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Purpose/Aim: The aim of this study is to see if Swedish organizations are working strategically 
with communication and thus contributes to the organization’s achievements and efficiency. 
 
Material/Method: A quantitative methods were used, a survey. Two versions of a questionnaire 
was created and sent via email to the organization’s managers and communication managers in all 
of Sweden’s municipalities, county councils and government agencies.  
 
Main result: The results show that organizational managers and communications managers 
believe that communication contributes to the goals. Communications managers also believe that 
they and their functions are working strategically with communication and that the management 
expect them to. Based on this the answers to the initial questions would be that communicators 
in the public sector is working strategically with communication, and that they have good 
conditions to do so. But it isn’t that simple. Other results provide a different and more diverse 
picture. These results are, for example: 

 Communicator is still not a profession. It lacks a comprehensive knowledge base, higher 
academic qualifications and boundaries against other professions. 

 Almost all public organizations have realized the value of having communicators. But the 
functions often have little resources. 

 Communicators are not involved in decision-making in any significant way. 

 Most communication functions have the strategic tasks. However, they are not a priority 
and communication functions are not so good at performing them. More production-
oriented tasks have higher priority, as well tasks related to the image of the organization. 

 Planning communication and to be a support to others in the organization are strategic 
tasks that are prioritized and that the communication functions are good at. 

 Evaluate and follow up communication efforts as well as tasks linked to the outside world 
are not prioritized and the communication functions are not particularly good at 
performing them. There are also functions that do not have the strategic tasks linked to 
the outside world.  

 
Keywords: strategic communications, organizations, organizations aims, communication 
function, communication managers, public organizations  
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Sammanfattning 
 
Syftet med den aktuella studien är att se om kommunikatörer i offentlig sektor arbetar strategiskt 
med kommunikation och på så sätt bidrar till den egna organisationens måluppfyllelse och 
effektivitet.   
 
Frågeställningarna är: 

 Arbetar kommunikationsfunktioner och kommunikatörer inom kommuner, landsting och 
myndigheter strategiskt med kommunikation? 

 Är strategiska arbetsuppgifter prioriterade och är kommunikationsfunktionerna bra på att 
utföra dessa uppgifter? 

 Har kommunikationsfunktionerna och kommunikationsansvariga de förutsättningar som 
krävs för att de ska kunna arbeta strategiskt med kommunikation? 

 
Den teoretiska ramen utgörs av en sammanfattning av litteratur och tidigare forskning om stra-
tegisk kommunikation, organisationers mål och kommunikation samt av kommunikationsfunk-
tioner och professionen. 
 
För studien valdes en kvantitativ metod, en surveyundersökning. Två versioner av en enkät togs 
fram och skickades via e-post till organisationschefer respektive kommunikationsansvariga vid 
samtliga av Sveriges kommuner, landsting och myndigheter. Totalt skickades 1 082 enkäter, 
bortfallet var 2 procent och svarsfrekvensen 65 procent. 
 
Resultaten visar att organisationschefer och kommunikationsansvariga anser att kommunikation 
bidrar till målen. Kommunikationsansvariga anser också att de och deras funktioner arbetar 
strategiskt med kommunikation och att deras ledningar förväntar sig det av dem. Sett till detta 
skulle svaren på de inledande frågeställningarna vara att kommunikationsfunktioner och 
kommunikatörer i offentlig sektor arbetar strategiskt med kommunikation, och att de har bra 
förutsättningar att göra det. Riktigt så enkelt är det dock inte. Övriga resultat i studien ger en 
annan och mer diversifierad bild. Dessa resultat visar till exempel att: 

 Kommunikatör är fortfarande ingen profession. Yrket saknar en samlad kunskapsbas, 
högre akademisk utbildning och avgränsningar mot andra yrken.  

 Så gott som alla offentliga organisationer har insett värdet av att ha kommunikatörer. 
Samtidigt är kommunikationsfunktionerna ofta stabsfunktioner med lite resurser.  

 Kommunikatörer är inte delaktiga i beslutsfattande i någon större utsträckning.  

 De flesta kommunikationsfunktioner har de strategiska arbetsuppgifterna. De är dock 
inte så prioriterade och kommunikationsfunktionerna är inte så bra på att utföra dem. 
Mer produktionsinriktade uppgifter är högre prioriterade, liksom uppgifter som har med 
bilden av organisationen att göra. 

 Att planera kommunikation och att vara ett stöd till andra i organisationen är strategiska 
uppgifter som är prioriterade och som kommunikationsfunktionerna är bra på.  

 Utvärdera och följa upp kommunikationsinsatser är en uppgift som inte är så prioriterad 
och som kommunikationsfunktionerna inte heller är särskilt bra på att utföra.  

 Det är flera som inte har de strategiska uppgifterna kopplade till omvärlden. Uppgifterna 
bedöms inte heller som så viktiga och kommunikationsfunktionera är inte särskilt bra på 
att utföra dem.  
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1. Inledning 
 
När studien påbörjades hade jag arbetat drygt 12 år som kommunikatör och cirka 1 år som 
kommunikationskonsult. Under dessa år har jag tyckt mig se en utveckling av yrket och synen på 
vad kommunikatörer kan bidra med i en organisation.  
 
Utvecklingen tycker jag bland annat märks i förändringen av terminologi. Redan på 1990-talet 
ändrade många universitet och högskolor namn på sina utbildningar, till exempel ändrade 
dåvarande Högskolan i Växjö namnet från informationslinjen till medie- och kommunikations-
vetenskap i mitten på 1990-talet. Under senare år har många organisationer bytt namn på sina 
organisatoriska funktioner, där många informationsenheter numera är kommunikationsenheter. 
Ett flertal organisationer har också frångått titeln informatör till fördel för titlar som kommun-
ikatör och kommunikationsstrateg. Jag tycker också utvecklingen märks i de diskussioner jag 
uppfattar är aktuella bland yrkesverksamma kommunikatörer, och som ofta förs på arbetsplatser 
eller i yrkesnätverk. När jag nyligen börjat arbeta som kommunikatör i slutet på 1990-talet 
handlade många diskussioner om hur kommunikatörer skulle få den egna organisationen att 
förstå vikten av att planera sin kommunikation och dokumentera den i kommunikationsplaner. 
Idag handlar det snarare om att efterfrågan på kommunikatörernas kommunikationsplaner är för 
stor. De senaste åren har också begreppet värdeskapande kommit allt mer i fokus, där det för 
kommunikatörer handlar om att identifiera och prioritera de arbetsuppgifter där kommunikation 
kan bidra mest till organisationernas måluppfyllelse.  
 
Den nu aktuella diskussionen om värdeskapande kommunikation har fått mig att fundera mycket 
på vilken effekt det går att åstadkomma med kommunikation, och då i förhållande till en organi-
sations övergripande målsättning. Den har också fått mig att fundera över hur kommunikatörer 
kan visa på denna effekt, det vill säga de resultat de bidrar med. Initialt var tanken att studien 
skulle fokusera på just detta, att hitta ett sätt att mäta effekter och rangordna möjliga bidrag. Efter 
att ha gått igenom tidigare forskning på området insåg jag dock att det inte var möjligt inom 
ramen för denna uppsats. Flera forskare har försökt tidigare utan att lyckas. Det gjordes till 
exempel i Grunigs Excellensstudie som pågick under ett flertal år med omfattande personella och 
ekonomiska resurser. Ett annat exempel är Alströms och Sjöblom Nordgrens studie av Sveriges 
Kommunikatörers (tidigare Sveriges informationsförenings) modell Return on Communication, som 
efter en längre tid och fler rapporter kom fram till att modellen innehöll felkällor, var svårt att 
tillämpa och att: 
 

”en studie som vill söka säkerställa effekter av kommunikation och koppla dessa till 
företagets resultat måste bli experimentell till sin karaktär.”1  

 
Det finns också forskare som fortsätter att försöka ”knäcka denna nöt”, till exempel en grupp 
forskare vid Mittuniversitetet som i mars 2013 publicerade rapporten Kommunikationens värde i 
offentlig verksamhet – en nulägesanalys av Trafikverket. I slutsatserna av den intervjuundersökning de 
genomfört skriver de: 
 

                                                 
 
 
 
 
1 Alström B. och Sjöblom Nordgren Å., Kommunikationseffektivitet och ickemateriella tillgångar i offentlig verksamhet: ett 
samarbete mellan Jämtlands läns landsting, Sveriges informationsförening, Landstingsförbundet & Mitthögskolan, s. 18. 
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”Vi har numera stor kännedom om de effekter som kommunikationen har både hos 
interna och externa målgrupper. Däremot är kopplingarna mellan effekterna och 
olika typer av värden: ekonomiska, samhälleliga eller miljömässiga inte tillräckligt 
undersökta.”2 

 
Trots dessa svårigheter ville jag inte ge upp tanken på att studera effekter, och valde därför att 
inrikta mig mot strategiskt kommunikationsarbete. Detta då kommunikationsfunktioner bidrar till 
den egna organisationens måluppfyllelse och effektivitet genom att arbeta planerat och medvetet 
mot uppsatta mål, det vill säga genom att arbeta strategiskt med kommunikation. 
 

1.1 Bakgrund 
Det finns ingen entydig definition av strategisk kommunikation, som ses som ett nytt och omoget 
forskningsområde. Detta trots att det är 75 år sedan företagsledaren Chester Bernard konstater-
ade att kommunikation är avgörande för en organisations överlevnad, vilket han skrev om i sin 
bok The Functions of the Excecutive.3 Sedan dess har det bedrivits forskning om organisationers kom-
munikation och strategisk kommunikation, och en mängd böcker har publicerats på området så 
även i Sverige. 
 
Professionaliseringen av kommunikationsyrket har inte pågått riktigt lika länge, men redan på 
1950- och 1960-talen växte yrkeskåren när företag och organisationer anställde pressombudsmän 
och personaltidningsredaktörer. 1951 bildades den yrkesförening som idag är Sveriges kommuni-
katörer. Utvecklingen fortsatte under resten av 1900-talet och under 1990-talet ökade antalet 
yrkesverksamma när kommunikation började ses som ett ledningsinstrument. Utvecklingen 
fortsätter under 2000-talet bland annat genom att kommunikatörerna får nya roller i 
organisationen. 4  
 
Det finns således kunskaper i form av forskningsresultat, som organisationer och kommunika-
törer som vill arbeta strategiskt med kommunikation kan ta del och använda sig av. Det finns 
också mycket yrkeserfarenhet bland kommunikatörerna, som kan användas för att utveckla den 
egna kommunikationsfunktionen och yrkesrollen mot att arbeta strategiskt med kommunikation. 
Men har dessa kunskaper och erfarenheter tagits om hand? Har de fått tillämpning i organisation-
erna och bidragit till att utveckla kommunikationsverksamheten? 
 

1.2 Syfte 
Studien syftar till att se om kommunikatörer i offentlig sektor arbetar strategiskt med 
kommunikation och på så sätt bidra till den egna organisationens måluppfyllelse och effektivitet.   
 
Frågeställningarna är: 

 Arbetar kommunikationsfunktioner och kommunikatörer inom kommuner, landsting och 
myndigheter strategiskt med kommunikation? 

 Är strategiska arbetsuppgifter prioriterade och är kommunikationsfunktionerna bra på att 
utföra dessa uppgifter? 

                                                 
 
 
 
 
2 Olsson J. och Johansson C., Kommunikationens värde i offentlig verksamhet – en nulägesanalys av Trafikverket, s. 51. 
3 Heide M., Johansson C. och Simonsson C., Kommunikation & organisation, s. 17. 
4 Kommunikatörens (informatörens) historia, http://www.sverigeskommunikatorer.se/Forskning--
Fakta/Yrket/Kommunikatorens-informatorens-historia/ 
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 Har kommunikationsfunktionerna och kommunikationsansvariga de förutsättningar som 
krävs för att de ska kunna arbeta strategiskt med kommunikation? 

 

1.3 Disposition 
Efter denna inledning följer ett teoriavsnitt som går igenom och sammanfattar litteratur och 
forskning om organisationer, betydelsen av kommunikation för organisationer, strategisk 
kommunikation samt om kommunikationsfunktionen och professionen i sig. I det efterföljande 
metodkapitlet presenteras val av metod, hur studien har genomförts samt hur svarsfrekvenserna 
ser ut. Därefter presenteras resultaten från studien. Analysen och slutsatserna presenteras i det 
näst sista kapitlet. I det sista kapitlet förs en diskussion om studien och fortsatt forskning samt 
ges en avslutande rekommendation. Sist i rapporten presenteras resultaten från de båda enkäterna 
i sin helhet, i två olika bilagor. 
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2. Teori 
 
I detta kapitel sammanfattas forskningsresultat om organisationer och deras mål, betydelsen av kommunikation i 
en organisation, kommunikationsfunktioner och professionen samt om strategisk kommunikation och värdet av 
att arbeta strategiskt med kommunikation.  
 

2.1 Organisationer och deras mål 
Organisationer är konstruerade för att de har en funktion att fylla, många gånger handlar det om 
att lösa en uppgift. Att lösa uppgiften är organisationens mål, och hur organisationen planerar att 
nå målet är strategin.5 De flesta organisationer är mer komplexa än så, de har flera uppgifter att 
lösa och därmed flera mål att nå vilket i sin tur gör att de har mer komplexa, eller flera samverk-
ande, strategier som beskriver hur målen ska nås. Jacobsen och Thorsvik beskriver det som att 
kärnan i varje organisation är just uppgiftslösningen. De menar att en organisation alls har skapats 
för att den anses vara ett effektivt sätt att lösa uppgiften och därmed förverkliga mål.6 Organisa-
tioner formulerar mål och de styrs mot framtiden genom att strategier och planer på olika nivåer i 
organisationen kopplas till dessa långsiktiga eller kortsiktiga mål.7 Målen kan sägas beskriva det 
önskade framtida tillståndet, och strategin beskriver hur målet ska nås.8  
 
Jacobsen och Thorsvik menar också att ”en organisation är ett socialt system som är medvetet 
konstruerat för att uppnå bestämda mål”9. En organisation består av människor som arbetar till-
sammans utifrån överenskomna metoder och fastställda riktlinjer för att tillsammans nå gemen-
samma mål.10 Även Heide, Johansson och Simonsson betonar människorna i organisationen när 
de beskriver organisationer ”som sociala kollektiv där medlemmarna interagerar enligt vissa 
mönster för att samordna sina aktiviteter och uppnå kollektiva och personliga mål”.11 Sedan 
1970-talet har organisationsforskare betonat att det är aktörerna, individerna, som är centrala i 
organisationerna. Heide, Johansson och Simonsson lyfter fram Alvesson som en av dem som 
betonar aktörssynsättet, där även individens förhållande till omvärlden och det sätt denne skapar 
mening åt den egna situationen betonas.12 
 
Organisationer som når sina mål är effektiva. För att organisationen ska lyckas nå målen behöver 
dessa uppfattas som lämpliga av organisationens strategiska intressenter, det vill säga intressenter 
som organisationen är beroende av för att nå dessa mål. Organisationer strävar efter självständig-
het, och försöker därför få intressenterna att stödja dessa mål. Effektiva organisationer väljer mål 
som är lämpliga utifrån den kontext de befinner sig i och når på det sätt sina mål.13 
 

                                                 
 
 
 
 
5 Jacobsen D.I. och Thorsvik J., Hur moderna organisationer fungerar, s. 33. 
6 Ibid, s. 14. 
7 Alström B. och Sjöblom Nordgren Å., Kommunikationseffektivitet och ickemateriella tillgångar i offentlig verksamhet: ett 
samarbete mellan Jämtlands läns landsting, s. 102. 
8 Jacobsen D.I. och Thorsvik J., Hur moderna organisationer fungerar, s. 39. 
9 Ibid, s. 13. 
10 Ibid, s. 13. 
11 Heide M., Johansson C. och Simonsson C., Kommunikation & organisation, s. 37. 
12 Ibid, s. 38. 
13 Grunig L.A, Grunig J.E. och Dozier D.M., Excellent public relations and effective organizations: a study of communication 
management in three countries, s. 10. 
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Organisationer skiljer sig åt, och det är vanligt att skilja mellan offentliga och privata organisa-
tioner. Heide, Johansson och Simonsson anger att organisationsforskarna Abrahamsson och 
Andersen anser att offentliga och privata organisationer skiljer sig åt på alla de komponenter de 
beskriver att en organisation består av: människor, mål struktur, aktivitet och kultur.14 Jacobsen 
och Thorsvik hävdar däremot att de skillnader empiriska studier visar på försvinner om hänsyn 
tas till variabler som organisationernas storlek och uppgifter.15  
 

2.2 Organisation och kommunikation 
Kommunikation är avgörande för organisationer. Conrad och Poole uttrycker det som att det är 
genom kommunikation organisationer uppstår, upprätthålls och förändras. Om en organisation 
ska överleva måste den kunna kontrollera och koordinera individers handlingar.16 Kommunika-
tion är nödvändig för att denna koordinering ska kunna ske, och för att individerna i en organisa-
tion ska kunna samarbeta i en gemensam strävan att nå organisationens mål.17  
 
Redan 1938 beskrev företagsledaren Chester Bernard den viktiga relationen mellan organisationer 
och kommunikation i sin bok The Functions of the Excecutive. Han konstaterade där att kommuni-
kation mellan medarbetare är avgörande för organisationens överlevnad. Kommunikation är 
avgörande för att medarbetare ska acceptera organisationens mål och översätta dessa i handling.18 
 
Falkheimer och Heide anger att Katz och Kahn definierar organisationer som ett system av 
roller19, och dessa roller innehas av individer. Organisationer är ett system av individer som 
skapar och tolkar meddelanden inom ett komplext nätverk av relationer i strävan mot 
organisationens mångfacetterade mål.20 Kommunikation samordnar aktiviteter och skapar en 
gemensam förståelse hos organisationens individer, vilket är en förutsättning för att individerna 
ska kunna arbeta mot gemensamma mål.21 Interaktion och kommunikation kan därmed sägas 
vara grunden för en organisations verksamhet.22 Framgångsrik intern kommunikation kan öka 
medarbetarnas tillfredsställelse, vilket i sin tur kan spara pengar som annars behöver läggas på 
strejker, frånvaro, låg motivation och låg omsättning.23 
  
Organisationer samspelar med sin omvärld.24 De är beroende av denna för att överleva eftersom 
det är där de resurser organisationen behöver för att nå sina mål finns, till exempel arbetskraft 
och information.25 Det är också i omvärlden dem som har nytta av organisationens resultat eller 

                                                 
 
 
 
 
14 Heide M., Johansson C. och Simonsson C., Kommunikation & organisation, s. 37. 
15 Jacobsen D.I. och Thorsvik J., Hur moderna organisationer fungerar, s. 26. 
16 Conrad C. och Poole M.S., Strategic organizational communication in a global economy, Strategic organizational 
communication in a global economy, s. 29. 
17 Jacobsen D.I. och Thorsvik J., Hur moderna organisationer fungerar, s. 300. 
18 Heide M., Johansson C. och Simonsson C., Kommunikation & organisation, s. 17. 
19 Falkheimer J. och Heide M., Strategisk kommunikation: forskning och praktik, s. 307. 
20 Conrad C. och Poole M.S., Strategic organizational communication in a global economy, Strategic organizational 
communication in a global economy, s. 24. 
21 Heide M., Johansson C. och Simonsson C., Kommunikation & organisation, s. 19. 
22 Ibid, s. 37. 
23 Grunig L.A, Grunig J.E. och Dozier D.M., Excellent public relations and effective organizations: a study of communication 
management in three countries, s. 11. 
24 Jacobsen D.I. och Thorsvik J., Hur moderna organisationer fungerar, s. 19. 
25 Ibid, s. 213. 
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produkter finns, det vill säga dem som kan bidra till att säkra organisationens överlevnad.26 
Omvärlden är en ständig källa till osäkerhet, och organisationer står under ett ständigt tryck från 
det omgivande samhället.27 Organisationens omgivning består till största del av information som 
organisationen tar in, tolkar och reagerar på. I denna kontinuerliga process är kommunikation 
viktig.28  
 

