saker och 

ting ligger till med är-konstruktioner och förklarar att ”tydlig och effektiv kommunikation” är 

ett medel som kommunikatörer är bäst lämpade att använda för att överbrygga skillnader i 

bakgrund och utbildningsnivå i befolkningen.  

Avslutningsvis förekommer auktoritetslegitimeringar i form av hänvisningar till att 

kommunikationen måste leva upp till ”krav i lagstiftningen”, och referenser till forskning:  

Det finns flera aktuella studier, bland annat vid Lunds universitet, som visar att kommunikatörens 

arbete bidrar till värde i organisationer, och det är inte en slump att stora vinstdrivande företag 

satsar på egna effektiva kommunikationsresurser. (Brogren & Mossberg 2018) 

De tycks dock inte se något problem med att jämföra ”stora vinstdrivande företag” med 

exempelvis en kommun eller region, och vad värde innebär definieras inte ytterligare. 

Det visar sig sammanfattningsvis att många argument till kommunikatörernas försvar och 

legitimeringsstrategier grundar sig i en större fråga om demokrati, öppenhet och tillgänglighet 

för alla medborgare – något som minst sagt är svårt att motsäga. Dock hakar man inte sällan i 

de kritiska inläggens populistiska diskurser, genom att bemöta argumenten om ekonomisk 

effektivitet, fördelning av skattepengar och besparingar med samma sorts argument och 

legitimeringar. 
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6.2.3 Sammanfattning 

En vanligt förekommande legitimeringsstrategi hos samtliga debattinlägg är olika former av 

rationalisering, inte sällan tillsammans med mer renodlat moraliska och värderande inslag 

som appellerar till det som är legitimt eller viktigt. Ofta handlar rationaliseringarna om 

ekonomiska besparingar, effektivitet och hushållning av skattepengar och anspelar på 

populistiska diskurser. Dessa rationaliseringar förekommer alltså från båda sidor, och man 

menar å ena sidan att många kommunikatörer innebär ett slöseri med skattepengar som kunde 

använts till annat, och å andra sidan att kommunikatörerna i fråga faktiskt sparar pengar i det 

långa loppet tack vare effektiv kommunikation.  

Slutligen kan man även se att det används olika sorters legitimeringsstrategier för att 

betona vikten av det demokratiska samhället och värden som öppenhet och tillgänglighet för 

alla medborgare oavsett bakgrund och liknande. Man hänvisar exempelvis till såväl moraliska 

abstraktioner som teoretiska rationaliseringar för att understryka vad kommunikatörernas roll 

i demokratin är eller borde vara. 
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7 Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt avser jag diskutera kring och dra slutsatser utifrån mina analyser, samt 

återkoppla till studiens övergripande syfte: att undersöka vilka idéer och diskurser om 

offentlig sektors kommunikation som bidragit till att legitimera de stora och/eller växande 

kommunikationsavdelningarna i offentlig sektor. 

Det är en intressant bild som framträder när det valda materialet undersöks, och det 

vittnar om flera olika och ofta kolliderande uppfattningar, diskurser, ideal och idéer om 

offentlig kommunikation. Det är tydligt att de många kommunikatörernas roll är under 

förhandling, och i strävan att legitimera (och delegitimera) dem blottas alltså många 

intressanta tendenser.  

 

7.1 Diskursteknologisering, kommersialiering och utveckling 

En av de mest påtagliga idéerna om kommunikation framträder i analysen av platsannonserna, 

nämligen kommunikatörernas stöd-, rådgivnings- och strategiska planeringsarbete inom 

offentlig verksamhet, vilket kan ses som ett uttryck för en sorts diskursteknologisering. I 

dessa fall har kommunikationen professionaliserats, och kommunikatörerna konsulterar resten 

av organisationen i kommunikationsfrågor för att exempelvis framställa organisationen på ett 

sätt som ligger i linje med varumärket och för att budskap ska förmedlas på ett vis som passar 

organisationen – alltså inte en självklart objektiv kommunikation. I förlängningen kan och bör 

man ställa sig frågor om vad en sådan professionalisering av den offentliga kommunikationen, 

av dialogen mellan offentlig sektor och medborgarna, kan ha för konsekvenser för värden som 

transparens, delaktighet och tillgänglighet – för att inte tala om de lagstadgade krav som 

exempelvis språklagen ställer på det offentligas kommunikation.  