2.3 Strategisk kommunikation 
Begreppet strategisk kommunikation har använts av forskare i många år, men det är fortfarande 
ett outforskat område och det finns inte någon entydig definition eller enhetlig kunskapsbas.29 
Hallahan ger uttryck för att området fortfarande är ett omoget forskningsområde och det för-
forskningsområde Kuhn och Popper hävdade redan i slutet på 1960- och början på 1970-talet.30  
Hallahan menar också att begreppet är på framväxt och blir allt mer accepterat.31 Det finns flera 
forskningstraditioner som belyser strategisk kommunikation där de som främst ägnat sig åt ämnet 
är public relations, organisationskommunikation och marknadsföring. Falkheimer och Heide 
förespråkar en integrerad syn på strategisk kommunikation och vill att det forskningstraditionerna 
har gemensamt ska betonas mer än skillnaderna.32 Hallahan menar också att ett flertal 
organisationer har kommit till insikten att de olika traditionerna har gemensamma syften samt att 
målet med och strategierna för att nå dessa mål är liknande.33  
 
De definitioner som finns av strategisk kommunikation har det gemensamt att de har en bred syn 
på kommunikation, vilken omfattar både den interna och externa kommunikationen. De lyfter 
också upp att kommunikation sker medvetet och med ett avsiktligt och definierat syfte, samt att 
denna medvetna kommunikation ska göra att organisationens mål nås: 
 

”Vi definierar strategisk kommunikation som en organisations medvetna 
kommunikationsinsatser för att nå sina mål.”34  
 
”/…/ strategic communication, which is defined as the purposeful use of 
communication by an organization to fulfill its mission.”35  

 
När begreppet strategi används handlar det oftast om en plan för hur mål ska nås. Mål och 
strategi är därför nära förknippade med varandra, och mål är en naturlig del av allt strategi-
arbete.36 Forskare har länge betonat kopplingen mellan strategisk kommunikationsplanering och 
organisationens övergripande affärs- eller verksamhetsstrategi.37 Begreppet strategisk kommuni-

                                                 
 
 
 
 
26 Jacobsen D.I. och Thorsvik J., Hur moderna organisationer fungerar, s. 13. 
27 Ibid, s. 19. 
28 Heide M., Johansson C. och Simonsson C., Kommunikation & organisation, s. 18. 
29 Hallahan, K. m.fl., Defining Strategic Communication, i International Journal of Strategic Communication 1:1, s. 4. 
30 Hallahan, K. m.fl., Defining Strategic Communication, i International Journal of Strategic Communication 1:1, s. 28. 
31 Ibid, s. 7. 
32 Falkheimer J. och Heide M., Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer, s. 12. 
33 Hallahan, K. m.fl., Defining Strategic Communication, i International Journal of Strategic Communication 1:1, s. 4. 
34 Falkheimer J. och Heide M., Strategisk kommunikation: forskning och praktik, s. 13. 
35 Hallahan, K. m.fl., Defining Strategic Communication, i International Journal of Strategic Communication 1:1, s. 3. 
36 Falkheimer J. och Heide M., Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer, s. 18. 
37 Mahoney, J., Horizons in Strategic Communication: Theorising a Paradigm Shift, i International Journal of Strategic 
Communication 5:3, s. 150. 
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kation står också för kommunikation som varken är slumpmässig eller oavsiktlig.38 Alström och 
Sjöblom Nordgren betraktar kommunikationsstrategier som delstrategier, vars syfte är att påverka 
organisationens övergripande verksamhet och framgång.39 
 
Begreppet strategisk kan också associeras med makt och beslutsfattande. Om begreppet strateg-
isk används tillsammans med begreppet kommunikation leder det till tolkningen att kommunika-
tionsfunktionen i en organisation är en ledningsfunktion.40 En tolkning som inte alltid ses som 
positiv. En kritik som har riktats mot begreppet handlar just om att den ensidigt tar ledningens 
definition av organisationens mål och ser dem som legitima och tagna för givet, vilket ger en 
uppifrån-och-ner syn på kommunikation41. En annan negativ tolkning av strategisk kommuni-
kation är att det handlar om övertalning och manipulation i syfte att nå organisationens mål, och 
att detta sker utan hänsyn till intressenter eller samhället i stort.42 
 
Begreppet strategisk kopplat till organisationsteori användes första gången på 1950-talet. Då 
användes det för att beskriva hur organisationer konkurrerar med varandra, det vill säga hur de 
får konkurrensfördelar och tar andelar av marknaden. Ursprungligen var målet med strategisk 
planering att kontrollera omvärlden och göra organisationen oberoende av omvärlden.43 Ledar-
skapsteorier betonar också vikten av att läsa av omvärlden och justera organisationens mål i för-
hållande till denna, en koppling som visar att professionella kommunikatörer kan bidra till organi-
sationens effektivitet.44 Organisationsstrategier beskriver många gånger hur organisationen kon-
kurrerar på marknaden, och såväl marknadsförare som kommunikatörer arbetar med omvärlds-
analyser. Detta medför att begreppet strategisk även innefattar studerandet av organisationens 
omvärld.45  
 
Strategisk kommunikation omfattar, som tidigare nämnts, organisationers interna och externa 
kommunikation. Trots det verkar flest studier och mest litteratur handla om den externa kom-
munikationen. Något som kan bero på att de tidigaste studierna belyste detta, eller på att det även 
lyfts fram kopplat till organisationsteorier och ledarskapsteorier. När begreppet strategisk kom-
munikation används kopplat till organisationers externa kommunikation handlar det till stor del 
om organisationers relationer med olika grupper.46 Organisationer beskrivs som en social aktör 
som presenterar och framhäver sig själv genom avsiktliga aktiviteter av ledare, medarbetare och 
kommunikatörer.47 Kommunikation används för att bygga relationer med intressenter.48 Strateg-
isk kommunikation är en aktivitet som bygger broar mellan organisationen och dess intress-
enter.49 J.E. Grunig menar att relationsbyggande, att hantera det gemensamma beroendet, är 

                                                 
 
 
 
 
38 Hallahan, K. m.fl., Defining Strategic Communication, i International Journal of Strategic Communication 1:1, s. 27. 
39 Alström B. och Sjöblom Nordgren Å., Kommunikationseffektivitet och ickemateriella tillgångar i offentlig verksamhet: ett 
samarbete mellan Jämtlands läns landsting, Sveriges informationsförening, Landstingsförbundet & Mitthögskolan, s. 95. 
40 Hallahan, K. m.fl., Defining Strategic Communication, i International Journal of Strategic Communication 1:1, s. 12. 
41 Ibid, s. 11–12. 
42 Ibid, s. 12 och 24. 
43 Ibid, s. 12. 
44 Grunig J.E (red.), Excellence in public relations and communication management, s. 120. 
45 Hallahan, K. m.fl., Defining Strategic Communication, i International Journal of Strategic Communication 1:1, s. 13. 
46 Falkheimer J. och Heide M., Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer, s. 21. 
47 Hallahan, K. m.fl., Defining Strategic Communication, i International Journal of Strategic Communication 1:1, s. 7. 
48 Mahoney, J., Horizons in Strategic Communication: Theorising a Paradigm Shift, i International Journal of Strategic 
Communication 5:3, s. 150. 
49 Ibid, s. 145. 
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själva kärnan i externt kommunikationsarbete. Detta då goda relationer gör organisationer mer 
effektiva eftersom organisationen får mer frihet och mer självständighet att nå sina mål, än den 
skulle ha gjort med dåliga relationer.50  
 

2.4 Kommunikationsfunktionen 
Kommunikationsyrket är ingen profession, men det är ett område som anses professionsliknan-
de. För att ett yrke ska betraktas som en profession ska det ha en ”samlad kunskapsbas, en stark 
yrkesförening, branschetiska regler, högre akademisk utbildning och avgränsningar mot andra 
yrken”. Enligt Fredriksson och Pallas, i Falkheimer och Heide, uppfyller strategisk kommunika-
tion bara kriteriet branschetiska regler.51 Enligt Eriksson i Larsson hänvisar Tjernström Ottestig 
till svenska professionsstudier och att dessa är överens om att kravet på en stark yrkesförening 
uppfylls genom Sveriges Kommunikatörer. Föreningens höga medlemstal och aktiva företrädare 
gör att den kan betraktas som en stark yrkesförening, men skulle krav på till exempel utbildning, 
kompetens och efterlevnad av regler läggas till blir föreningens status föremål för diskussion.52 
 
Falkheimer och Heide menar att det finns få organisationer idag som ”inte insett värdet av 
professionella kommunikatörer”, något som gör att yrkesområdet växer.53 De konstaterar också 
att professionaliseringen av strategisk kommunikation är ett samtida faktum.54 Att ett yrke 
uppfattas som en profession gör att det många gånger får ”högre status, ökat inflytande och mer 
pengar”, något som gör att många vill se strategisk kommunikation som en profession.55 Heide 
och Simonsson menar dock att det krävs ”en förbättrad och moderniserad forskning och 
utbildning inom området” för att uppnå en ökad professionalisering.56 Vikten av en gemensam 
kunskapsbas, de samlade teoretiska erfarenheterna och forskningsresultaten, inom en profession 
poängteras ofta. Kunskapsbasen kan vara en utgångspunkt för de yrkesverksammas arbete och 
kan bidra till en ökad förståelse.57 Enligt Fredriksson och Pallas, i Falkheimer och Heide, har 
majoriteten av de yrkesverksamma som arbetar med strategisk kommunikation ”en akademisk 
utbildning med medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap som 
huvudämne”. De ”tillhör någon av de större branschorganisationerna och har påfallande lika 
arbetslivserfarenheter och karriärvägar”.58 
 
Likriktningen är inte specifik för strategisk kommunikation. Den sker på de flesta områden, då 
den bidrar till att öka organisationers handlingsutrymme. Det sker om verksamheten bedrivs i 
linje med rådande normer kring organisation, arbetsmetoder och kompetens. Därför är det regler, 
normer och föreställningar som ger förutsättningarna för att arbeta med strategisk 

                                                 
 
 
 
 
50 Grunig J.E (red.), Excellence in public relations and communication management, s. 69. 
51 Falkheimer J. och Heide M., Strategisk kommunikation: forskning och praktik, s. 53. 
52 Eriksson, M., Public relations á la Grunig – en exposé och analys, i Larsson L. (red.) PR på svenska: teori, strategi och 
kritisk analys, s. 158–159.  
53 Falkheimer J. och Heide M., Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer, s. 25. 
54 Falkheimer J. och Heide M., Strategisk kommunikation: forskning och praktik, s. 12. 
55 Tjernström Ottestig, A., Professionaliseringen inom PR-branchen, i Larsson L. (red.) PR på svenska: teori, strategi och 
kritisk analys, s. 153. 
56 Heide, M. och Simonsson, C., Informatörer som kommunikationsexperter?, i Larsson L. (red.) PR på svenska : teori, 
strategi och kritisk analys, s. 182. 
57 Tjernström Ottestig, A., Professionaliseringen inom PR-branchen, i Larsson L. (red.) PR på svenska: teori, strategi och 
kritisk analys, s. 158. 
58 Falkheimer J. och Heide M., Strategisk kommunikation: forskning och praktik, s. 53. 
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kommunikation.59 Detta då det är omvärlden som avgör vad som är möjligt eller önskvärt att 
göra i ett kommunikationssammanhang.60 De menar att strategiskt arbete blir något 
yrkesutövarna utför utan att vara medvetna om att de flesta använder samma strategiska lös-
ningar.61 De dominerande föreställningar som påverkar yrkesutövningen tas för givna och 
diskuteras sällan. De är en konsekvens av samhällets strukturer och kan beskrivas som samhälls-
trender.62 
 
Organisationer styrs alltså av lagar, regler och normer. Fredriksson och Pallas menar att de 
dessutom styrs av olika principer, till exempel rationalitetsprinciper, som anger vad som är 
passande att göra i olika situationer. Liksom normerna är principerna socialt konstruerade och tas 
många gånger för givet.63 I svenska myndigheter är det tre principer och föreställningar som 
dominerar. Den mest framträdande är ryktbarhetsprincipen, som går ut på att påverka 
omvärldens uppfattningar om den egna verksamheten och nå ut med de egna budskapen. 
Produktivitetsprincipen är också framträdande, där kommunikation ses som ett styrmedel som 
ska samordna verksamheten och bidra till myndighetens produktivitet och effektivitet. Det civilas 
principer förekommer inte i lika stor utsträckning men är också vägledande för många 
myndigheter och pekar på kommunikationens bidrag i ett demokratiskt samhälle. Organisationer 
styrs vanligtvis av flera olika principer, och förekommer de samtidigt kan det ge upphov till 
konflikter. Svenska myndigheter präglas också av det omfattande reformarbete som pågått sedan 
1980-talet. Ett reformarbete som inneburit förändringar i myndigheternas uppdrag, styrning och 
ekonomi. Det har också inneburit att myndigheter utsätts för en större kontroll och granskning 
av sin uppdragsgivare staten men även av andra aktörer som exempelvis medierna. Detta 
reformarbete liksom de rådande principerna påverkar myndigheternas kommunikationsarbete 
och gör att det präglas av både flera och konfliktfyllda förutsättningar.64 
 
Traditionellt har kommunikationsfunktioneras uppgifter handlat om att skapa goda relationer 
med organisationens omvärld och externa intressenter.65 Den strategiska planeringen har 
fokuserat på att identifiera intressenter som organisationen behöver ha relation med för att 
fungera effektivt.66 Kommunikationsfunktionens roll har varit gränsöverskridande och med två 
huvuduppgifter, samla in information om omvärlden och representera organisationen externt.67   
 
Professionen har diskuterats genom åren, liksom kommunikatörernas roller och kompetenser. I 
mitten av 1990-talet menade Fleisher att det hade skett en professionalisering av organisationers 
kommunikationsavdelningar.68 Ungefär samtidigt fann Hård af Segerstad, via två enkätundersök-
ningar, att kommunikationsfunktionernas strategiska roll inte vuxit i den utsträckning kommuni-

                                                 
 
 
 
 
59 Falkheimer J. och Heide M., Strategisk kommunikation: forskning och praktik, s. 49. 
60 Ibid, s. 62. 
61 Ibid, s. 63. 
62 Falkheimer J. och Heide M., Strategisk kommunikation: forskning och praktik, s. 58. 
63 Fredriksson, M. och Pallas, J., Med synlighet som ledstjärna: en analys av vilka principer som styr 
kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, i Division of Media and Communication Science Research 
Report 2013:1, s. 9 
64 Ibid, s. 28–29.  
65 Grunig J.E (red.), Excellence in public relations and communication management, s. 72. 
66 Grunig L.A, Grunig J.E. och Dozier D.M., Excellent public relations and effective organizations: a study of communication 
management in three countries, s. 58. 
67 Grunig J.E (red.), Excellence in public relations and communication management, s. 103. 
68 Fleisher C.S, Public affairs benchmarking: a comprehensive guide, s. 109. 
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katörerna själva tänkt sig konstaterar Heide och Simonsson.69 Sedan denna tidpunkt har 
kommunikatörernas strategiska roll och vad denna innebär lyfts fram av både forskare och 
yrkesverksamma. Kommunikatörer ska vara organisationens kommunikationsexperter, vilket 
innebär att lägga ett kommunikativt raster på viktiga processer, inta en pedagogisk roll och påtala 
kommunikationens betydelse samt verka som internkonsult och analysera projekt och processer 
ur ett kommunikationsperspektiv. I Excellence-studien fann J.E. Grunig att kommunikations-
avdelningar behöver ha både teknisk kompetens och ledningskompetens. Kommunikationschefer 
är mest effektiva om de har tillgång till teknisk kompetens, särskilt för mediehantering.70 I studien 
fann de också att de mest effektiva organisationerna rådslog med kommunikatörerna innan beslut 
fattades.71 För att bidra till en organisations effektivitet behöver kommunikationsfunktionerna 
göra två saker. Den ena är att vara delaktig i organisationens strategiska ledning, genom att 
undersöka omvärlden och bidra i arbetet med att formulera övergripande mål. Den andra är att 
kommunikationsfunktionerna behöver hantera sina arbetsuppgifter på ett strategiskt sätt.72    
 
Kommunikationsfunktioner som arbetar strategiskt med kommunikation omvärderar hela tiden 
sitt arbete och baserar sina satsningar på undersökningar av omvärlden.73 Effekten är också 
viktigt att ta hänsyn till, så att det formuleras tydliga mål för de kommunikativa satsningarna.74 
Kommunikationsfunktioner gör jobbet på rätt sätt och de gör rätt saker, som Fleischer uttryckte 
det, konstaterade Grunig, Grunig och Dozier.75  
 
Den organisatoriska tillhörigheten för kommunikatörerna och kommunikationsfunktionen har 
också varit föremål för diskussion. Länge poängterades vikten av att kommunikationsfunktionen 
har en central position. För att kunna verka som kommunikationsexperter behöver de dock även 
finnas representerade ute i verksamheten.76 Kommunikatörerna behöver både verka på fältet och 
ha en förankring i ledningsarbetet.77  
 

”Genom en utlokaliserad verksamhet har informatörerna möjlighet att mer aktivt 
delta i verksamheten, och inte bara informera om den.”78  

 
I Excellence-projektet fann de att framgångsrika kommunikationsfunktioner har en kommunika-
tionschef som deltar i beslutsfattandet på ledningsnivå.79 Det finns också forskning som visar att 
kommunikationsfunktionens utrymme att arbeta strategiskt ökar om denna är representerad i 

                                                 
 
 
 
 
69 Heide, M. och Simonsson, C., Informatörer som kommunikationsexperter?, i Larsson L. (red.) PR på svenska : teori, 
strategi och kritisk analys, s. 185. 
70 Grunig L.A, Grunig J.E. och Dozier D.M., Excellent public relations and effective organizations: a study of communication 
management in three countries, s. 255. 
71 Ibid, s. 476. 
72 Grunig J.E (red.), Excellence in public relations and communication management, s. 120. 
73 Grunig L.A, Grunig J.E. och Dozier D.M., Excellent public relations and effective organizations: a study of communication 
management in three countries, s. 439. 
74 Grunig J.E (red.), Excellence in public relations and communication management, s. 163. 
75 Grunig L.A, Grunig J.E. och Dozier D.M., Excellent public relations and effective organizations: a study of communication 
management in three countries, s. 12. 
76 Heide, M. och Simonsson, C., Informatörer som kommunikationsexperter?, i Larsson L. (red.) PR på svenska : teori, 
strategi och kritisk analys, s. 199. 
77 Falkheimer J. och Heide M., Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer, s. 47. 
78 Heide, M. och Simonsson, C., Informatörer som kommunikationsexperter?, i Larsson L. (red.) PR på svenska : teori, 
strategi och kritisk analys, s. 199. 
79 Grunig J.E (red.), Excellence in public relations and communication management, s. 91. 
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organisationens ledningsgrupp. Men forskningen visade också att det är ointressant om kommu-
nikationsfunktionens kompetens inte räcker till för att arbeta strategiskt. Den kompetens som 
krävs för att arbeta strategiskt delas in i kompetens att använda sig av forsknings- och utvärder-
ingsmetodik samt ledningskompetens. Alström och Sjöblom Nordgren anger att Doziers forsk-
ning från 1986 visar att det ofta är i ledningskompetensen kommunikationsfunktionen brister, 
vilket gör att den organisatoriska placeringen inte påverkar förutsättningen att arbeta strategiskt. 
Höga förväntningar från organisationens ledning som inte kommunikationsfunktionen kan leva 
upp till leder inte till framgångsrikt kommunikationsarbete. Det gör det inte heller om kommuni-
kationsfunktionen är väl rustad kompetensmässigt, men det finns en avsaknad på förväntningar 
från ledningen.80 I Excellence-studien fann de också att organisationschefer med framgångsrika 
kommunikationsavdelningar värderade kommunikationsavdelningen dubbelt så högt som chefer 
med mindre framgångsrika funktioner.81 Cheferna för de framgångsrika kommunikationsfunk-
tionerna hade också en bra arbetsrelation med chefen för organisationen. Organisationschefer har 
ofta fokus på mediehantering, men bland de chefer som värderar kommunikationsfunktionen 
högst var detta fokus mindre.82  
 