Bland platsannonserna finns det även tydliga belägg för kommersiella diskurser som 

varumärkestänkande och en slags marknadsföring i form av att skapa rörlig bild, grafik och 

innehåll för att synas i sociala medier, men bland debattinläggen kan man samtidigt urskilja 

uttryck för motdiskurser om att kommuner faktiskt inte är företag och därmed inte borde ägna 

sig åt ”ren marknadsföring”, om demokrati, medborgarfokus, transparens, delaktighet och 

tillgänglighet – dock ofta med inslag från populistiska diskurser om fördelning av och slöseri 

med skattepengar. Det existerar med andra ord flera olika parallella och motstridiga diskurser 

i materialet: såväl kommersiella diskurser, diskurser om demokrati och delaktighet som 

influenser av populistiska diskurser.  
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En annan påtaglig (och kommersiellt besläktad) tendens är diskurser om utveckling, 

förändring och digitalisering som självklart positiva och eftersträvansvärda ideal, där 

kommunikation anses centralt. Dessa diskurser och tendenser kan kopplas till Rehnberg 2017 

om förändringsbenägenhet som en del i att vara (eller uppfattas som) en modern myndighet, 

där Trafikverket strävade efter att ”utveckla en kultur präglad av förändringsbenägenhet och 

innovation.” (Rehnberg 2017:194). Renberg tolkar detta tillsammans med de andra strategiska 

målen som Trafikverket satt upp som präglat av nyliberala managementdiskurser, vilket går i 

linje med mina tolkningar av beläggen från mitt material.  

I platsannonserna verkar närvaro i digitala kanaler och sociala medier vara centralt, och i 

linje med resultaten i Fredriksson & Pallas 2013 tycks synlighet vara viktigt för de offentliga 

aktörerna. Utifrån detta ställer jag mig frågan om huruvida närvaro och synlighet utgör någon 

form av självändamål, att kommunikationen så att säga sker för sakens skull? Om dessa idéer 

om kommunikation, troligtvis till stor del influerat av marknadsföringsdiskurser, fått fäste i 

offentlig sektor är det kanske inte konstigt att kommunikatörerna blir fler. Idag, jämfört med 

för tio år sedan, behövs sannolikt större insatser och i fler kanaler för att nå ut och fram, 

genom bruset av uppmärksamhetspockande innehåll, till medborgarna. 

 

7.2 Förtroende och en tudelad bild    

I enlighet med bakgrunden som Palm & Sandström beskriver (2013) verkar kommunikation 

och idealen bakom till stor del handla om att skapa innehåll och önskvärda budskap, snarare 

än att förmedla befintlig information om exempelvis sophämtningstider som en kommuns 

invånare behöver ta del av eller ligger i medborgarnas intresse att känna till. Av mina resultat 

att döma är denna typ av objektiva informatörsroller sällsynta idag. Kommunikatörsrollen 

däremot, med allt vad den innebär, är livskraftig.  

En annan intressant slutsats jag drar handlar om förtroende, vilket enligt mitt material 

verkar vara viktigt för de offentliga verksamheterna och tycks centralt för 

kommunikationsarbetet. Det kan ironiskt nog finnas en risk för att det förtroendestärkande 

arbete som kommunikatörerna ägnar sig åt undermineras av antalet kommunikatörer. 

Offentliga institutioners anseende skulle alltså kunna skadas av medborgarnas vetskap om hur 

många dessa förtroendebyggande kommunikatörer faktiskt är – i synnerhet i debattklimatet 

som går att skönja i debattinläggsanalysen. 

Kriskommunikation kan betraktas som en viktig aspekt av den offentliga 

kommunikationen, och i de kritiska debattinläggen framhålls kriskommunikation som en 
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acceptabel och demokratifrämjande uppgift för en offentliganställd kommunikatör. Bland 

platsannonserna var dock beläggen för kriskommunikation som innehåll i en tjänst eller som 

kvalifikation försvinnande få. Mitt material är givetvis för litet för att vara generaliserbart, 

men det skulle kunna vara en indikation på att det inte är en självklar och central uppgift eller 

kompetens för offentliga kommunikatörer utan kanske snarare ses som en separat form av 

kommunikation, vilket är intressant med tanke på kritikernas acceptans av just denna 

kommunikatörsuppgift. 

Kommunikation på andra språk än svenska och engelska lyste med sin frånvaro bland 

platsannonserna, men i debattinläggen betonades vikten av tillgänglig information på olika 

språk och som når alla grupper i samhället. Där kan man fundera på ifall det möjligen finns en 

diskrepans mellan det man å ena sidan framhåller som viktigt och legitimt för 

kommunikatörsrollen och det som faktiskt ingår i kommunikatörstjänsterna å andra sidan. I 

allmänhet är det en fråga jag ställer mig efter mina analyser: finns det ett glapp mellan det 

som ofta framställs som önskvärt och legitimt för en offentliganställd kommunikatör att 

arbeta med och det som de faktiskt verkar göra?  

 Sammanfattningsvis är det en något tudelad bild av de offentliganställda 

kommunikatörerna som framträder: det som man menar att de borde ägna sig åt och det som 

kommunikatörstjänsterna, kvalifikationerna och kommunikationsavdelningarna enligt 

innehållet i platsannonserna pekar mot att de i praktiken sysslar med. Det är en mängd olika 

diskurser som görs gällande på olika vis, men de tydligaste sägas handla om 

kommersialisering, populistiska tongångar och ideal som demokrati och medborgares 

delaktighet.  

 

7.3 Implikationer på samhällsnivå 

I konstruktivistisk anda och med en konstruktivistisk språksyn kan man anta att vårt sätt att 

benämna företeelser, som offentlig kommunikation och de offentliganställda 

kommunikatörernas roll, faktiskt påverkar hur vi uppfattar dem. Om språket i dessa domäner 

förändras och förskjuts mot en mer marknadiserad och kommersialiserad stil kan man tänka 

sig att förväntningarna på och relationen till offentlig sektor också förändras. Medborgare blir 

– konstrueras språkligt som – kunder, och tidigare tydliga gränser mellan privat och offentlig 

sektor suddas ut. Den potentiella utvecklingen är inte helt olik exemplen Fairclough 2010 

beskriver när han talar om tilltagande diskursteknologisering (se avsnitt 3.2.3): hur gränserna 
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mellan offentlig och privat sfär blir allt otydligare med hjälp av professionaliserad och 

manipulerad kommunikation.  

Fairclough skriver även att ”[…] advertising, for example, had undergone a well-

documented shift towards greater dependence upon visual images at the relative expense of 

verbal semiosis” (2010:99), och i mitt undersökta platsannonsmaterial går det att skönja en 

tydlig visuell tendens i form av digitala kanaler, sociala medier, grafisk färg och form och 

rörlig bild. Detta kan alltså förstås i relation till marknadisering och influenser från 

marknadsföringsdiskurser.  

 Kanske kan det ändå finnas ett egenvärde i sammanhållen visuell kommunikation från 

offentliga institutioner. Björkvall (2019:108) skriver om avgränsning och sambandsskapande, 

och nämner visuellt rim i form av exempelvis färg och formspråk som kan förstärka 

informationsvärde och uttrycka betydelser som sammanhörande och enhetlighet. Möjligtvis 

skulle denna typ av visuellt rim kunna förtydliga avsändaren, exempelvis en kommun, bakom 

ett budskap och bidra till igenkänning och allmän tydlighet kring olika offentliga aktörer och 

vad de står för och ansvarar för. 