Att kunna utföra sin roll bygger på den utbildning samt de erfarenheter och förmågor kommuni-
katören har skaffat sig. Kommunikatörer, och inte minst kommunikationschefer, saknar många 
gånger en kommunikationsmässigt adekvat utbildning. Johanssons och Ottestigs undersökning 
från 2011 som lyfts fram i Falkheimer och Heide visar att kommunikationschefer i Sverige har 
skilda bakgrunder och att bara en mindre del har utbildningar i kommunikation eller journalistik. 
Deltagande i ledningsgruppen varierar. Larsson i Falkheimer och Heide anger att en egen under-
sökning från 2011 visar att nio av tio kommunikationschefer är rådgivare åt ledningen, men bara 
sex av tio är involverade i beslutsfattande på högsta nivå.83  
 

2.5 Värdet med strategisk kommunikation 
Begreppet strategisk förknippas med en organisations överlevnad och effektivitet. Det visar inte 
minst de senaste årens försök att bevisa vad kommunikationsverksamheten bidrar med sett till 
organisationens kärnverksamhet. Forskning från 2000-talet visar att kommunikatörer bidrar till 
organisationens överlevnad genom att prioritera inflytelserika intressenter i organisationens 
omvärld, särskilt genom att påverka den egna organisationen att ansluta sig till de värderingar 
dessa intressenter har.84 
 
Flera forskare och praktiker betonar vikten av att utvärdera och följa upp kommunikationsaktiv-
iteter, för att se vilka effekter de har lett till. Mätbara mål kopplade till kommunikationsaktiviteten 
är en förutsättning för att kunna följa upp och visa på effekten. Zerfass anger att Invernizzi och 
Romenti är två av dem som har argumenterat för att utvärdering av kommunikationsaktiviteter 
stärker den roll strategisk kommunikation har i en organisation.85 Landstingsförbundets 

                                                 
 
 
 
 
80 Alström B. och Sjöblom Nordgren Å., Kommunikationseffektivitet och ickemateriella tillgångar i offentlig verksamhet: ett 
samarbete mellan Jämtlands läns landsting, Sveriges informationsförening, Landstingsförbundet & Mitthögskolan, s. 86. 
81 Grunig L.A, Grunig J.E. och Dozier D.M., Excellent public relations and effective organizations: a study of communication 
management in three countries, s. 20–21. 
82 Ibid, s. 22. 
83 Falkheimer J. och Heide M., Strategisk kommunikation: forskning och praktik, s. 315. 
84 Hallahan, K. m.fl., Defining Strategic Communication, i International Journal of Strategic Communication 1:1, s. 13–14. 
85 Zerfass, A., Institutionalizing Strategic Communication: Theoretical Analysis and Empirical Evidence, i International 
Journal of Strategic Communication 3:2, s. 71. 
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kommunikationschef menar att kommunikationsaktiviteten inte är avslutad och har ”gjort sitt 
jobb” förrän det, via mätningar, går att se faktiska resultat i form av ändrade kunskaper eller 
attityder.86 Landstingsförbundet lyfter också fram att offentlig sektor varit sena med att utveckla 
produktivitetsmått, och att detta hänger samman med att verksamhetsmålen är otydliga och 
därmed svåra att följa upp.87 
 
Alström och Sjöblom Nordgren menar att det måste finnas en koppling mellan verksamhetsidé 
och kommunikationsmål samt mellan dessa mål och strategierna för att det ska vara möjligt att 
utvärdera om kommunikationen bidragit till organisationens övergripande mål och verksamhet. 
Kommunikationsmålen måste vara mätbara.88 
 
I Excellence-studien fann de att kommunikationsfunktioner hade gjort lite för att försöka bevisa 
kommunikationens bidrag i ekonomiska termer. De såg att flera faktorer gjorde detta svårt, även 
om de yrkesverksamma efterfrågade denna typ av bevis.89 För ett antal år sedan gjorde Sveriges 
Kommunikatörer (tidigare Sveriges informationsförening) ett försök att lansera en modell som de 
kallade Return on Communication. Alström och Sjöblom Nordgren gjorde ett försök att använda 
modellen inom Jämtlands läns landsting, i en studie som presenterades i fyra rapporter. Studien 
resulterade i att de båda forskarna ifrågasatte modellens inneboende logik. De fann att modellen 
innehöll felkällor och var så omfattande att det var orimligt för en organisation att använda sig av 
den.90 De konstaterar också att en studie som vill kunna säkerställa vilka effekter en kommunika-
tionssatsning har gett kopplat till organisationens övergripande resultat måste bli experimentell till 
sin karaktär.91 Även Landstingsförbundet lyfter fram svårigheten att följa upp effekterna av 
kommunikationsprocesser och isolera dem från effekterna av andra parallella processer.92 
 
Excellence-studien visade att det går att visa värdet av kommunikation kopplat till minst fyra 
nivåer: projektnivå, funktionsnivå, organisationsnivå och samhällsnivå.93 Den litteraturgenomgång 
som gjordes inom ramen för studien visade att organisationschefer sällan frågade sig varför deras 
organisation behövde en kommunikationsfunktion, de bara förutsatte att så var fallet. Genom-
gången visade också att kommunikationschefer sällan såg vikten av kommunikationsmål. De 
tänkte mer i processer kring hur pressmeddelanden, årsrapporter och kriser kan hanteras, än i 
termer av vilken effekt dessa aktiviteter skulle leda till.94 Genomgången som hänvisar till litteratur 
och studier från mitten av 1980-talet, visade också att såväl kommunikatörer som kommunika-
tionschefer tar för givet att positiv publicitet, goda medierelationer och attraktiva personaltidning-
ar är mål i sig. De ser dessa kommunikationsaktiviteter som något som skapar en bra bild av 
organisationen, men få kan förklara hur detta skapar värde för organisationen. Få organisationer 

                                                 
 
 
 
 
86 Landstingsförbundet, Lönsam information?: att mäta effekter och värdera resultat av information i offentlig sektor, s. 9. 
87 Ibid, s. 35. 
88 Alström B. och Sjöblom Nordgren Å., Kommunikationseffektivitet och ickemateriella tillgångar i offentlig verksamhet: ett 
samarbete mellan Jämtlands läns landsting, Sveriges informationsförening, Landstingsförbundet & Mitthögskolan, s. 72. 
89 Grunig J.E (red.), Excellence in public relations and communication management, s. 632–633. 
90 Alström B. och Sjöblom Nordgren Å., Kommunikationseffektivitet och ickemateriella tillgångar i offentlig verksamhet: ett 
samarbete mellan Jämtlands läns landsting, Sveriges informationsförening, Landstingsförbundet & Mitthögskolan, s. 222–223. 
91 Alström B. och Sjöblom Nordgren Å., Kommunikationseffektivitet och ickemateriella tillgångar i offentlig verksamhet: ett 
samarbete mellan Jämtlands läns landsting, Sveriges informationsförening, Landstingsförbundet & Mitthögskolan, s. 18. 
92 Landstingsförbundet, Lönsam information?: att mäta effekter och värdera resultat av information i offentlig sektor, s. 35. 
93 Grunig L.A, Grunig J.E. och Dozier D.M., Excellent public relations and effective organizations: a study of communication 
management in three countries, s. 91. 
94 Grunig J.E (red.), Excellence in public relations and communication management, s. 160. 
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har en intressentgrupp i åtanke för sitt kommunikationsprojekt utan riktar dessa mot en bred 
allmänhet.95 
 

2.6 Är strategisk kommunikation en naturlig del av 
organisationer idag? 

Efter den ekonomiska nedgången i slutet av 2000-talets första årtionde lyfte Zerfass frågan om 
denna kris skulle påverka kommunikationsverksamheterna inom organisationer, eller om 
strategisk kommunikation är rotad i hjärtat av moderna organisationer.96 Zerfass konstaterar att 
det finns en definition av strategisk kommunikation som en organisations avsiktliga användande 
av kommunikation för att nå sina mål, och att detta sätt att arbeta är en verklighet i många organi-
sationer. Kommunikatörer har fått ledande positioner och etablerat sig inom flera områden som 
till exempel förändrings- och ledningskommunikation. Zerfass menar dock att kriser och fram-
förallt ekonomiska kriser utmanar områden som är på frammarsch. Om strategisk kommunik-
ation är rotat i moderna organisationer eller bara löst och ytligt kopplat till dem ser vi först efter 
krisen. Zerfass ser två scenarios där det ena handlar om att strategisk kommunikation kommer 
starkare ur krisen, och det andra att strategisk kommunikation blir ett koncept medan mer trad-
itionella sätt att arbeta med kommunikation tar över.97 Mahony menar att strategisk kommuni-
kation inte alls är så säkert strukturellt kopplat till den strategiska ledningen av en organisation.98 
 

2.7 Sammanfattning  
Med utgångspunkt i litteraturgenomgången och tidigare forskning går det att identifiera vad det 
innebär att arbeta strategiskt med kommunikation. Det handlar dels om vilka uppgifter som är 
viktiga att arbeta med, dels om vilka roller en kommunikationsfunktion behöver ha samt vilka 
förutsättningar som behövs för att kunna arbeta strategiskt. Studien tar sin utgångspunkt i dessa 
förutsättningar, roller och uppgifter.  
 
Vad gäller kommunikationsfunktionens roll och förutsättningar handlar det om: 

 Arbetssätt och kompetens 
I att arbeta strategiskt med kommunikation ligger att kommunikatörerna är organisationens 
kommunikationsexperter. De ska fungera som ett stöd kring verksamhetens projekt och pro-
cesser samt ha en pedagogisk roll och påtala vikten av kommunikation. För att kunna vara det 
behöver en kommunikationsfunktion ha både teknisk kompetens och ledningskompetens. De 
behöver också vara organiserade på ett sätt som ger förutsättningar att vara ett stöd till såväl 
ledningen som verksamheten i stort. 
 
Vad gäller den gemensamma samlade kompetensen så är kommunikatör ett yrkesområde som 
växer, men det är fortfarande ingen profession. Yrkesområdet uppfyller inte kriterierna för att 
vara en profession det vill säga en samlad kunskapsbas, högre akademisk utbildning, avgräns-
ning mot andra yrken samt en gemensam kunskapsbas i form av samlade teoretiska erfaren-

                                                 
 
 
 
 
95 Grunig L.A, Grunig J.E. och Dozier D.M., Excellent public relations and effective organizations: a study of communication 
management in three countries, s. 118. 
96 Zerfass, A., Institutionalizing Strategic Communication: Theoretical Analysis and Empirical Evidence, i International 
Journal of Strategic Communication 3:2, s. 69. 
97 Ibid, s. 70. 
98 Mahoney, J., Horizons in Strategic Communication: Theorising a Paradigm Shift, i International Journal of Strategic 
Communication 5:3, s. 150. 
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heter och forskningsresultat.  
 

 Delaktighet i beslutsfattande och ledning 
Kommunikatörer ska bidra till effektivitet och måluppfyllelse. Effektiva organisationer rådslår 
med kommunikatörerna innan beslut fattas. De gör också kommunikatörer delaktiga i led-
ningsarbetet och arbetet med att formulera övergripande mål. Kommunikationsfunktioner är 
därmed ledningsfunktioner. För att kunna arbeta strategiskt med kommunikation behöver 
kommunikationsfunktionen delta i beslutsfattande på ledningsnivå. Den behöver också vara 
representerad i organisationens ledningsgrupp.  
 

 Förväntningarna från ledningen 
En förutsättning för att kunna arbeta strategiskt med kommunikation är att den egna ledning-
en förväntar sig detta. Värderar organisationschefen kommunikationsfunktionen högt ökar 
också möjligheterna att funktionen blir framgångsrik. 

 
Vad gäller uppgifterna handlar det om att: 

 Arbeta utifrån organisationens mål 
En organisation är skapad för att uppnå bestämda mål. Den består av människor som arbetar 
tillsammans för att nå dessa bestämda och gemensamma mål. Organisationer som når sina 
mål är effektiva. De människor som arbetar med kommunikation i en organisation gör det 
följaktligen för att utifrån sin kompetens och erfarenhet bidra till organisationens mål. Gen-
om att bidra till måluppfyllelsen bidrar kommunikatörerna till organisationens effektivitet. 
Organisationens övergripande mål är därmed centrala i det strategiska kommunikations-
arbetet. Det finns en koppling mellan strategisk kommunikationsplanering och organisation-
ens övergripande mål och strategier.  
 
Strategisk kommunikation är medveten kommunikation med ett avsiktligt och väl definierat 
syfte som ska göra att organisationens mål nås. Att arbeta med kommunikationsplaner och 
kommunikationsstrategier är därmed en naturlig del i att arbeta strategiskt med kommuni-
kation. Att vara stöd och rådgivare till andra i organisationen så att de kan kommunicera 
medvetet och avsiktligt likaså. 
 

 Följa upp resultat och effekter 
Lika viktigt som att planera kommunikationen är att följa upp denna. Att arbeta strategiskt 
med kommunikation innebär att utvärdera och följa upp kommunikationsaktiviteter för att se 
vilka effekter de har lett till. Att kommunikationsaktiviteterna har mätbara mål är en förutsätt-
ning för att kunna utvärdera och följa upp. Att dessa mål har en koppling till de övergripande 
målen och strategierna är en förutsättning för att arbeta strategiskt.  
 

 Studera och delta i omvärlden 
Organisationer befinner sig i en kontext som den samspelar med. Organisationen är beroende 
av sin omvärld för att överleva. Det är i omvärlden resurser finns, men också dem som har 
nytta av organisationens resultat och produkter. För att organisationen ska nå sina mål 
behöver dessa uppfattas som lämpliga av intressenterna så att dessa stödjer målen. Att arbeta 
strategiskt med kommunikation omfattar därmed att arbeta med organisationens omvärld. 
Det handlar om att studera omvärlden, det vill säga samla in information och analysera 
denna, vilket även omfattar att analysera och prioritera intressenter. Det handlar också om att 
bygga relationer med organisationens intressenter. Kommunikationsfunktionens roll kan 
sägas vara gränsöverskridande, vilket även innefattar att representera organisationen externt. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs hur studien genomförts. Den valda metoden, surveyundersökning, presenteras liksom hur 
svarsfrekvenserna ser ut. 
 
Studien inleddes med en genomgång och sammanfattning av den litteratur och tidigare forskning 
som finns inom områdena organisation, organisationers kommunikation, strategisk kommunika-
tion samt om kommunikationsfunktioner och kommunikatörer. På detta sätt kan forsknings-
frågor operationaliseras och studien relateras till tidigare forskning.99  
 
Studien vill söka efter och beskriva förekomster, omfattning och utbredning.100 Den är således 
beskrivande och inte förklarande.101 Frekvenser behövde kunna anges i och med att studien ville 
se om, i vilken utsträckning och inom vilka områden offentliga organisationer arbetar strategiskt 
med kommunikation. Därför valdes en kvantitativ metod.102 Den metod som valdes och 
användes var surveyundersökning, då det är en bra metod att välja för att studera attityder och 
beteenden hos människor som inte går att observera direkt.103  
 

3.1 Tillvägagångssätt 
Det första steget i surveyundersökningen var att operationalisera de teoretiska begreppen.104 
Centrala områden och förutsättningar för att arbeta strategiskt med kommunikation hämtades 
från litteraturgenomgången och frågor formulerades utifrån dessa. En del frågor var rena sak-
frågor, till exempel hur många som arbetar i organisationen samt om kommunikationsansvarig är 
kvinna eller man. Andra frågor var attitydfrågor om hur den svarade ansåg att något var, till 
exempel hur viktig en viss arbetsuppgift är samt hur bra kommunikationsfunktionen är på att 
utföra olika arbetsuppgifter.105 De flesta frågor var icke-öppna frågor och hade fasta svarsalterna-
tiv. En del frågor kompletterades med öppna svarsalternativ och några frågor var helt öppna.106   
 
Två versioner av enkäten skapades, en som riktade sig till kommunikationsansvariga och en som 
riktade sig till organisationschefer i kommuner, landsting och myndigheter (se bilaga 1 och 2). 
Detta då det antingen räckte att den ena gruppen besvarade en viss fråga eller att det inte var 
möjligt för mer än den ena gruppen att göra det. Exempelvis tillfrågades endast kommunikations-
ansvariga om sin utbildning och sitt kön, och endast organisationschefer fick frågan om varför de 
valt att ha eller inte ha kommunikationsansvarig i ledningsgruppen. En del av frågorna var alltså 
samma för båda grupperna, medan andra var unika för respektive grupp. Samtliga kommunika-
tionsansvariga fick dock svara på samma frågor och samtliga organisationschefer fick samma 
frågor. På så sätt var frågorna standardiserade och de i förväg bestämda svarsalternativen var 

                                                 
 
 
 
 
99 Rosengren, K.E. och Arvidsson, P., Sociologisk metodik, s. 31. 
100 Rosengren, K.E. och Arvidsson, P., Sociologisk metodik, s. 99. 
101 Esaiasson, P. m.fl., Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 88. 
102 Trost, J., Enkätboken, s. 23. 
103 Ekström, M. och Larsson, L. (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 87. 
104 Esaiasson, P. m.fl., Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 55. 
105 Trost, J., Enkätboken, s. 65. 
106 Trost, J., Enkätboken, s. 72. 
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fasta för respektive svarsgrupp.107 I de fall en fråga var densamma för kommunikationsansvariga 
och organisationscheferna var såväl fråga som svarsalternativ identiska. 
 
Frågorna sammanställdes i två frågeformulär, ett till kommunikationsansvariga och ett till 
organisationschefer. Dessa utformades så att de skulle vara estetiskt tilltalande, lagom långa och 
med frågor som kom i logisk ordning.108 Frågorna formulerades också så att de, såväl som svaren, 
skulle vara begripliga samt att svaren skulle täcka alla tänkbara svarsalternativ samt inte vara 
ledande.109 
 
Formulären och frågorna testades innan de skickades ut.110 De två versionerna av enkäten 
skickades till dem som arbetade på konsultföretaget Nordisk Kommunikation i april 2012 med 
uppmaningen att svara på enkäterna och återkomma med synpunkter. Flera av personerna i 
pilotstudien har tidigare arbetat som kommunikationsansvariga och arbetade vid tidpunkten med 
bland annat rådgivning och utbildning till ledningsgrupper samt med marknadsundersökningar. 
De tillhörde dock inte de aktuella målgrupperna vid den aktuella tidpunkten, vilket kan vara en 
svaghet. Viss revidering av enkäterna gjordes efter pilotstudien med vägledning av pilotgruppens 
synpunkter. 
 
Enkäterna skickades ut via e-post. I de flesta fall skickades den direkt till den svarandes e-post-
adress och vid några få fall via kontaktformulär på organisationernas webbplatser. I de fall en 
kommunikationsansvarig eller organisationschef inte hade identifierats i en viss organisation 
skickades enkäten via e-brev till registrator med uppmaning att skicka denna vidare till berörd 
person. Enkäterna skickades ut den 24 april 2012. Tre påminnelser skickades den 8, 15 respektive 
28 maj. Undersökningen avslutades den 14 juni 2012.  
 

3.2 Urval 
Populationen bestod av kommunikationsansvariga (kommunikationschefer, kommunikations-
direktörer, informationschefer, informationsdirektörer eller liknande) och organisationschefer 
(kommunchefer/kommundirektörer, landstingsdirektörer, generaldirektörer eller liknande) vid 
samtliga kommuner, landsting och myndigheter. Inget urval gjordes utan hela populationen 
tillfrågades.111 Detta för att säkerställa tillräckligt antal svar för att kunna dra generella slutsatser.  
 