 Sammanfattningsvis handlar detta ändå om en större tendens i samhället, där medborgare 

görs till kunder och gränser mellan offentligt och privat suddas ut, och där de traditionellt 

förtroendestarka offentliga institutionerna i Sverige skulle kunna påverkas negativt. 

Fungerande och begriplig kommunikation och information från offentlig sektor är av yttersta 

vikt i vårt demokratiska samhälle, där det mediala bruset ständigt tilltar. Kanske är det inte 

våra offentliga institutioner, myndigheter, regioner och kommuners uppgift att bidra till detta 

brus, utan säkerställa att relevant information når medborgare när de behöver den. Jag menar 

att marknadens kommunikationslogik inte är möjlig eller ens eftersträvansvärd att följa för 

offentlig sektor – det är en kommunikationskapprustning som sannolikt redan på förhand 

vunnits av den privata sektorn.  

 

7.4 Studiens plats i det språkvetenskapliga fältet 

Jag vill avsluta diskussionen med att (likt Hagren Idevall 2016) adressera denna studies 

språkvetenskapliga aspekter och bidrag, eftersom den kanske inte helt uppenbart faller inom 

en given språkvetenskaplig kategori trots att textanalytiska metoder används. Jag tänkte därför 

säga några ord om hur jag ser på den saken, och var jag ser denna studie i den större helheten 

som är det språkvetenskapliga forskningsfältet.  
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I ett kapitel i boken Varför språkvetenskap? diskuterar Gustafson & Johansson vad som 

egentligen utgör språkvetenskap och var dess gränser går, och de ställer sig frågor om 

huruvida forskning blir språkvetenskaplig i och med att forskaren är en språkvetare. De 

skriver om en bred definition av vad språk är, och menar att språk ”omfattar språket i sig själv 

och språkanvändningen.”. De understryker också ”[…] att vid studiet av språkanvändningen 

blir det relevant också att studera språkanvändaren.” (2017:220).  

I denna undersökning har jag primärt intresserat mig för synen på och uppfattningar om 

språk och kommunikation inom ramarna för olika diskurser, men även för språkanvändning i 

form av kommunikation och språkanvändare i form av kommunikatörer som arbetar med 

språket (i olika former) som verktyg. Studiens fokus ligger på den samhälleliga nivån och 

diskurser, men med utgångspunkt i språkanvändning, språkanvändarna och hur vi pratar om 

och benämner dessa. Därmed menar jag att min undersökning sällar sig till de 

samhällsanknutna diskursanalytiska kunskapsintressen som Karlsson & Johansson (2017:65–

66) beskriver i ett annat kapitel i samma bok. Inom dessa områden och intressen används 

språket som lins för att förstå, förändra eller blottlägga samhälleliga tendenser, som idag kan 

sägas utgöra en allt större del av fältet. 

 

7.5 Avslutande utblick 

Det är knappast svårt att argumentera för en fungerande kommunikation mellan offentlig 

sektor och medborgare, särskilt när samhället ställs inför stora utmaningar som under 

vårterminen 2020. Informationsförmedling och kommunikation måste helt enkelt fungera och 

nå alla medborgare, oavsett vilken ”målgrupp” man tillhör eller språk man bäst behärskar. Ett 

exempel som blixtbelyst detta är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gavs i 

uppdrag att genomföra en stor informationssatsning som ett led i pandemihanteringen (2020). 

Fungerande information från och förtroende för våra offentliga institutioner och deras 

budskap kan alltså vara livsviktigt för såväl individer som samhället i stort, och sannolikt 

kommer det i spåren av pandemin att finnas en hel del myndighetskommunikation, 

informationskampanjer och annan offentlig kommunikation att språkvetenskapligt undersöka 

närmare ur många olika perspektiv.   
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