3.3 Svarsfrekvenser 
Enkäten skickades ut till samtliga kommuner, landsting och myndigheter i två versioner. Den ena 
versionen gick till organisationernas högsta chef, det vill säga kommunchef, landstingsdirektör, 
generaldirektör eller liknande. Den andra gick till kommunikationsansvarig, vilka hade titlar som 
informationschef, kommunikationschef, kommunikationsdirektör eller liknande. Totalt skickades 
1 082 enkäter. Ett bortfall på 23 mottagare, 2 procent, uppstod efter att några adresser visat sig 
vara felaktiga eller att några mottagare hört av sig och meddelade att organisationen var för liten 
alternativt att det inte fanns någon kommunikationsfunktion eller organisationschef för 

                                                 
 
 
 
 
107 Esaiasson, P. m.fl., Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 228. 
108 Esaiasson, P. m.fl., Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 232. 
109 Rosengren, K.E. och Arvidsson, P., Sociologisk metodik, s. 167. 
110 Rosengren, K.E. och Arvidsson, P., Sociologisk metodik, s. 167. Esaiasson, P. m.fl., Metodpraktikan : konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, s. 244. 
111 Trost, J., Enkätboken, s. 38.  
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närvarade. Av de resterande 1 058 mottagarna var det 689 som svarade vilket ger en 
svarsfrekvens på 65 procent.  
 
Tabell 1. Svarsfrekvens fördelat på roll och organisation (procent) 
 
  Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Organisationschefer 58 59 33 57 
 

Kommunikationsansvariga 73 73 71 72 
 

N=1 058, varav 530 organisationschefer och 528 kommunikationsansvariga. Av organisationscheferna finns 286 vid kommuner, 
21 vid landsting och 223 vid myndigheter. Av kommunikationsansvariga finns 287 vid kommuner, 21 vid landsting och 220 vid 
myndigheter. 

 

Svarsfrekvensen var högre för kommunikationsansvariga, 73 procent, än för organisationschefer, 
58 procent. Inom de respektive rollerna är svarsfrekvensen ganska lika procentuellt sett utom för 
landstingsdirektörer som endast har en svarsfrekvens på 33 procent och därmed kan sägas vara 
underrepresenterade i studien. 
 
För båda grupperna sjunker svarsfrekvensen en bit in i enkäten, vid de två mer omfattande fråge-
ställningarna om vilka uppgifter kommunikationsfunktionen har, hur viktiga de är och hur bra 
funktionen är på att utföra dessa uppgifter. Från och med dessa frågor är svarsfrekvenserna 47 
procent för organisationscheferna och 64 procent för kommunikationsansvariga. Frågorna inne-
håller inga känsliga uppgifter men de är de första i enkäterna där de svarande måste göra en 
bedömning kring vad de själva anser, inte bara svara på ett faktiskt förhållande. Dessutom 
innehåller frågorna flera frågor i en och kan uppfattas som omfattande att svara på. 
 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Validiteten är överensstämmelsen mellan de teoretiska definitionerna och de operationella 
frågeställningarna. Denna begreppsvaliditet ses som en frånvaro av systematiska fel. Frånvaron av 
såväl systematiska som osystematiska fel kallas resultatvaliditet, och visar på om vi mäter det vi 
påstår att vi mäter.112  
 
Det finns alltid ett mått av subjektivitet även i en kvantitativ studie då det är en person som tolkar 
de teoretiska begreppen och operationaliserar dessa till konkreta. I en surveyundersökning är det 
också personer som tolkar såväl frågeställningarna som den egna verkligheten som svarar på 
frågorna. Då det är en beskrivande studie har de sakfrågor som formulerats hållits så nära de 
teoretiska definitionerna som möjligt. Frågorna har dessutom testats i en pilotstudie.  
 
Reliabilitet beskrivs traditionellt som tillförlitlighet, att mätningen är stabil och inte utsatt för 
slumpinflytelser.113 Det är en totalundersökning som har genomförts och i största möjliga mån 
har enkäterna skickats direkt till den svarandes personliga e-postadress. Att såväl kommunika-
tionsansvarig som organisationschef i samma organisation har fått enkäterna har dock påverkat 
reliabiliteten. I en handfull fall har kommunikationsansvariga hört av sig och sagt att de redan har 
fått enkäten via sin chef (organisationschefen) och svarat på denna, eller så har organisations-
cheferna hört av sig efter en påminnelse och sagt att de bett kommunikationsansvarig att svara. I 
båda dessa fall har en förklaring och en uppmaning om att de själva ska svara skickats. Det är 

                                                 
 
 
 
 
112 Esaiasson, P. m.fl., Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 57.  
113 Trost, J., Enkätboken, s. 61. 



Strategisk kommunikation i offentlig sektor 

 

 
21   

 
 

dock troligt att en del av organisationschefernas enkäter har besvarats av kommunikations-
ansvariga. I ännu färre fall har en kommunikatör eller motsvarande hört av sig och sagt att de fått 
i uppdrag av sin chef, kommunikationsansvarig, att svara men att de har haft svårt att svara då en 
del bakgrundsfrågor riktar sig till kommunikationsansvarig som person. Förklaringar till varför de 
ombetts svara har handlat om att kommunikationsansvarig har en bredare profil och ett bredare 
ansvarsområde och ofta delegerar kommunikationsfrågor. Även här finns en sannolikhet att 
några av de kommunikationsansvarigas enkäter har besvarats av andra än de kommunikations-
ansvariga den har riktat sig till.   
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4. Resultatpresentation 
 
Resultaten av studien presenteras utifrån de områden som identifierades i teoriavsnittet. Hur kommunikations-
funktionerna, deras roller och förutsättningar ser ut presenteras liksom hur de arbetar med de uppgifter som 
bedömts centrala när det kommer till att arbeta strategiskt med kommunikation. 
 

4.1 Kommunikationsfunktionerna 
Redan i sökningen av e-postadresser till mottagarna av enkäten visade det sig att alla organisa-
tioner inte har en kommunikationsfunktion eller en anställd kommunikatör. De allra flesta har 
dock minst en person som arbetar med kommunikation, vilket 95 procent av alla organisations-
chefer har angett. Det är något vanligare att landsting, 100 procent, och myndigheter, 97 procent, 
har åtminstone en person som arbetar med kommunikation än i landets kommuner, 94 procent.  
 

4.1.1 Antal medarbetare på kommunikationsfunktionerna 
Kommuner och landsting är stora organisationer med många medarbetare. För landstingen såväl 
som kommunerna har de flesta angett att de har 1 000–5 000 medarbetare. Myndigheternas 
storlek skiljer sig mer åt, där flest har angett 100–500 medarbetare, men det är samtidigt ungefär 
lika vanligt att en myndighet har 1–100 som 500–5 000 medarbetare. 
 
Vad gäller antalet medarbetare på kommunikationsfunktionen är det vanligaste svaret en person, 
inklusive kommunikationsansvarig. För samtliga svarande har två tredjedelar, 67 procent, 1–5 
medarbetare. Bland kommunerna är det vanligast att ha 1–4 medarbetare vilket 77 procent anger. 
Landsting har minst 8 medarbetare på kommunikationsfunktionen, 10 är vanligast och 66 proc-
ent anger att de har 8–12 medarbetare. Bland myndigheterna har 61 procent 1–7 medarbetare på 
kommunikationsfunktionen.  
 
Diagram 1. Antalet medarbetare på kommunikationsfunktionen i förhållande till 
organisationens storlek. (procent) 

 
N=378 kommunikationsansvariga. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totalt

10 000–>

5 001–10 000

1 001–5 000

501–1 000

101–500

51–100

1–50
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11--15

16--20

21--30

31--40



Strategisk kommunikation i offentlig sektor 

 

 
23   

 
 

Antalet medarbetare på kommunikationsfunktionerna ökar något ju större organisationen blir, 
även om det inte är en tydlig trend. Även för organisationer som har 500–1 000 medarbetare är 
det vanligast att endast en person arbetar på kommunikationsfunktionen. Det är först för 
organisationer med mer än 5 000 medarbetare som ingen anger att de endast har en person på 
kommunikationsfunktionen. 
 

4.1.2 Organisatorisk placering 
Det finns flera sätt att organisera en verksamhet. De offentliga organisationerna har valt olika sätt 
att organisera sin kommunikationsverksamhet. 
 
Tabell 2. Kommunikationsfunktionens organisatoriska placering. (procent) 
 
   Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Avdelning/enhet i linjen  26 19 7 37 
 

Stabsfunktion till ledningen  30 31 29 28 
 

Stabsfunktion, men med  14 14 57 11 
kommunikatörer även ute i linjen 
  

Ingår i/är en del av en stabsfunktion  22 26 7 17 
eller avdelning/enhet 
 

Annat     9 10 0 8 
 

N=381 kommunikationsansvariga (kommuner 208, landsting 14, myndigheter 159). Annat kompletterades med ett öppet 
svarsalternativ. Svaren kan sammanfattas på följande sätt: utspridd på flera funktioner – ledning, stab och avdelning/enhet, del 
av stab eller enhet/avdelning samt helt decentraliserad. 

 
Vanligast är att kommunikationsfunktionen är en stabsfunktion, med eller utan kommunikatörer i 
linjen, följt av att vara en egen avdelning. För myndigheter är det vanligare att kommunikations-
funktionen är en egen avdelning än för kommuner och landsting.  
 
Den organisatoriska placeringen visar troligen också på hur mycket resurser kommunikations-
funktionen har. Det kan vara svårt att finnas både centralt och i linjen med 1–4 medarbetare, som 
är det vanligaste antalet. Det är också troligare att en funktion med lite resurser ingår i en annan 
avdelning eller stab än en funktion med mycket resurser. Hur mycket resurser en funktion har 
speglar sannolikt vilken vikt dess verksamhet bedöms ha i organisationen och av ledningen.  
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4.1.3 Kommunikationsfunktionens uppgifter 
Kommunikationsfunktionerna har de flesta av de uppgifter de tillfrågats om. Däremot bedöms 
de som mer eller mindre viktiga. 
 
Tabell 3. De uppgifter kommunikationsfunktionen har och hur viktiga de bedöms vara av 
kommunikationsansvarig. (procent) 

 Har, viktig 
 
(K, L, M) 

Har, varken 
eller 
(K, L, M) 

Har, oviktig 
 
(K, L, M) 

Har inte 
uppgiften 
(K, L, M) 

Planera och hantera mediekontakter 
 
 

87  
(85/100/89) 

10 
(12/0/7) 

1 
(1/0/1) 

3 
(3/0/3) 

Bygga relationer med prioriterade 
grupper i omvärlden 
 

53 
(51/33/58) 

23 
(24/40/20) 

1 
(1/0/2) 

22 
(24/27/20) 

Representera organisationen externt 
 
 

44 
(45/27/45) 

27 
(24/33/29) 

2 
(3/0/1) 

27 
(28/40/25) 

Hantera kommunikationen vid kriser 91 
(92/100/87) 

5 
(3/0/7) 

1 
(1/0/1) 

4 
(4/0/5) 

 

Utarbeta kommunikationsstrategier  
för viktiga målgrupper 
 

81 
(75/100/87) 

11 
(14/0/8) 

1 
(1/0/1) 

7 
(10/0/4) 

Planera kommunikationen kring viktiga 
frågor och större projekt 
 

85 
(79/100/91) 

9 
(12/0/7) 

1 
(2/0/1) 

5 
(7/0/2) 

Utvärdera/följa upp 
kommunikationsinsatser 
 

69 
(60/93/78) 

22 
(28/7/16) 

2 
(2/0/3) 

7 
(11/0/3) 

Bevaka trender och bedöma om/hur de 
påverkar organisationen 
 

42 
(40/47/44) 

30 
(33/40/26) 

4 
(5/0/3) 

24 
(22/13/27) 

Ansvar för grafisk profil 
 
 

86 
(85/93/85) 

9 
(7/7/12) 

1 
(1/0/1) 

5 
(7/0/3) 

Producera informationsmaterial 
 
 

70 
(68/80/72) 

21 
(21/20/22) 

3 
(3/0/3) 

6 
(8/0/4) 

 

Utveckla och förvalta interna och externa 
kanaler 
 

87 
(85/100/89) 

9 
(10/0/9) 

1 
(1/0/1) 

3 
(4/0/2) 

Vara kommunikativt stöd till andra i 
organisationen 

91 
(89/100/92) 

6 
(7/0/5) 

1 
(1/0/0) 

3 
(3/0/3) 

 

N=356–359 kommunikationsansvariga (kommuner 192–193, landsting 14–15, myndigheter 150–151). K=kommuner, 
L=landsting, M=myndighet. 

 
Kommunikationsfunktionerna har flertalet av de uppgifter de tillfrågats om. Det är mindre 
vanligt att ha uppgifterna som är kopplade till omvärlden. Minst vanligt är att ha uppgiften att 
representera organisationen externt, 27 procent har inte denna uppgift. Drygt en femtedel anger 
också att de inte har uppgifterna att bevaka trender och bedöma om eller hur de påverkar 
organisationen samt uppgiften att bygga relationer med prioriterade grupper i omvärlden. 
 
Det är också dessa tre uppgifter som kommunikationsansvariga bedömer som minst viktiga. Att 
utvärdera och följa upp kommunikationsinsatser samt producera informationsmaterial bedöms 
också som mindre viktiga av en knapp tredjedel av de kommunikationsansvariga. 
 
Att hantera kommunikationen vid kriser samt att vara ett kommunikativt stöd till andra är de 
uppgifter som bedöms vara allra viktigast. Tätt följt av att planera och hantera mediekontakter, 
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utveckla och förvalta interna och externa kanaler, ansvara för den grafiska profilen samt planera 
kommunikationen kring viktiga frågor och större projekt. 
 
Flera av uppgifterna bedömer samtliga kommunikationsansvariga i landstingen som viktiga. Det 
handlar om uppgifter om planering, utarbetade av strategier, hantering av medier och kommuni-
kation i kriser, utveckling och förvaltning av kanaler samt att vara ett stöd i organisationen. Upp-
gifterna kopplade till omvärlden bedömer kommunikationsansvariga i landstingen som mindre 
viktiga samt anger i mindre utsträckning att de har. Generellt sett bedömer kommunerna samtliga 
uppgifter som mindre viktiga. Det finns dock ett undantag och det är att hantera kommunikation 
i kriser, vilket kommunchefer och deras kommunikationsansvariga anser är av större vikt än deras 
kollegor i landsting och myndigheter. 
 
Organisationscheferna delar i stort de kommunikationsansvarigas bedömningar av hur viktiga 
uppgifterna är. De största skillnaderna är att organisationschefer anser att det är något viktigare 
att producera informationsmaterial, 80 respektive 70 procent, samt att bygga relationer med 
omvärlden, 59 respektive 53 procent. Skillnaderna mellan organisationscheferna är desamma som 
för kommunikationsansvariga, men de är något större. Myndighetschefer bedömer uppgifterna 
kopplade till omvärlden som viktigare än deras kollegor vid kommuner och landsting, där 
kommuncheferna tycker de är minst viktiga. Organisationschefer i myndigheter och landsting 
bedömer också uppgiften att utvärdera och följa upp kommunikationsinsatser som viktigare än 
kommuncheferna.    
 
Tabell 4. Uppfattningar om hur bra kommunikationsfunktionen är på att utföra sina uppgifter. 
(procent) 
 

 Mycket bra och bra Inte så bra och dålig 

 Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Planera och hantera mediekontakter 
 
 

Bygga relationer med prioriterade 
grupper i omvärlden 

86 
(80/100/92) 

 

54 
(46/57/65) 

82 
(78/93/85) 

 

44 
(44/36/45) 

3 
(4/0/3) 

 

4 
(5/14/2) 

3 
(3/0/3) 

 

9 
(8/0/11) 

 

Representera organisationen externt 
 

52 
(47/57/57) 

 

54 
(52/28/57) 

 

2 
(1/14/2) 

 

4 
(4/7/3) 

 

Hantera kommunikationen vid kriser 
 
 

Utarbeta kommunikationsstrategier 
För viktiga målgrupper 
 

Planera kommunikationen kring 
Viktiga frågor och större projekt 
 

Utvärdera/följa upp 
kommunikationsinsatser 
 

Bevaka trender och bedöma om/hur de 
påverkar organisationen 
 

Ansvar grafisk profil 
 
 

Producera informationsmaterial 
 
 

Utveckla och förvalta interna och 
externa kanaler 
 

Vara kommunikativt stöd till andra i 
organisationen 

 

80 
(87/86/72) 

 

73 
(64/72/83) 

 

78 
(71/86/88) 

 

51 
(42/58/61) 

 

43 
(37/57/51) 

 

86 
(82/100/92) 

 

82 
(79/86/87) 

 

74 
(71/71/76) 

 

82 
(81/72/84) 

 

75 
(74/93/79) 

 

71 
(60/93/84) 

 

85 
(75/100/94) 

 

38 
(26/43/52) 

 

30 
(25/21/38) 

 

82 
(80/86/84) 

 

79 
(79/57/81) 

 

83 
(81/93/84) 

 

84 
(81/86/88) 

 

1 
(0/0/3) 

 

4 
(4/0/3) 

 

4 
(5/0/4) 

 

13 
(15/14/11) 

 

10 
(11/14/8) 

 

1 
(2/0/0) 

 

1 
(1/0/0) 

 

4 
(5/14/3) 

 

2 
(2/14/1) 

 

4 
(3/0/6) 

 

6 
(9/0/3) 

 

2 
(4/0/0) 

 

24 
(28/50/14) 

 

13 
(15/29/9) 

 

2 
(3/0/1) 

 

1 
(1/0/0) 

 

4 
(5/0/3) 

 

2 
(4/7/0) 

 

N=250–253 organisationschefer (kommuner 145–146, landsting 6–7, myndigheter 103–104). 340–346 kommunikations-
ansvariga (kommuner 181–185, landsting 14, myndigheter 144–147). K=kommuner, L=landsting, M=myndigheter. 
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Kommunikationsfunktionerna bedöms vara bra på flertalet uppgifter, av både organisations-
cheferna och kommunikationsansvariga. Det som de bedöms vara mindre bra på är de tre 
uppgifter som är kopplade till omvärlden, det vill säga bygga relationer med prioriterade grupper i 
omvärlden, representera organisationen externt och bevaka trender och bedöma om eller hur de 
påverkar organisationen. Kommunikationsfunktionerna bedöms också vara mindre bra på att 
utvärdera och följa upp kommunikationsinsatser. 
 
Kommuncheferna är mindre nöjda än cheferna vid myndigheter och landsting. Skillnaden är 
minst för uppgiften att hantera kommunikationen vid kriser, där de till och med anser att den 
egna kommunikationsfunktionen är bättre på uppgiften än vad landstings- och myndighets-
cheferna gör.  
 
Kommunikationsansvariga är generellt sett mer kritiska till den egna förmågan. Undantagen är att 
planera kommunikationen, utveckla och förvalta kanaler samt vara ett stöd till organisationen. 
För dessa uppgifter bedömer de den egna förmågan högre än organisationscheferna. Störst skill-
nad mellan organisationschefernas och kommunikationsansvarigas bedömningar är det för upp-
gifterna kopplade till omvärlden samt att utvärdera och följa upp där kommunikationsansvariga 
är minst nöjda. Skillnaderna mellan de kommunikationsansvariga är mindre än skillnaderna mell-
an organisationscheferna. Störst är skillnaden för uppgiften att utvärdera och följa upp kommuni-
kationsinsatser där kommunikationsansvariga vid myndigheter är mer nöjda än dem vid landsting 
och framförallt kommuner.  
 
Tabell 5. Det utgår kommunikationsfunktionen från när en arbetsuppgift ska utföras? (procent) 
 

   Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Egna erfarenheter, vad som  93 91 93 96 
har fungerat tidigare 
 

Organisationens unika förutsättningar 86 83 87 89 
 

Andras erfarenheter, det som  68 71 80 64 
har fungerat i andra organisationer 
 

Aktuell forskning inom området  32 28 40 37 
 

Annat      6 3 7 9 
 

N=342 kommunikationsansvariga (kommuner 177, landsting 15, myndigheter 150). Annat kompletterades med ett öppet 
svarsalternativ. Svaren var blandade men kan sammanfattas i följande svar: behov, mål, målgrupp, resurser, undersökningar 
och rekommendationer från konsulter samt förutsättningar. 

 
När kommunikationsfunktionerna ska utföra en arbetsuppgift utgår de till största del från egna 
erfarenheter och organisationens unika förutsättningar. Drygt två tredjedelar, 68 procent, anger 
att de utgår från andras erfarenheter och endast en tredjedel, 32 procent, anger att de utgår från 
aktuell forskning.  
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4.1.4 Kommunikationsansvariga, deras bakgrund och uppgifter 
Drygt två tredjedelar av de kommunikationsansvariga är kvinnor.  
 
Tabell 6. Kommunikationsansvarigas utbildningar i förhållande till deras kön. (procent) 
 
   Alla Kvinnor Män 

Akademisk utbildning i kommunikation 46 50 35 
 

Utbildning i kommunikation på annan  14 13 17 
nivå än högskola 
   

Journalistutbildning  22 21 26 
 

Akademisk utbildning i ekonomi   8 6 13 
 

Akademisk utbildning i marknadsföring 7 7 7 
 

Annat    25 23 29 
 

N=367 kommunikationsansvariga. Observera att en person kan ha flera utbildningar och därför adderar kolumnerna inte till 100 
procent. Annat kompletterades med ett öppet svarsalternativ. Svaren var blandade men kan sammanfattas i följande 
utbildningar: ekonomi, juridik, statsvetenskap, samhällsvetenskap, konstnärliga ämnen, turism, humaniora, teknik, socionom, 
beteendevetenskap och lärare. 

 
Det är vanligare att de kvinnliga kommunikationsansvariga har en utbildning i kommunikation. 
84 procent av kvinnorna har en utbildning i kommunikation eller journalistik medan motsvarande 
siffra för de manliga kommunikationsansvariga är 78 procent. Störst är skillnaden vad gäller 
akademisk utbildning i kommunikation, vilket 50 procent av de kvinnliga och 35 procent av de 
manliga kommunikationsansvariga har.  
 
De kommunikationsansvariga har i stort alla de uppgifter de tillfrågas om. 
 
Tabell 7. Kommunikationsansvarigas uppgifter. (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Sätta mål för kommunikationsfunktionens  87 80 100 92 
verksamhet 
 

Se till att kommunikationsfunktionen håller  84 76 100 94 
budget 
 

Se till att kommunikationsfunktionen når  90 87 100 92 
sina mål 
 

Fördela kommunikationsfunktionens 76 70 93 82 
resurser så att målen nås 
 

Regelbundet rapportera resultaten av  72 65 67 81 
kommunikationsfunktionens arbete  
till ledningen 
 

Föra diskussioner med ledning och chefer 70 66 67 74 
om hur kommunikationsfunktionens  
resurser ska användas 
 

Delta på möten som är strategiskt viktiga  81 76 100 85 
för organisationen 
 

Säkerställa att kommunikationsfrågor 81 74 100 87 
beaktas vid viktiga strategiska beslut 
 

Representera kommunikationsfunktionen 86 83 87 89 
på möten där viktiga frågor som kan beröra 
kommunikationsfunktionen diskuteras 
 

Annan   4 5 7 3 

 

N=342 kommunikationsansvariga (kommuner 178, landsting 15, myndigheter 149). Annat kompletterades med ett öppet 
svarsalternativ. Svaren var blandade men kan sammanfattas i följande svar: ledningsfrågor, fler operativa frågor samt ska få 
dessa frågor men är inte igång än. 
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Uppgifterna att sätta mål, se till att målen nås och att representera kommunikationsfunktionen på 
möten där frågor som kan beröra denna diskuteras är det flest kommunikationsansvariga som 
har. Minst vanligt är att ha uppgifterna att föra diskussioner med ledning och chefer om hur 
kommunikationsfunktionens resurser ska användas, regelbundet rapportera resultaten av kom-
munikationsfunktionens arbete till ledningen samt fördela kommunikationsfunktionens resurser 
så att målen nås. Det är vanligare att kommunikationsansvariga vid myndigheter har dessa upp-
gifter än dem vid kommuner. I kommunerna är det bara 65 procent av de kommunikations-
ansvariga som rapporterar resultat och 66 procent som för diskussioner om användande av 
resurser. 
 

4.1.5 Delaktighet i beslutsfattande och ledning 
De allra flesta organisationschefer anger att de och/eller ledningsgruppen brukar rådgöra med 
kommunikationsansvarig och att de gör det i alla de typer av frågor som de tillfrågats om, vilka 
framgår av tabellen nedan. 
 
Tabell 8. Andel som anger att ledningsgruppen rådgör med kommunikationsansvarig i olika 
typer av frågor. (procent) 
   Organisationschefer Kommunikationsansvariga 
   (K, L, M)  (K, L, M) 

Aktuella händelser och utmaningar för  83  79 
organisationen   (81/71/86)  (75/87/84) 
 

Hur strategiska beslut kommer hanteras 85  76 
av medierna   (82/100/88)  (67/93/85) 
 

Hur strategiska beslut ska presenteras 90  75 
internt och externt  (84/100/97)  (69/100/80) 
 

Den kommunikativa aspekten kring  83  66 
kommande/planerade beslut  (76/86/93)  (56/93/76) 
 

Annat   11   11 
   (9/0/14)  (11/13/12) 
 

Brukar inte rådgöra  2  8 
   (4/0/1)  (11/0/5) 
 

N=248 organisationschefer (kommuner 141, landsting 7, myndigheter 100) och 349 kommunikationsansvariga (kommuner 186, 
landsting 15, myndigheter 148). K=kommuner, L=landsting, M=myndigheter. 

 
Kommunikationsansvariga anger i mindre utsträckning än organisationschefer att de brukar bli 
tillfrågade i de olika frågorna. Särskilt stor är skillnaden vad gäller den kommunikativa aspekten 
kring kommande/planerade beslut, 66 procent gentemot 83 procent, samt hur strategiska beslut 
ska presenteras internt och externt, 75 procent gentemot 90 procent.  
 
Kommunchefer anger i mindre utsträckning än övriga organisationschefer att de rådgör med 
kommunikationsansvarig, vilket kommunikationsansvariga i kommuner instämmer i och anger i 
ännu större utsträckning.  
 

4.1.6 Två av tre har kommunikationsansvarig i ledningsgruppen 
Knappt två tredjedelar av de kommunikationsansvariga sitter i organisationens ledningsgrupp, 60 
procent av organisationscheferna respektive 59 procent av kommunikationsansvariga anger detta. 
Det är mindre vanligt att kommunikationsansvarig sitter i ledningsgruppen i en kommun, där är 
det ungefär hälften som gör det. Några av de kommunikationsansvariga, 5 procent, anger att de 
själva eller deras företrädare suttit i ledningsgruppen tidigare.  
 
Organisationscheferna har ombetts motiverat sitt val att ha eller inte ha kommunikationsansvarig 
i ledningsgruppen. För att kommunikationsansvarig ska kunna bidra och delta i beslutsfattande 
handlar de vanligaste svaren om, för dem som valt att ha funktionen i ledningsgruppen. Andra 
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vanliga svar handlar om att kommunikationsansvarig ska få kunskap så att denne kan ge stöd och 
råd samt att det är en strategiskt viktig funktion, en strategisk fråga eller har strategisk betydelse 
för organisationen. Att det är en organisatorisk fråga, till exempel att kommunikationsfunktionen 
ingår i en annan enhet och den enhetschefen ingår i ledningsgruppen, är en vanlig motivering 
bland dem som valt att inte ha kommunikationsansvarig i ledningsgruppen. En annan vanlig 
motivering handlar om storleken på ledningsgruppen, där organisationscheferna inte vill riskera 
att gruppen blir för stor. 
 
Något fler av de manliga kommunikationsansvariga än de kvinnliga anger att de sitter i 
ledningsgruppen, 60 procent gentemot 58 procent.  
 
Tabell 9. Kommunikationsansvarigs utbildning i förhållande till representation i 
ledningsgruppen. (procent) 

 Ja Nej 

Nej, men jag/ 
företrädare gjort 
tidigare 

Akademisk utbildning i kommunikation 49 47 39 

Utbildning i kommunikation på annan nivå än 
högskola 

16 11 6 

Journalistutbildning 22 22 39 

Akademisk utbildning i ekonomi 10 5 6 

Akademisk utbildning i marknadsföring 10 4 0 

Annat 22 26 22 
 

N=345 kommunikationsansvariga. Observera att en person kan ha flera utbildningar och därför adderar kolumnerna inte till 100 
procent. 

 
Bland de kommunikationsansvariga som sitter i ledningsgruppen har flertalet någon form av 
kommunikationsutbildning, inklusive journalistik. Vanligast är akademisk utbildning i kommuni-
kation, trots att det är knappt hälften som har en sådan utbildning. Kommunikationsutbildning är 
också vanligast bland dem som inte sitter i ledningsgruppen. Vad gäller dem med akademisk 
utbildning i ekonomi eller marknadsföring är det relativt sett vanligare att sitta i ledningsgruppen 
än att inte göra det. 
 
Varken kön eller utbildning påverkar alltså om kommunikationsansvarig sitter i ledningsgruppen 
eller inte, men det gör kommunikationsfunktionens organisatoriska placering. 
 
Tabell 10. Organisatorisk placering av kommunikationsfunktionerna i förhållande till 
representation i ledningsgruppen. (procent) 

 Ja Nej 

Nej, men jag/ 
företrädare gjort 
tidigare 

Avdelning/enhet i linjen 27 22 50 

Stabsfunktion till ledningen 37 21 17 

Stabsfunktion, men med kommunikatörer även ute  
i linjen 

18 13 0 

Ingår i/är en del av en stabsfunktion eller 
avdelning/enhet 

13 32 22 

Annat 5 13 11 
 

N=347 kommunikationsansvariga. 
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I de organisationer där kommunikationsansvarig sitter i ledningsgruppen är det vanligast att kom-
munikationsfunktionen är en stabsfunktion, följt av en egen avdelning eller enhet. I de organisa-
tioner där kommunikationsansvarig inte sitter i ledningsgruppen det är det vanligast att kommu-
nikationsfunktionen ingår i en stabsfunktion eller en avdelning.  
 

4.1.7 Förväntas arbeta strategiskt och anser att de gör det 
Tabell 11. Kommunikationsansvarigas uppfattning om kommunikationsfunktionen arbetar 
strategiskt med kommunikation. (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Ja, i stor utsträckning  26 18 33 36 
 

Ja, i viss utsträckning  56 55 67 56 
 

Varken eller  8 13 0 3 
 

Nej, i liten utsträckning  9 13 0 5 
 

Nej, inte alls  1 1 0 1 
 

N=344 kommunikationsansvariga (kommuner 180, landsting 15, myndigheter 149). 

 
Av de kommunikationsansvariga anser de allra flesta, 82 procent, att kommunikationsfunktionen 
arbetar strategiskt med kommunikation i någon utsträckning. Kommunikationsansvariga vid 
landsting och myndigheter instämmer i högre grad, 100 respektive 92 procent, medan 
kommunikationsansvariga vid kommuner instämmer i lägre grad, 73 procent. 10 procent av de 
kommunikationsansvariga anger att de arbetar strategiskt i liten utsträckning eller inte alls, och 
där är andelen något högre bland kommunernas kommunikationsansvariga, 14 procent. 
 
Tabell 12. Kommunikationsansvarigas uppfattning om organisationens ledning förväntar sig 
att kommunikationsfunktionen arbetar strategiskt. (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Ja, i stor utsträckning  33 23 53 42 
 

Ja, i viss utsträckning  47 49 40 44 
 

Varken eller  13 18 7 7 
 

Nej, i liten utsträckning  6 7 0 5 
 

Nej, inte alls  2 3 0 2 
 

N=344 kommunikationsansvariga (kommuner 180, landsting 15, myndigheter 149). 

 
De kommunikationsansvariga upplever att deras ledning förväntar sig att de ska arbeta strategiskt, 
åtminstone 80 procent av dem. Även här är siffran högre bland landsting och myndigheter, 93 
respektive 86 procent, och lägre bland kommunerna, 72 procent.  
 

4.2 Det strategiska kommunikationsarbetet 
Några uppgifter har identifierats som centrala i att arbeta strategiskt. Hur viktiga dessa bedöms 
vara och hur bra den egna kommunikationsfunktionen bedöms vara på att utföra dessa 
presenteras i denna del. 
 

4.2.1 Den egna synen på kommunikationsarbetet 
Både organisationschefer och kommunikationsansvariga anser att kommunikation bidrar till org-
anisationens mål. Organisationscheferna är dock mer övertygade än kommunikationsansvariga, 
99 procent gentemot 97 procent. Även om det är en liten skillnad kan det tyckas lite märkligt då 
de kommunikationsansvariga borde ha mer insikter i vad kommunikation kan bidra med och hur 
i och med sin utbildning och erfarenhet.  
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På frågan om vad kommunikation bidrar mest med handlar flertalet svar både från organisations-
chefer och kommunikationsansvariga om att sprida kunskap om den egna organisationen, vad 
den står för och har beslutat. Något som en del benämner som varumärkesarbete. Även det 
interna kommunikationsarbetet som bland annat handlar om att tydliggöra organisationens mål 
och förankra beslut är ett vanligt svar, framför allt från kommunikationscheferna. En hel del svar 
handlar också om vilket bidrag kommunikationsfunktionen ger till organisationen. Här var de 
vanligaste svaren att vara ett stöd till verksamheten och bidra med kommunikationsexpertis, att 
bidra med stöd i mediekontakter och vid krishantering samt att bidra med kunskap om omvärld-
en och målgrupper och även skapa en relation med omvärlden. Att sprida kunskap och informa-
tion är också något både organisationschefer och kommunikationsansvariga tycker är ett viktigt 
bidrag. Kommunikationschefer tycker också att bidra med kommunikationsplanering och 
kommunikationsstrategier är ett viktigt bidrag till verksamhetens mål. 
 

4.2.2 Organisationens kommunikationsexperter 
Att vara ett kommunikativt stöd till andra i organisationen är en uppgift som flertalet kommuni-
kationsfunktioner har, 98 procent av organisationscheferna och 98 procent av kommunikations-
ansvariga anger detta. Uppgiften bedöms också vara viktig av 87 procent av organisationschef-
erna och 91 procent av kommunikationsansvariga. Kommunikationsfunktionerna bedöms dess-
utom vara bra på att utföra uppgiften, där endast 2 procent av organisationscheferna och 2 pro-
cent av kommunikationsansvariga anger att de är mindre bra eller dåliga. 
 

4.2.3 Sätter mål och planerar kommunikationen 
Kommunikationsansvariga uppger att de har till uppgift att sätta mål, se till att målen nås och att 
detta görs inom budget. Färre anger dock att de har till uppgift att fördela resurser så att målen 
nås eller att rapportera resultaten till ledningen, där ungefär en fjärdedel anger att de inte har 
denna uppgift.  
 
Tabell 13. Kommunikationsansvariga som har uppgifterna kopplade till att sätta mål, arbeta 
mot målen och rapportera resultaten. (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Sätta mål för kommunikationsfunktionens  87 80 100 92 
verksamhet 
 

Se till att kommunikationsfunktionen når  90 87 100 92 
sina mål 
 

Fördela kommunikationsfunktionens 76 70 93 82 
resurser så att målen nås 
 

Regelbundet rapportera resultaten av  72 65 67 81 
kommunikationsfunktionens arbete  
till ledningen 
 

Föra diskussioner med ledning och chefer 70 66 67 74 
om hur kommunikationsfunktionens  
resurser ska användas 
 

N=342 kommunikationsansvariga (kommuner 178, landsting 15, myndigheter 149). Annat kompletterades med ett öppet 
svarsalternativ. Svaren var blandade men kan sammanfattas i följande svar: ledningsfrågor, fler operativa frågor samt ska få 
dessa frågor men inte igång än. 

 
Flertalet kommunikationsansvariga, 87 procent, anger att kommunikationsfunktionen planerar sin 
verksamhet utifrån organisationens mål i mer än hälften av fallen. Kommunikationsansvariga i 
kommuner uppger att de gör detta i mindre utsträckning än dem i landsting och myndigheter.  
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Tabell 14. Uppgifter kopplade till att planera kommunikation samt hur viktiga dessa bedöms 
vara av de olika rollerna. (procent) 

 Har, viktig Har inte uppgiften 

 Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Planera och hantera mediekontakter 
 
 

87 
(80/100/96) 

87 
(85/100/89) 

3 
(5/0/1) 

3 
(3/0/3) 

Utarbeta kommunikationsstrategier för 
viktiga målgrupper 
 

81 
(72/86/92) 

81 
(75/100/87) 

5 
(7/14/3) 

7 
(10/0/4) 

Planera kommunikationen kring viktiga 
frågor och större projekt 

87 
(82/100/93) 

85 
(79/100/91) 

5 
(6/0/4) 

5 
(7/0/2) 

 

N=265–267 organisationschefer (kommuner 145–146, landsting 7, myndigheter 113–114). 359 kommunikationsansvariga 
(kommuner 193, landsting 15, myndigheter 151). K=kommuner, L=landsting, M=myndigheter. 

 
De allra flesta kommunikationsfunktioner har uppgifterna att planera kommunikation och 
utarbeta strategier. Uppgifterna bedöms dessutom som viktiga av flertalet organisationschefer 
och kommunikationsansvariga. Minst vanlig och viktig är uppgiften att utarbeta kommunika-
tionsstrategier för viktiga målgrupper. Uppgifterna bedöms som viktigare av landsting och 
myndigheter än av kommuner.  
 
Tabell 15. Uppgifter kopplade till att planera kommunikation samt hur bra kommunikations-
funktionerna bedöms vara på att utföra dessa uppgifter. (procent) 
 

 Mycket bra och bra Inte så bra och dålig 

 Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Planera och hantera mediekontakter 
 
 

86 
(80/100/92) 

82 
(78/93/85) 

3 
(4/0/3) 

3 
(3/0/3) 

Utarbeta kommunikationsstrategier för 
viktiga målgrupper 
 

73 
(64/72/83) 

71 
(60/93/84) 

4 
(4/0/3) 

6 
(9/0/3) 

Planera kommunikationen kring viktiga 
frågor och större projekt 

78 
(68/86/88) 

85 
(75/100/94) 

4 
(5/0/4) 

2 
(4/0/0) 

 

N=252–253 organisationschefer (kommuner 145–146, landsting 7, myndigheter 103–104). 341–346 kommunikationsansvariga 
(kommuner 183–185, landsting 14, myndigheter 144–147). K=kommuner, L=landsting, M=myndigheter. 

 
Kommunikationsfunktionerna bedöms i stort vara bra på att utföra uppgifterna som handlar om 
planering. De bedöms vara mindre bra på att utarbeta kommunikationsstrategier för viktiga 
målgrupper. Organisationscheferna är mest nöjda med förmågan att planera och hantera 
mediekontakter. Kommunikationsansvariga anser att den egna funktionen är bäst på att planera 
kommunikationen kring viktiga frågor och större projekt. 
 
Kommuncheferna är mindre nöjda än sina kollegor vid landsting och myndigheter. Detsamma 
gäller för kommunikationsansvariga inom kommuner.   
 
Flertalet, 81 procent, av de kommunikationsansvariga anger att 50–80 procent av kommunika-
tionsfunktionens arbete är planerat. Här är det ingen skillnad mellan kommuner, landsting och 
myndigheter.  
 
Organisationschefer instämmer både i att deras kommunikationsfunktion borde bli mer flexibel 
och kunna agera mer på snabba initiativ och i att den borde ägna mer tid åt att planera kommu-
nikationen kring viktiga processer och projekt. Flest, 66 procent, instämmer i att de borde ägna 
mer tid åt planering och särskilt vanligt är det att kommunchefer instämmer i detta, 72 procent. 
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4.2.4 Självkritiska och mindre bra på att följa upp 
63 procent av de kommunikationsansvariga anger att de följer upp kommunikationsfunktionens 
verksamhetsresultat utifrån organisationens mål i mer än hälften av fallen.  
 
Tabell 16. Uppgifter kopplade till att utvärdera och följa upp samt hur viktiga dessa bedöms 
vara av de olika rollerna. (procent) 

 Har, viktig Har inte uppgiften 

 Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Utvärdera/följa upp 
kommunikationsinsatser 

67 
(54/100/83) 

69 
(60/93/78) 

7 
(11/0/2) 

7 
(11/0/3) 

 

N=267 organisationschefer (kommuner 146, landsting 7, myndigheter 114). 359 kommunikationsansvariga (kommuner 193, 
landsting 15, myndigheter 151). K=kommuner, L=landsting, M=myndigheter. 

 
De flesta kommunikationsfunktioner har uppgiften att utvärdera och följa upp kommunikations-
insatser, men den bedöms inte som så viktig. Endast 67 procent av organisationscheferna och 69 
procent av kommunikationsansvariga bedömer uppgiften som viktig. Minst viktig anser kom-
muncheferna att uppgiften är, där bara 54 procent instämmer i att uppgiften är viktig. Även kom-
munikationsansvariga i kommuner bedömer den som mindre viktig än kommunikationsansvariga 
vid landsting och myndigheter.  
 
Tabell 17. Uppgifter kopplade till att utvärdera och följa upp samt hur bra kommunikations-
funktionerna bedöms vara på att utföra dessa uppgifter. (procent) 
 

 Mycket bra och bra Inte så bra och dålig 

 Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Utvärdera/följa upp 
kommunikationsinsatser 

51 
(42/58/61) 

38 
(26/43/52) 

13 
(15/14/11) 

24 
(28/50/14) 

 

N=252 organisationschefer (kommuner 145, landsting 7, myndigheter 103). 344 kommunikationsansvariga (kommuner 184, 
landsting 14, myndigheter 146). K=kommuner, L=landsting, M=myndigheter. 

 
Kommunikationsfunktionerna bedöms inte heller vara så bra på att utvärdera och följa upp 
kommunikationsinsatser. Endast 51 procent av organisationscheferna anser att de är bra eller 
mycket bra. Mest missnöjda är kommuncheferna där endast 42 procent anser att de är bra eller 
mycket bra och 15 procent att de inte är så bra eller dåliga. Mest nöjda är myndighetscheferna där 
61 procent anser att de är bra eller mycket bra och 11 procent att de inte är så bra eller dåliga. 
 
Vad gäller uppgiften att utvärdera och följa upp kommunikationsinsatser är de kommunikations-
ansvariga självkritiska. Endast 38 procent anser att den egna funktionen är bra eller mycket bra 
och hela 24 procent att de inte är så bra eller dåliga. Även här är kommuner mer självkritiska och 
myndigheter mer nöjda med den egna förmågan. 
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4.2.5 Uppgifter kopplade till omvärlden är minst viktiga 
Tabell 18. Uppgifter kopplade till omvärlden och hur viktiga de bedöms vara av de olika 
rollerna. (procent) 

 Har, viktig Har inte uppgiften 

 Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Bygga relationer med prioriterade 
grupper i omvärlden 
 

59 
(44/71/76) 

53 
(51/33/58) 

17 
(23/14/8) 

22 
(24/27/20) 

Representera organisationen externt 43 
(34/43/54) 

44 
(45/27/45) 

27 
(32/14/22) 

27 
(28/40/25) 

 

Bevaka trender och bedöma om/hur de 
påverkar organisationen 

 

42 
(32/43/54) 

 

42 
(40/47/44) 

 

25 
(27/29/21) 

 

24 
(22/13/27) 

 

N=266–267 organisationschefer (kommuner 145–146, landsting 7, myndigheter 144). 358–359 kommunikationsansvariga 
(kommuner 192–193, landsting 15, myndigheter 151). K=kommuner, L=landsting, M=myndigheter. 

 
Att bygga relationer med prioriterade grupper i omvärlden, representera organisationen externt 
samt bevaka trender och bedöma om eller hur de påverkar organisationen är tre uppgifter som 
det är mindre vanligt att kommunikationsfunktionerna har. För dem som har uppgifterna be-
döms de heller inte som så viktiga, varken av organisationschefer eller kommunikationsansvariga. 
 
Organisationschefer inom landsting och myndigheter anger i större utsträckning att kommunika-
tionsfunktionerna har dessa uppgifter och att de är viktiga, än vad de kommunikationsansvariga i 
dessa organisationer gör. Bland organisationscheferna är uppgifterna minst viktiga för 
kommuncheferna och viktigast för myndighetscheferna.  
 
Tabell 19. Uppgifter kopplade till omvärlden och hur bra kommunikationsfunktionerna bedöms 
vara på att utföra dessa uppgifter. (procent) 
 

 Mycket bra och bra Inte så bra och dålig 

 Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Org.chefer 
(K/L/M) 

K.ansvariga 
(K/L/M) 

Bygga relationer med prioriterade 
grupper i omvärlden 

54 
(46/57/65) 

44 
(44/36/45) 

4 
(5/14/2) 

9 
(8/0/11) 

 

Representera organisationen externt 
 

52 
(47/57/57) 

 

54 
(52/28/57) 

 

2 
(1/14/2) 

 

4 
(4/7/3) 

 

Bevaka trender och bedöma om/hur de 
påverkar organisationen 

 

43 
(37/57/51) 

 

30 
(25/21/38) 

 

10 
(11/14/8) 

 

13 
(15/29/9) 

 

N=252–253 organisationschefer (kommuner 145–146, landsting 7, myndigheter 104). 340–346 kommunikationsansvariga 
(kommuner 181–185, landsting 14, myndigheter 145–147). K=kommuner, L=landsting, M=myndigheter. 

 
Kommunikationsfunktionerna bedöms inte vara bra på att utföra uppgifterna kopplade till om-
världen, men de bedöms heller inte vara dåliga. Kommunikationsansvariga är mer självkritiska 
och har bedömt den egna förmågan lägre, särskilt vad gäller att bevaka trender och bedöma om 
och hur de påverkar den egna organisationen.  
 
Myndighets- och landstingscheferna är generellt sett mer nöjda med kommunikationsfunktioner-
nas utförande. Kommunikationsansvariga inom landstingen är generellt mer kritiska till den egna 
förmågan inom dessa områden. 
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4.3 Skillnader mellan de olika organisationerna 
Kommuner, landsting och myndigheter är alla offentliga organisationer. Deras uppdrag och 
förutsättningar kan dock skilja sig åt, vilket även förutsättningarna för och bedömningen av 
kommunikationsverksamheten gör. Skillnaderna mellan de tre offentliga organisationerna har 
presenterats löpande. För att ge en samlad bild sammanfattas skillnaderna i detta avsnitt. 
 

4.3.1 Roller och förutsättningar 
Vad gäller storleken på kommunikationsfunktionerna är det vanligaste att det är en person som är 
anställd för att arbeta med kommunikation. För både kommuner och myndigheter är detta van-
ligt, där det vanligaste är att kommuner har 1–4 och myndigheter 1–7 kommunikatörer. Bland 
landstingen är det däremot vanligare med större kommunikationsfunktioner på 8–12 kommun-
ikatörer. 
 
Organisatoriskt är det vanligt att kommunikationsfunktionen är en stabsfunktion. Vid myndig-
heter är det dock vanligast att det är en egen avdelning eller enhet och vid landstingen att det är 
en stabsfunktion med kommunikatörer i linjen. I kommuner är det näst vanligast att kommunika-
tionsfunktionen ingår som en del i en annan stab eller avdelning, vilket 26 procent anger. 
 
Kommunikationsansvariga i kommuner har i mindre utsträckning de uppgifter de tillfrågas om än 
sina kollegor i landsting och myndigheter. Skillnaden är störst för uppgifterna att sätta mål, för-
dela resurser så att målen nås, regelbundet rapportera resultaten till ledningen samt att säkerställa 
att kommunikationsfrågor beaktas vid viktiga strategiska beslut. Med undantag för uppgiften att 
rapportera resultaten till ledningen anger 100 procent av landstingens kommunikationsansvariga 
att de har dessa uppgifter. 
 
Kommunikationsansvariga i kommuner anger i mindre utsträckning att de arbetar strategiskt 
samt att deras ledningar förväntar sig att de gör det. I kommuner är det också mindre vanligt att 
kommunikationsansvarig sitter i ledningsgruppen och att lednigen rådgör med kommunikations-
ansvarig. 
 

4.3.2 Arbetsuppgifter 
Av kommunikationsfunktionernas uppgifter bedömer kommunerna samtliga uppgifter som 
mindre viktiga än landsting och myndigheter, med ett undantag vilket är kriskommunikation. 
Kommunerna är också mindre nöjda med den egna förmågan att hantera uppgifterna, också med 
undantag för att kommunicera i kriser. Landstingen har i mindre utsträckning och bedömer i 
mindre utsträckning uppgifterna kopplade till omvärlden som viktiga. Myndighetschefer anser att 
uppgifterna kopplade till omvärlden liksom den att utvärdera och följa upp kommunikations-
insatser som viktigare än sina kollegor i landstingen och kommunerna. Kommunikationsansvariga 
vid myndigheter är mer nöjda med den egna förmågan att just utvärdera och följa upp. 
 
Kommunerna bedömer generellt samtliga av de strategiska uppgifterna som mindre viktiga samt 
att de är mindre bra på att utföra dem. Kommunikationsansvariga i kommuner arbetar i mindre 
utsträckning med att sätta mål, arbetar mot dessa samt rapportera resultaten av detta arbete. De 
bedömer uppgifterna att planera kommunikation och utarbeta strategier som mindre viktiga och 
bedömer att de är mindre bra på dem. Det samma gäller för uppgifterna kopplade till omvärlden 
samt till att utvärdera och följa upp kommunikationsinsatser.  
 
Myndigheter bedömer uppgifterna kopplade till omvärlden som viktiga i störst utsträckning. 
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Myndigheter och landsting är generellt sett mer nöjda med den egna förmågan att utföra sina 
arbetsuppgifter än kommunerna, vilket gäller både organisationschefer och kommunikations-
ansvariga. 
 

4.4 Prioriteringar och uppgifter för dem som anser att de 
arbetar strategiskt 

26 procent av de kommunikationsansvariga har angett att den egna kommunikationsfunktionen 
arbetar strategiskt med kommunikation i stor utsträckning. Deras svar på skiljer sig från övriga 
kommunikationsansvarigas. På så sätt att de prioriterar de flesta uppgifter högre och många 
gånger är nöjdare med den egna förmågan. I detta avsnitt jämförs deras resultat med de 
genomsnittliga resultaten.  
 

4.4.1 Roller och förutsättningar 
Tabell 20. Det utgår kommunikationsfunktionen från när de ska utföra en arbetsuppgift, där alla 
kommunikationsansvarigas svar jämförs med svaren från dem som anser att de arbetar 
strategiskt i stor utsträckning. (procent) 
 

Alla Arbetar strategiskt i 
stor utsträckning 

Egna erfarenheter, vad som  93 94 
har fungerat tidigare 
 

Organisationens unika förutsättningar 86 92 
 

Andras erfarenheter, det som  68 72 
har fungerat i andra organisationer 
 

Aktuell forskning inom området  32 46 
 

N=342 kommunikationsansvariga. 

 
De som anger att de arbetar strategiskt i stor utsträckning anger i större utsträckning än andra att 
den egna kommunikationsfunktionen utgår från aktuell forskning när de ska utföra en arbets-
uppgift. Trots det är det mindre än hälften som anger det. Även för dessa är det vanligast att utgå 
från egna erfarenheter och den egna organisationens förutsättningar. 
 
Tabell 21. Kommunikationsansvarigas uppgifter, där alla kommunikationsansvarigas svar 
jämförs med svaren från dem som anser att de arbetar strategiskt i stor utsträckning. (procent) 
 

Alla Arbetar strategiskt i 
stor utsträckning 

Sätta mål för kommunikationsfunktionens verksamhet 87 96 
 

Se till att kommunikationsfunktionen håller budget 84 94 
 

Se till att kommunikationsfunktionen når sina mål  90 98 
 

Fördela kommunikationsfunktionens resurser så   76 93 
att målen nås 
 

Regelbundet rapportera resultaten av kommunikations- 72 83 
funktionens arbete till ledningen 
 

Föra diskussioner med ledning och chefer om hur 70 78 
kommunikationsfunktionens resurser ska användas 
 

Delta på möten som är strategiskt viktiga för organisationen 81 90 
 

Säkerställa att kommunikationsfrågor beaktas vid 81 88 
viktiga strategiska beslut 
 

Representera kommunikationsfunktionen på möten där 86 91 
viktiga frågor som kan beröra kommunikations- 
funktionen diskuteras 
 

N=342 kommunikationsansvariga. 
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Kommunikationsansvariga som anger att de arbetar strategiskt i stor utsträckning har i större 
utsträckning samtliga uppgifterna. Störst skillnad är det för uppgifterna att fördela kommunika-
tionsfunktionens resurser så att målen nås samt att regelbundet rapportera resultaten av arbetet 
till ledningen. 
 
Tabell 22. Kommunikationsansvariga som anger att ledningsgruppen rådgör med dem i olika 
typer av frågor, där alla kommunikationsansvarigas svar jämförs med svaren från dem som 
anser att de arbetar strategiskt i stor utsträckning. (procent) 
 

Alla Arbetar strategiskt i 
stor utsträckning 

Aktuella händelser och utmaningar för  79 92 
organisationen   
 

Hur strategiska beslut kommer hanteras 76 91 
av medierna    
 

Hur strategiska beslut ska presenteras 75 87  
internt och externt   
 

Den kommunikativa aspekten kring  66 82  
kommande/planerade beslut 
 

Annat   11  17  
 

Brukar inte rådgöra  8 2  
 

N=349 kommunikationsansvariga. 

 
Kommunikationsansvariga som anser att de arbetar strategiskt anger i större utsträckning att 
ledningen rådgör med dem. Den största skillnaden är kopplad till kommande eller planerade 
beslut, där 82 procent av dem som arbetar strategiskt i stor utsträckning anger att de tillfrågas 
gentemot genomsnittet som är 66 procent. 
 
Tabell 23. Kommunikationsansvariga som sitter i ledningsgruppen där alla 
kommunikationsansvarigas svar jämförs med svaren från dem som anser att de arbetar 
strategiskt i stor utsträckning. (procent) 
 

Alla Arbetar strategiskt i 
stor utsträckning 

Ja  59 71 
 

Nej  36 26 
 

Nej, men jag/min företrädare  5 3 
gjorde det tidigare 
 

N=350 kommunikationsansvariga. 

 
Kommunikationsansvariga som anser att de arbetar strategiskt med kommunikation i stor 
utsträckning sitter i högre utsträckning i ledningsgruppen än sina kollegor.  
 
Tabell 24. Kommunikationsansvarigas uppfattning av om organisationens ledning förväntar sig 
att kommunikationsfunktionen arbetar strategiskt, där alla kommunikationsansvarigas svar 
jämförs med svaren från dem som anser att de arbetar strategiskt i stor utsträckning. (procent) 
 

Alla Arbetar strategiskt i 
stor utsträckning 

Ja, i stor utsträckning  33 69 
 

Ja, i viss utsträckning  47 24 
 

Varken eller  13 7 
 

Nej, i liten utsträckning  6 0 
 

Nej, inte alls  2 0 
 

N=344 kommunikationsansvariga. 
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Av dem som anger att de arbetar strategiskt med kommunikation i stor utsträckning anger 93 
procent att den egna ledningen förväntar sig att de arbetar strategiskt. Två tredjedelar anger att 
ledningen förväntar sig det i stor utsträckning. 
 

4.4.2 Arbetsuppgifter 
Tabell 25. Kommunikationsfunktioner som har uppgiften och bedömer den som viktig, där alla 
kommunikationsansvarigas svar jämförs med svaren från dem som anser att de arbetar 
strategiskt i stor utsträckning. (procent) 
 

  
Alla  
 

Har, viktig 

Arbetar strategiskt 
i stor utsträckning 
 

Har, viktig 

Planera och hantera mediekontakter 
 

87  93 

Bygga relationer med prioriterade grupper i omvärlden 
 

53  73 

Representera organisationen externt 
 

44  59 

Hantera kommunikationen vid kriser 91  90 

 

Utarbeta kommunikationsstrategier  
för viktiga målgrupper 
 

 
81  

 
96 

Planera kommunikationen kring viktiga frågor och 
större projekt 
 

85  94 

Utvärdera/följa upp kommunikationsinsatser 
 

69  89 

Bevaka trender och bedöma om/hur de påverkar 
organisationen 
 

42  54 

Ansvar för grafisk profil 
 

86  91 

Producera informationsmaterial 70  77 

Utveckla och förvalta interna och externa kanaler 
 

87  96 

Vara kommunikativt stöd till andra i organisationen 
 

91  98 

 

N=356–359 kommunikationsansvariga. 

 
Kommunikationsansvariga som arbetar strategiskt i stor utsträckning anser generellt att kommu-
nikationsfunktionernas uppgifter är viktigare än vad deras kollegor gör. Det enda undantaget är 
uppgiften att hantera kommunikationen vid kriser vilket de bedömer som något mindre viktigt, 
90 respektive 91 procent. Störst skillnad är det för uppgifterna kopplade till omvärlden, utarbeta 
strategier för viktiga målgrupper samt utvärdera och följa upp kommunikationsinsatser som de 
bedömer som viktigare. Trots skillnaderna är det en stor andel av de kommunikationsansvariga 
som arbetar strategiskt i stor utsträckning, som antingen inte har uppgiften och/eller inte bedöm-
er den som viktig när det kommer till de tre omvärldsuppgifterna. Minst viktig anses uppgiften att 
bevaka trender och bedöma om eller hur de påverkar organisationen, tätt följt av uppgiften att 
representera organisationen externt. 
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Tabell 26. Kommunikationsfunktioner som planerar sin verksamhet utifrån organisationens 
mål, där alla kommunikationsansvarigas svar jämförs med svaren från dem som anser att de 
arbetar strategiskt i stor utsträckning. (procent) 
 

Alla Arbetar strategiskt i 
stor utsträckning 

Alltid  56 80 
 

I mer än hälften av fallen 31 18 
 

I mindre än hälften av fallen 6 0 
 

Aldrig  1 1 
 

Funktionen ansvarar inte  6 1 
för verksamhetsplanering  
 

N=342 kommunikationsansvariga. 

 
De som arbetar strategiskt i stor utsträckning planerar också sin verksamhet utifrån organisa-
tionens mål i större utsträckning. 98 procent av dem anger att de gör det i minst hälften av fallen 
och hela 80 procent anger att de alltid gör det. 
 
Tabell 27. Kommunikationsfunktioner som följer upp resultaten av sin verksamhet utifrån 
organisationens mål, där alla kommunikationsansvarigas svar jämförs med svaren från dem 
som anser att de arbetar strategiskt i stor utsträckning. (procent) 
 

Alla Arbetar strategiskt i 
stor utsträckning 

Alltid  28 42 
 

I mer än hälften av fallen 35 37 
 

I mindre än hälften av fallen 25 17 
 

Aldrig  3 0 
 

Funktionen ansvarar inte för  9 5 
verksamhetsuppföljning  
 

N=339 kommunikationsansvariga. 

 
Kommunikationsansvariga som arbetar strategiskt i stor utsträckning följer också upp verksam-
heten utifrån organisationens mål i större utsträckning. Skillnaden är mindre jämfört med att 
planera utifrån målen. 79 procent anger att de gör det i minst hälften av fallen och 42 procent 
anger att de alltid gör det. 
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5. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras de övergripande slutsatserna och svaren på de inledande frågeställningarna. 
 
I offentlig sektor anses kommunikation bidra till organisationernas måluppfyllelse och därmed till 
deras effektivitet. Kommunikationsansvariga anser att de och deras funktioner arbetar strategiskt 
med kommunikation och att deras ledningar förväntar sig det av dem. Sett till detta skulle svaren 
på denna studies inledande frågeställningarna vara att kommunikationsfunktioner och kommuni-
katörer inom kommuner, landsting och myndigheter arbetar strategiskt med kommunikation, och 
att de har bra förutsättningar att göra det. Riktigt så enkelt är det dock inte. Övriga resultat i 
studien ger en annan och mer diversifierad bild, inte minst när det kommer till prioriteringar och 
förutsättningar.  
 

5.1 Ingen profession 
Kommunikatör är fortfarande ingen profession. Mindre än hälften av de kommunikationsansvar-
iga i offentlig sektor har en akademisk utbildning i kommunikation. Flertalet av dessa anger att 
den egna kommunikationsfunktionen till största del utgår från egna erfarenheter när en arbets-
uppgift ska utföras, och att de sällan utgår från aktuell forskning inom området. Yrket kan där-
med sägas sakna en samlad kunskapsbas, högre akademisk utbildning och avgränsningar mot 
andra yrken, vilket är tre av de kriterier som ställs på en profession.114 
 

5.2 Stabsfunktion med lite resurser 
Så gott som alla offentliga organisationer har insett värdet av att ha kommunikatörer. Samtidigt är 
det vanligast att de endast har en anställd kommunikatör, även i större organisationer. Med tanke 
på de begränsade resurser många kommunikationsfunktioner har är frågan hur stort värdet egen-
tligen anses vara? Hur resurser fördelas i en organisation visar på vilka prioriteringar som görs. 
 
Organisatoriskt är det vanligt att kommunikationsfunktionen är en stabsfunktion. Detta visar att 
tidigare forskning som ser kommunikationsfunktionen som en ledningsfunktion, som bör finnas 
nära ledningen115 har fått genomslag i offentliga organisationer. Nyare forskning som visar på 
vikten av att även finnas ute i linjen och delta i verksamheten där116, har inte anammats av offent-
liga organisationer i någon större utsträckning. Detta kan bero på synen på kommunikatörerna 
och den roll de traditionellt har i organisationen. Det kan också vara en resursfråga. Då det är 
vanligt att endast ha en anställd kommunikatör kan det vara svårt för kommunikationsfunktionen 
att hinna med att vara ett stöd till både ledningen och övriga verksamheten.  
 

5.3 Liten delaktighet i ledningsgrupper och beslutsfattande 
Organisatoriskt ses kommunikationsfunktionen som en ledningsfunktion, men kommunikatörer 
får inte vara delaktiga i beslutsfattande i någon större utsträckning. Endast 60 procent av de kom-
munikationsansvariga sitter i ledningsgruppen och ungefär lika många anger att de tillfrågas om 

                                                 
 
 
 
 
114 Falkheimer, J. och Heide M., Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer, s. 25 
115 Heide, M. och Simonsson, C., Informatörer som kommunikationsexperter?, i Larsson L. (red.) PR på svenska: teori, 
strategi och kritisk analys, s. 199. 
116 Ibid, s. 199. 
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råd i samband med planerade eller fattade beslut. I övriga frågor tillfrågas de i större utsträckning 
om råd av ledningsgruppen, men att vara delaktig i beslutsfattande är den mest centrala uppgiften 
i att vara en ledningsfunktion och arbeta strategiskt med kommunikation. Organisationscheferna 
tycker också att de rådgör med kommunikationsansvariga i större utsträckning än de kommuni-
kationsansvariga gör. Det kan visa på att organisationscheferna inte riktigt ser i vilka frågor det är 
viktigt att rådgöra med kommunikatörerna. Det kan också visa på att kommunikationsansvariga 
ser att de och den egna funktionen kan bidra i större utsträckning än de gör i dagsläget. 
 

5.4 Prioritering och utförande av de strategiska uppgifterna 
De flesta kommunikationsfunktioner har de strategiska arbetsuppgifterna. Flera av dem är dock 
inte så prioriterade och kommunikationsfunktioner inte så bra på att utföra dem.  
 

5.4.1 Bra stöd som prioriterar kommunikationsplanering 
Att planera kommunikation och att vara ett stöd till andra i organisationen är strategiska uppgift-
er som är prioriterade och som kommunikationsfunktionerna också är bra på. De är dock inte 
fullt lika bra på att utarbeta kommunikationsstrategier för viktiga målgrupper, och två av tre 
organisationschefer anser att kommunikationsfunktionerna borde ägna mer tid åt att planera 
kommunikationen kring viktiga processer och projekt.  
 

5.4.2 Mindre bra på att utvärdera och följa upp 
Utvärdera och följa upp kommunikationsinsatser är en uppgift som flertalet kommunikations-
funktioner har. Den är dock inte så prioriterad. Ungefär var tredje kommunikationsansvarig anger 
att de antingen inte har uppgiften eller att den är mindre viktig. Det är också bara två av tre 
organisationschefer som anger att deras kommunikationsfunktion har uppgiften och att den är 
viktig. Kommunikationsfunktionerna är heller inte särskilt bra på att utvärdera och följa upp. Det 
är den uppgift som de bedöms vara sämst på, och mest kritiska är kommunikationsansvariga. 
Kommunikationsfunktionerna följer heller inte upp resultaten av den egna verksamheten med 
utgångspunkt i organisationens mål i någon större utsträckning.  
 
Det är nästan var tredje kommunikationsansvarig som anger att de inte brukar rapportera resul-
taten till ledningen regelbundet. Det kan hänga samman med att de inte prioriterar att följa upp 
verksamheten och heller inte är särskilt bra på det. Hade fler kommunikationsinsatser följts upp 
samt effekter och resultat presenterats kopplade till de övergripande målsättningarna borde led-
ningen vara intresserad. Åtminstone en ledning som förväntar sig att kommunikationsfunktionen 
arbetar strategiskt. 
 

5.4.3 Styr inte alltid över planeringsförutsättningarna 
Kommunikationsfunktionerna sätter mål och arbetar mot dem, men de styr inte helt över förut-
sättningarna att nå dem. Flera av dem ansvarar till exempel inte för att fördela resurser så att 
målen nås. Detta kan kanske påverka intresset för att följa upp resultaten. Det kan också påverka 
möjligheterna att följa upp, då de kanske inte heller styr över resurserna för uppföljning. 
 

5.4.4 Uppgifter mot omvärlden är inte prioriterade 
Ungefär var fjärde eller femte kommunikationsfunktion har inte de strategiska uppgifter som är 
kopplade till omvärlden. Minst vanligt är att ha uppgiften att representera organisationen externt. 
De tre uppgifterna är dessutom lågt prioriterade där uppgiften att bevaka trender och bedöma 
om eller hur de påverkar organisationen är lägst prioriterad. Att bygga relationer med prioriterade 
grupper i omvärlden är det flest som har och flest som prioriterar av de tre uppgifter som är 
kopplade till omvärlden. Trots det är det drygt var femte kommunikationsfunktion som inte har 
uppgiften och bara drygt hälften som anger att de har uppgiften och att den är viktig.  
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Kommunikationsfunktionerna bedöms heller inte vara särskilt bra på att utföra de tre uppgifterna 
kopplade till omvärlden. Minst bra är de på att bevaka trender och bedöma om eller hur de 
påverkar organisationen, vilket är den lägst prioriterade uppgiften.  
 
Uppgifter kopplade till omvärlden är uppgifter som kommunikationsfunktioner traditionellt 
har.117 Alla organisationer verkar i en kontext där de är beroende av omvärlden. Det är där resurs-
er finns i form av anslag och potentiell arbetskraft. Det är också där de som ska använda sig av 
organisationens produkter finns.118 För offentlig sektor kan det handla om föräldrar som söker 
dagisplats, studenter som vill plugga på högskolan, en medborgare som behöver sjukvård eller 
någon som behöver vägledning kring vilka lagar och förordningar som gäller. En organisation 
behöver också stöd och förtroende från omvärlden. I offentlig sektor kanske det inte är lika 
avgörande som för privata företag, men det kan ändå underlätta för organisationen att utföra de 
egna arbetsuppgifterna om viktiga intressenter stödjer målen och verksamheten. Offentliga 
organisationer arbetar på uppdrag av och är till för medborgarna, som finns i omvärlden. Det är 
därför underligt att dessa arbetsuppgifter är så lågt prioriterade. Kanske kan bristen på konkurr-
ens spela in. Eller visar prioriteringen av mediekontakter och kriskommunikation att omvärlden 
ses som just en enda allmänhet som nås via medierna och som är viktigast att kommunicera med 
i samband med en kris.  
 
Även för uppgifterna kopplade till omvärlden är kommunikationsfunktionerna självkritiska, men 
inte i lika stor utsträckning som för att utvärdera och följa upp. Självkritiken kan tyda på en med-
vetenhet om vikten av dessa uppgifter, trots att de är lågt prioriterade idag.   
 

5.4.5 Produktionsinriktade uppgifter prioriteras högt 
Flera av de strategiska uppgifterna är alltså inte prioriterade. Däremot är mer produktionsinrikt-
ade uppgifter det, liksom uppgifter som har med bilden av organisationen att göra. Hantera kom-
munikationen vid kriser, planera och hantera mediekontakter, utveckla och förvalta kanaler och 
ansvara för grafisk profil är exempel på denna typ av högt prioriterade uppgifter. Att sprida kun-
skap om organisationen och dess arbete (varumärkesarbete) nämns också som det kommunika-
tion bidrar mest med. 
 

5.4.6 Samstämmig bild av prioriteringarna 
Organisationschefer och kommunikationsansvariga ger samstämmiga bedömningar av hur viktiga 
de olika uppgifterna är. Det kan tyda på att kommunikationsansvariga har lyckats i sin stödjande 
pedagogiska roll att visa på vad kommunikation bidrar mest med. Det skulle kunna vara bra. Men 
då kommunikationsansvariga också prioriterar ner flera av de strategiska uppgifterna blir det 
snarare ett problem. De strategiska uppgifterna kring omvärlden och uppföljning prioriteras ner 
och det kan spridas en bild av att denna prioritering är rätt och riktig. 
 
Bilden av vad en kommunikationsfunktion ska arbeta med och hur uppgifterna ska utföras skap-
as och vidmakthålls dessutom till stor del av personer som inte har en akademisk utbildning i 
kommunikation. Det är personer som kanske inte har skaffat sig kunskaper och erfarenheter om 
strategisk kommunikation, vilket kan påverka prioriteringarna. 

                                                 
 
 
 
 
117 Grunig, J.E. (red.), Excellence in public relations and communication management, s. 72. 
118 Jacobsen, D.I. och Thorsvik, J., Hur moderna organisationer fungerar, s. 13 och 19. 
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5.5 Större utmaningar för kommuner 
Det skiljer sig dock en del åt mellan de olika organisationerna, där myndighetschefer prioriterar 
de strategiska uppgifterna högst och kommunchefer lägst. Generellt är det också så att kommun-
chefer prioriterar uppgifterna lägre och är mindre nöjda med hur kommunikationsfunktionerna 
utför dessa. Kommunikationsfunktionerna har också sämst förutsättningar i kommunerna. De är 
stora organisationer men har ofta bara en anställd kommunikatör som ingår i en annan avdelning 
eller stab. Knappt hälften av de kommunikationsansvariga sitter i ledningsgruppen, som också 
rådgör mer sällan med denne. 
 

5.6 Prioriteringar och förutsättningar spelar roll 
De kommunikationsansvariga som anger att de arbetar strategisk med kommunikation i stor 
utsträckning prioriterar de strategiska uppgifterna högre. De har också de förutsättningar som 
lyfts fram som avgörande i större utsträckning. Att arbeta mer enligt det litteraturen och tidigare 
forskning kommit fram till kring strategisk kommunikation ger alltså upplevelsen av att arbeta 
strategiskt med kommunikation. Det i sin tur kan ses som en bekräftelse på att de förutsättningar 
och kriterier som lyfts fram i litteraturen fortfarande stämmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategisk kommunikation i offentlig sektor 

 

 
44   

 
 

6. Avslutande diskussion 
 
Avslutningsvis vill jag säga något om denna studie och hur jag ser på fortsatt forskning. Jag vill också ge några 
avslutande rekommendationer till kommunikatörer och kommunikationsansvariga vid kommuner, landsting och 
myndigheter men även i andra företag och organisationer. 
 
Jag ser denna studie som ett komplement till andra svenska studier av kommunikatörer och kom-
munikationsfunktioner. Jag tycker studien förstärker dessa då den kommer fram till liknande 
resultat vad gäller yrket och rollen som ledningsfunktion, till exempel när det handlar om kom-
munikationsansvarigas spridda bakgrunder och låga representation i sina ledningsgrupper. Då 
studien är inriktad mot offentliga organisationer och tidigare studier har haft ett bredare perspek-
tiv visar den också att likheterna mellan offentliga och privata organisationer är större än skillnad-
erna. Studien ger en fördjupande men också en bredare bild av kommunikationsfunktionernas 
arbete. Detta då den även undersökt hur de prioriterar sin verksamhet samt vad deras styrkor och 
svagheter finns. Studien har också fokus på arbetet med strategisk kommunikation för att kunna 
se om och på vilket sätt kommunikationsfunktionerna bidrar till den egna organisationens mål-
uppfyllelse och därmed effektivitet. Det vill säga om de på detta sätt skapar värde för den egna 
organisationen. 
 
Detta är en bred och kvantitativ undersökning, och den ger därmed en bred och översiktlig bild 
av det strategiska kommunikationsarbete som kommunikatörer inom svensk offentlig sektor 
utför. Fortsatt forskning skulle kunna fördjupa denna bild och också kunna söka efter orsaker. 
Den skulle till exempel kunna söka efter orsaker till att de strategiska uppgifter som är kopplade 
till omvärlden antingen inte utförs av kommunikationsfunktionerna eller är lågt prioriterade. Det 
vore också intressant att sätta detta i relation till att mediekontakter och kommunikation vid kris-
er är så högt prioriterade. Att skapa en djupare bild av hur kommunikatörer arbetar med utvärde-
ring och uppföljning vore också intressant. Vad följer de upp? Hur? Vilka effekter kan de visa på? 
Hur lyckas de koppla detta till organisationens övergripande mål och strategier? Slutligen ser jag 
det som angeläget att forskare fortsätter försöka ”knäcka nöten” om vilken effekt kommunika-
tion kan bidra med, det vill säga hur de skapar värde för den egna organisationen och hur de kan 
visa på detta.  
 
Så här på slutet är jag tillbaka till mina inledande tankar om värdeskapande kommunikation och 
att kunna visa på vilken effekt kommunikation bidrar med. Även om nöten inte är knäckt ännu 
finns det sätt att utvärdera och följa upp resultaten av kommunikationsarbete. Det går också att 
göra det så att uppföljningen visar vilken effekt som har nåtts och hur det har bidragit till organi-
sationens mål. I denna studie var kommunikationsansvariga självkritiska till den egna förmågan 
att utvärdera och följa upp. Jag vill rekommendera dessa att utveckla sin förmåga och också prio-
ritera uppgiften högre. Jag ser att det ligger i rollen att vara en organisations kommunikations-
experter och där ha rollen att visa på kommunikationens betydelse. Att följa upp resultaten av 
kommunikationsinsatserna kan göra det enklare att visa på vad kommunikation bidrar med samt 
att kunna visa på betydelsen av kommunikation, framförallt strategisk kommunikation som är 
medveten och planerad kommunikation i syfte att nå organisationens övergripande mål. 
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Bilaga 1: Enkätfrågor och resultat, 
organisationschefer 
 

Bakgrundsfrågor 
 
1. Finns det en eller flera personer som arbetar med kommunikation i din organisation? 
(procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Ja 95 94 100 97 
Nej  5 7 0 3 

N=305 (kommuner 170, landsting 7, myndigheter 128) 
 
Om Nej avslutades enkäten. 
 
2. Hur många personer arbetar i din organisation? (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

1–50   13 5 0 25 
51–100  7 1 0 16 
101–500  17 7 0 31 
501–1 000  20 27 0 11 
1 001–5 000  33 51 14 12 
5 001–10 000  7 8 43 2 
10 000–>   3 2 43 3 

N=303 (kommuner 168, landsting 7, myndigheter 128) 
 

Frågor om organisationens kommunikation och 
kommunikationsfunktionen 
 
3. Vilka uppgifter har kommunikationsfunktionen och hur viktig är respektive uppgift? 
(procent) 

 Har, viktig 
 
(K, L, M) 

Har, varken 
eller 
(K, L, M) 

Har, oviktig 
 
(K, L, M) 

Har inte 
uppgiften 
(K, L, M) 

Planera och hantera mediekontakter 
 

87 (80/100/96) 10 (16/0/4) 0 (0/0/0) 3 (5/0/1) 

Bygga relationer med prioriterade 
grupper i omvärlden 

59 (44/71/76) 24 (31/14/16) 1 (1/0/0) 17 (23/14/8) 

Representera organisationen externt 
 

43 (34/43/54) 25 (28/43/19) 5 (6/0/5) 27 (32/14/22) 

Hantera kommunikationen vid kriser 89 (93/100/83) 6 (6/0/5) 1 (0/0/2) 5 (1/0/11) 

Utarbeta kommunikationsstrategier  
för viktiga målgrupper 

81 (72/86/92) 14 (21/0/5) 0 (0/0/0) 5 (7/14/3) 

Planera kommunikationen kring 
viktiga frågor och större projekt 

87 (82/100/93) 8 (12/0/4) 0 (1/0/0) 5 (6/0/4) 
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Utvärdera/följa upp 
kommunikationsinsatser 

67 (54/100/83) 26 (34/0/16) 0 (1/0/0) 7 (11/0/2) 

Bevaka trender och bedöma om/hur 
de påverkar organisationen 

42 (32/43/54) 32 (39/27/22) 2 (2/0/3) 25 (27/29/21) 

Ansvar för grafisk profil 
 

83 (77/86/89) 14 (19/0/8) 1 (0/0/2) 3 (3/14/2) 

Producera informationsmaterial 80 (73/71/89) 18 (26/14/9) 0 (1/0/0) 2 (1/14/3) 

Utveckla och förvalta interna och 
externa kanaler 

84 (79/100/89) 13 (18/0/8) 0 (0/0/1) 3 (3/0/3) 

Vara kommunikativt stöd till andra i 
organisationen 

87 (83/100/92) 11 (14/0/6) 0 (0/0/0) 2 (3/0/2) 

Annat 
 

47 (40/0/63) 21 (23/50/15) 5 (6/0/3) 28 (31/50/20) 

 
N=267(146/7/114), 266 (145/7/114), 266 (145/7/114), 265 (145/6/114), 265 (145/7/113), 266 (145/7/114), 267 
(146/7/114), 267 (146/7/114), 267 (146/7/114), 266 (145/7/114), 265 (145/7/113), 265 (146/7/112), 112 
(70/2/40). Frågorna uppifrån och ner. 
K=kommuner, L=landsting, M=myndighet. 

 
 
4. Hur bra är kommunikationsfunktionen på att utföra sina uppgifter? (procent) 
 

 Mycket bra 
 
(K, L, M) 

Bra 
 
(K, L, M) 

Varken 
eller 
(K, L, M) 

Inte så bra 
 
(K, L, M) 

Dålig 
 
(K, L, 
M) 

Har inte 
uppgiften 
 
(K, L, M) 

Planera och hantera 
mediekontakter 
 

37  
(31/29/46) 

49  
(49/71/46) 

8  
(11/0/4) 

3  
(4/0/3) 

0  
(0/0/0) 

4  
(6/0/1) 

Bygga relationer med prioriterade 
grupper i omvärlden 

12  
(10/14/15) 

42  
(36/43/50) 

27  
(31/29/23) 

4  
(4/14/2) 

0  
(1/0/0) 

15  
(19/0/10) 

Representera organisationen 
externt 

17  
(16/14/18) 

35  
(31/43/39) 

21 
(25/29/15) 

2 
(1/14/2) 

0  
(1/0/0) 

25  
(26/0/25) 

Hantera kommunikationen vid 
kriser 

37  
(43/43/29) 

43 
(44/43/43) 

11  
(11/14/11) 

1  
(0/0/3) 

0  
(0/0/0) 

7  
(2/0/15) 

Utarbeta kommunikations-
strategier för viktiga målgrupper 

21  
(14/29/29) 

52  
(50/43/54) 

19  
(24/29/11) 

4  
(4/0/3) 

0 
(0/0/0) 

6  
(8/0/3) 

Planera kommunikationen kring 
viktiga frågor och större projekt 

28  
(19/29/41) 

50  
(52/57/47) 

14  
(19/14/7) 

4  
(4/0/4) 

0  
(1/0/0) 

4  
(6/0/2) 

Utvärdera/följa upp 
kommunikationsinsatser 

14  
(9/29/19) 

37  
(33/29/42) 

31  
(36/29/26) 

11 
(12/0/11) 

2 
(3/14/0) 

6  
(9/0/2) 

Bevaka trender och bedöma om/ 
hur de påverkar organisationen 

7  
(5/14/10) 

36  
(32/43/41) 

28  
(32/29/22) 

8  
(9/0/8) 

2  
(2/14/0) 

19  
(20/0/19) 

Ansvar för grafisk profil 
 

42 
(40/57/43) 

44  
(42/43/48) 

9  
(11/0/7) 

1  
(2/0/0) 

0  
(0/0/0) 

4  
(6/0/2) 

Producera informationsmaterial 36  
(36/29/37) 

46  
(43/57/50) 

15  
(18/14/11) 

1  
(1/0/0) 

0  
(0/0/0) 

2  
(2/0/3) 

Utveckla och förvalta interna och 
externa kanaler 

21  
(15/14/28) 

53 
(56/57/48) 

18  
(20/14/15) 

4  
(5/14/3) 

0  
(0/0/0) 

3  
(1/0/6) 
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Vara kommunikativt stöd till 
andra i organisationen 

30  
(27/29/33) 

52  
(54/43/51) 

14  
(14/14/15) 

1  
(1/14/0) 

1  
(1/0/1) 

2  
(2/0/1) 

Annat 
 

21  
(16/0/30) 

32  
(26/67/39) 

20  
(25/0/12) 

0  
(0/0/0) 

0  
(0/0/0) 

28  
(33/33/12) 

N=253 (146/7/104), 252 (145/7/104), 253 (145/7/104), 252 (145/6/103), 252 (145/7/103), 252 (145/7/103), 252 
(146/7/104), 253 (146/7/104), 252 (146/7/104), 253 (145/7/104), 253 (145/7/104), 250 (146/7/103), 97 
(70/2/33). Frågorna uppifrån och ner. 
K=kommuner, L=landsting, M=myndighet. 

 
5. Anser du att kommunikation bidrar till organisationens mål? (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Ja 99 99 100 99 
Nej  1 1 0 1 

N=255 (kommuner 143, landsting 7, myndigheter 105) 
 
6. Vad tycker du kommunikation bidrar mest med? (öppen fråga) 
Här handlade de allra flesta svaren om att sprida kunskap om den egna organisationen, vad den 
står för och dess resultat vilket även inkluderar varumärkesarbete. Andra vanliga svar handlade 
om att: 

 bidra till att organisationens mål nås, 

 stödja verksamheten och bidra med kommunikationsexpertis vilket även inkluderar 
policys och att påtala vikten av kommunikation internt, 

 ha kunskap om och en relation till omvärlden vilket innefattar kunskaper om målgrupper, 

 öka kunskapen internt om ledningsfrågor, organisationen mål och beslut samt den 
verksamhet som bedrivs vilket bland annat bidrar till en gemenskap och sammanhållning, 
samt 

 sprida kunskap och information. 
 
7. Sitter kommunikationsansvarig i organisationens ledningsgrupp? (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Ja 60 51 71 71 
Nej  40 49 29 29 

N=251 (kommuner 140, landsting 7, myndigheter 104) 
 
8. Varför har du valt att ha eller valt att inte ha kommunikationsansvarig i 
ledningsgruppen? (öppen fråga) 
För dem som valt att ha kommunikationsansvarig i ledningsgruppen handlar de vanligaste svaren 
om att: 

 kommunikationsansvarig ska kunna bidra och delta i beslutsfattande, 

 kommunikationsansvarig ska få kunskap så att denne kan ge stöd och råd, samt  

 det är en strategiskt viktig funktion, en strategisk fråga eller har strategisk betydelse för 
organisationen. 

 
För dem som valt att inte ha kommunikationsansvarig i ledningsgruppen handlar de vanligaste 
svaren om att: 

 det är en organisatorisk fråga, till exempel att kommunikationsfunktionen ingår i en 
annan enhet och den enhetschefen ingår i ledningsgruppen,  

 det är en storleksfråga, där de inte vill riskera att den blir för stor. 
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9. I vilken typ av frågor brukar du och ledningsgruppen rådgöra med 
kommunikationsansvarig (markera alla du tycker stämmer in)? (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Aktuella händelser och utmaningar  83 81 71 86 
för organisationen 
 

Hur strategiska beslut kommer hanteras  85 82 100 88 
av medierna 
 

Hur strategiska beslut ska presenteras  90 84 100 97 
internt och externt 
 

Den kommunikativa aspekten kring  83 76 86 93 
kommande/planerade beslut 
 

Annat   11 9 0 14 
 

Jag/vi brukar inte rådgöra med  2 4 0 1 
kommunikationsansvarig 

N=248 (kommuner 141, landsting 7, myndigheter 100) 
 
Annat kompletterades med ett öppet svarsalternativ. Svaren var blandade men kan sammanfattas i 
följande områden: policyfrågor, händelser, kriser, produkter, omvärldskontakter och utbildningar. 
 
 

10. Tycker du att kommunikationsfunktionen borde vara mer flexibel och kunna agera 
mer på snabba initiativ, för att till exempel kunna rapportera mer från olika händelser i 
organisationen? (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Ja, instämmer helt 19 22 29 14 
 

Ja, instämmer till viss del 38 38 29 39 
 

Varken eller  27 24 43 31 
 

Nej, instämmer inte alls 15 16 0 16 

N=252 (kommuner 143, landsting 7, myndigheter 102) 
 
 

11. Tycker du att kommunikationsfunktionen borde ägna mer tid åt att planera 
kommunikationen kring viktiga processer och projekt, så att dessa kan bli 
framgångsrika? (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Ja, instämmer helt 24 30 29 16 
 

Ja, instämmer till viss del 42 42 29 44 
 

Varken eller  25 20 43 30 
 

Nej, instämmer inte alls 9 9 0 11 

N=249 (kommuner 141, landsting 7, myndigheter 101) 
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Bilaga 2: Enkätfrågor och resultat, 
kommunikationsansvariga 
 

Bakgrundsfrågor 
 
1. Hur många personer arbetar i din organisation? (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

1–50   12 8 0 17 
51–100  7 1 0 15 
101–500  16 4 0 33 
501–1 000  23 29 0 16 
1 001–5 000  30 46 30 12 
5 001–10 000  9 8 16 5 
10 000–>   4 4 27 1 

N=383 (kommuner 209, landsting 15, myndigheter 159) 
 
2. Hur många personer (heltidstjänster) arbetar på kommunikationsfunktionen, inklusive 
dig? (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

1 24 34 0 13 
2 15 21 0 7 
3 10 12 0 8 
4 9 10 0 8 
5 7 3 0 12 
6 4 3 0 6 
7 5 4 0 7 
8 3 2 13 4 
9 3 1 13 4 
10 3 1 20 5 
11 2 2 7 3 
12 2 2 13 2 
13 1 0 0 1 
14 2 1 0 4 
15 2 1 0 2 
16 2 1 0 3 
17 0 0 0 1 
18 0 0 0 0 
19 0 0 7 0 
20 2 0 7 2 
21 0 0 0 1 
22 1 1 7 1 
23 0 0 0 1 
24 0 1 0 0 
25 2 0 7 2 
26 0 0 0 1 
27 1 1 0 1 
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28 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 
32 0 0 0 0 
33 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 
35 1 0 7 2 
36 0 0 0 1 
37 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 
39 0 0 0 0 
40 0 0 0 1 

N=379 (kommuner 210, landsting 15, myndigheter 154) 
 
3. Var är kommunikationsfunktionen placerad organisatoriskt? (procent) 
 
   Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Avdelning/enhet i linjen  26 19 7 37 
 

Stabsfunktion till ledningen  30 31 29 28 
 

Stabsfunktion, men med  14 14 57 11 
kommunikatörer även ute i linjen 
  

Ingår i/är en del av en stabsfunktion  22 26 7 17 
eller avdelning/enhet 
 

Annat     9 10 0 8 

N=381 (kommuner 208, landsting 14, myndigheter 159) 
Annat kompletterades med ett öppet svarsalternativ. Svaren kan sammanfattas på följande sätt: utspridd 
på flera funktioner – ledning, stab och avdelning/enhet, del av stab eller enhet/avdelning samt helt 
decentraliserad. 

 
4. Är du som är kommunikationsansvarig kvinna eller man? (procent) 
 
 Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Kvinna 73 75 93 68 
Man  27 25 7 32 

N=376 (kommuner 204, landsting 14, myndigheter 158) 
 
5. Vilken utbildning har du som är kommunikationsansvarig? (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Akademisk utbildning i kommunikation 46 45 53 47 
 

Utbildning i kommunikation på annan 14 13 13 14 
nivå än högskola 
 

Journalistutbildning  23 19 40 26 
 

Akademisk utbildning i ekonomi 8 7 7 10 
 

Akademisk utbildning i marknadsföring 7 7 7 7 
 

Annat      24 25 7 25 

N=370 (kommuner 203, landsting 15, myndigheter 152) 



Strategisk kommunikation i offentlig sektor 

 

 
53   

 
 

Annat kompletterades med ett öppet svarsalternativ. Svaren var blandade men kan sammanfattas i 
följande utbildningar: ekonomi, juridik, statsvetenskap, samhällsvetenskap, konstnärliga ämnen, turism, 
humaniora, teknik, socionom, beteendevetenskap och lärare. 

 

Frågor om organisationens kommunikation och 
kommunikationsfunktionen 
 
6. Vilka uppgifter har kommunikationsfunktionen och hur viktig är respektive uppgift? 
(procent) 

 Har, viktig 
 
(K, L, M) 

Har, varken 
eller 
(K, L, M) 

Har, oviktig 
 
(K, L, M) 

Har inte 
uppgiften 
(K, L, M) 

Planera och hantera mediekontakter 
 

87 (85/100/89) 10 (12/0/7) 1 (1/0/1) 3 (3/0/3) 

Bygga relationer med prioriterade 
grupper i omvärlden 

53 (51/33/58) 23 (24/40/20) 1 (1/0/2) 22 (24/27/20) 

Representera organisationen externt 
 

44 (45/27/45) 27 (24/33/29) 2 (3/0/1) 27 (28/40/25) 

Hantera kommunikationen vid kriser 91 (92/100/87) 5 (3/0/7) 1 (1/0/1) 4 (4/0/5) 

Utarbeta kommunikationsstrategier  
för viktiga målgrupper 

81 (75/100/87) 11 (14/0/8) 1 (1/0/1) 7 (10/0/4) 

Planera kommunikationen kring 
viktiga frågor och större projekt 

85 (79/100/91) 9 (12/0/7) 1 (2/0/1) 5 (7/0/2) 

Utvärdera/följa upp 
kommunikationsinsatser 

69 (60/93/78) 22 (28/7/16) 2 (2/0/3) 7 (11/0/3) 

Bevaka trender och bedöma om/hur 
de påverkar organisationen 

42 (40/47/44) 30 (33/40/26) 4 (5/0/3) 24 (22/13/27) 

Ansvar för grafisk profil 
 

86 (85/93/85) 9 (7/7/12) 1 (1/0/1) 5 (7/0/3) 

Producera informationsmaterial 70 (68/80/72) 21 (21/20/22) 3 (3/0/3) 6 (8/0/4) 

Utveckla och förvalta interna och 
externa kanaler 

87 (85/100/89) 9 (10/0/9) 1 (1/0/1) 3 (4/0/2) 

Vara kommunikativt stöd till andra i 
organisationen 

91 (89/100/92) 6 (7/0/5) 1 (1/0/0) 3 (3/0/3) 

Annat 
 

68 (65/71/73) 12 (12/14/12) 3 (3/0/4) 16 (20/14/12) 

 
N=359 (193/15/151), 359 (193/15/151), 358 (192/15/151), 357 (192/15/150), 359 (193/15/151), 359 
(193/15/151), 359 (193/15/151), 358 (192/15/151), 358 (192/15/151), 359 (193/15/151), 356 (192/14/150), 359 
(193/15/151), 123 (65/7/51). Frågorna uppifrån och ner. 
K=kommuner, L=landsting, M=myndighet. 
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7. Hur bra är kommunikationsfunktionen på att utföra sina uppgifter? (procent) 
 

 Mycket bra 
 
(K, L, M) 

Bra 
 
(K, L, M) 

Varken 
eller 
(K, L, M) 

Inte så bra 
 
(K, L, M) 

Dålig 
 
(K, L, 
M) 

Har inte 
uppgiften 
 
(K, L, M) 

Planera och hantera 
mediekontakter 

41  
(34/43/49) 

41  
(44/50/36) 

13  
(16/7/10) 

3  
(3/0/3) 

0  
(0/0/0) 

2  
(3/0/2) 

Bygga relationer med prioriterade 
grupper i omvärlden 

9  
(10/0/9) 

35  
(34/36/36) 

29  
(29/36/28) 

9  
(8/0/11) 

0  
(0/0/0) 

18  
(19/29/16) 

Representera organisationen 
externt 

17  
(18/14/14) 

37  
(34/14/43) 

17 
(17/21/16) 

4 
(4/7/3) 

0  
(0/0/0) 

26  
(28/43/23) 

Hantera kommunikationen vid 
kriser 

31  
(32/36/29) 

44 
(42/57/44) 

18  
(20/7/16) 

4  
(3/0/6) 

0  
(0/0/0) 

4  
(3/0/5) 

Utarbeta kommunikations-
strategier för viktiga målgrupper 

26  
(22/29/31) 

45  
(38/64/53) 

18  
(25/7/11) 

6  
(9/0/3) 

0 
(0/0/0) 

4  
(6/0/2) 

Planera kommunikationen kring 
viktiga frågor och större projekt 

37  
(29/36/46) 

48  
(46/64/48) 

10  
(14/0/5) 

2  
(4/0/0) 

0  
(0/0/0) 

4  
(6/0/1) 

Utvärdera/följa upp 
kommunikationsinsatser 

8  
(5/0/12) 

30  
(21/43/40) 

34  
(39/7/31) 

20 
(23/50/12) 

4 
(5/0/2) 

4  
(5/0/3) 

Bevaka trender och bedöma om/ 
hur de påverkar organisationen 

5  
(3/7/8) 

25  
(22/14/30) 

37  
(40/43/34) 

11  
(12/29/8) 

2  
(3/0/1) 

19  
(20/7/20) 

Ansvar för grafisk profil 
 

39 
(39/29/40) 

43  
(41/57/44) 

13  
(14/14/13) 

2  
(2/0/1) 

0  
(1/0/0) 

3  
(4/0/2) 

Producera informationsmaterial 37  
(34/14/43) 

42  
(45/43/38) 

16  
(15/43/15) 

1  
(1/0/0) 

0  
(0/0/0) 

5 
(5/0/4) 

Utveckla och förvalta interna och 
externa kanaler 

32  
(29/36/35) 

51 
(52/57/49) 

12  
(14/7/10) 

3  
(3/0/3) 

1  
(2/0/0) 

2  
(1/0/3) 

Vara kommunikativt stöd till 
andra i organisationen 

36  
(33/36/40) 

48  
(48/50/48) 

13  
(15/7/10) 

2 
(3/7/0) 

0  
(1/0/0) 

1  
(1/0/2) 

Annat 
 

22  
(20/25/24) 

38  
(36/0/44) 

22  
(22/50/18) 

0  
(0/0/0) 

0  
(0/0/0) 

19  
(22/25/15) 

 
N=346 (185/14/147), 344 (184/14/146), 346 (185/14/147), 345 (184/14/147), 341 (183/14/144), 344 
(184/14/146), 344 (184/14/146), 340 (181/14/145), 344 (184/14/146), 343 (184/14/145), 343 (183/14/146), 341 
(182/14/145), 93 (55/4/34). Frågorna uppifrån och ner. 
K=kommuner, L=landsting, M=myndighet. 

 
 
8. Sitter du som kommunikationsansvarig i organisationens ledningsgrupp? (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Ja   59 48 100 68 
 

Nej   36 49 0 24 
 

Nej, men jag/min företrädare   5 4 0 7 
gjorde det tidigare 

N=350 (kommuner 187, landsting 15, myndigheter 148 ) 
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9. I vilken typ av frågor brukar chefen för organisationen och ledningsgruppen rådgöra 
med dig som är kommunikationsansvarig (markera alla du tycker stämmer in)? (procent) 
 
   Alla Kommuner  Landsting Myndigheter 

Aktuella händelser och utmaningar för  79 75 87 84 
organisationen  
 

Hur strategiska beslut kommer hanteras  76 67 93 85 
av medierna  
 

Hur strategiska beslut ska presenteras 75 69 100 80 
internt och externt 
  

Den kommunikativa aspekten kring  66 56 93 76 
kommande/planerade beslut  
 

Annat     11 11 13 12 
 

De brukar inte rådgöra med mig  8 11 0 5 

N=349 (kommuner 186, landsting 15, myndigheter 148) 
 
Annat kompletterades med ett öppet svarsalternativ. Svaren var blandade men kan sammanfattas i 
följande svar: aktuellt, kommunikationsfrågor och ledningsfrågor; utveckling och förändring, internt och 
externt; praktiska frågor samt rådgör inte men hoppas bygga upp det. 

 
10. Vilka uppgifter har du som kommunikationsansvarig (markera alla du tycker stämmer 
in. (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Sätta mål för kommunikationsfunktionens  87 80 100 92 
Verksamhet 
 

Se till att kommunikationsfunktionen håller  84 76 100 94 
Budget 
 

Se till att kommunikationsfunktionen når  90 87 100 92 
sina mål 
 

Fördela kommunikationsfunktionens 76 70 93 82 
resurser så att målen nås 
 

Regelbundet rapportera resultaten av  72 65 67 81 
kommunikationsfunktionens arbete  
till ledningen 
 

Föra diskussioner med ledning och chefer 70 66 67 74 
om hur kommunikationsfunktionens  
resurser ska användas 
 

Delta på möten som är strategiskt viktiga  81 76 100 85 
för organisationen 
 

Säkerställa att kommunikationsfrågor 81 74 100 87 
beaktas vid viktiga strategiska beslut 
 

Representera kommunikationsfunktionen 86 83 87 89 
på möten där viktiga frågor som kan beröra 
kommunikationsfunktionen diskuteras 
 

Annan   4 5 7 3 

N=342 (kommuner 178, landsting 15, myndigheter 149) 
Annat kompletterades med ett öppet svarsalternativ. Svaren var blandade men kan sammanfattas i 
följande svar: ledningsfrågor, fler operativa frågor samt ska få dessa frågor men inte igång än. 
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11. Planerar kommunikationsfunktionen sin verksamhet utifrån organisationens mål? 
(procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Alltid  56 47 47 69 
 

I mer än hälften av fallen 31 35 40 25 
 

I mindre än hälften av fallen 6 7 13 5 
 

Aldrig  1 1 0 0 
 

Funktionen ansvarar inte  6 11 0 1 
för verksamhetsplanering  

N=342 (kommuner 180, landsting 15, myndigheter 147) 

 
12. Följer kommunikationsfunktionen upp resultaten av sin verksamhet med 
utgångspunkt i organisationens mål? (procent) 
 

Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Alltid  28 25 13 34 
 

I mer än hälften av fallen 35 37 40 34 
 

I mindre än hälften av fallen 25 23 40 25 
 

Aldrig  3 3 7 2 
 

Funktionen ansvarar inte för  9 12 0 6 
verksamhetsuppföljning  

N=339 (kommuner 178, landsting 15, myndigheter 146) 

 
13. Anser du att kommunikation bidrar till organisationens mål? (procent) 
 
 Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Ja 97 97 100 97 
Nej  3 3 0 3 

N=342 (kommuner 178, landsting 15, myndigheter 149) 
 
 
14. Vad tycker du kommunikation bidrar mest med? (öppen fråga) 
Här handlade de allra flesta svaren om att sprida kunskap om den egna organisationen, vad den 
står för och dess resultat vilket även inkluderar varumärkesarbete. Andra vanliga svar handlade 
om att: 

 bidra till att organisationens mål nås, 

 stödja verksamheten och bidra med kommunikationsexpertis vilket även inkluderar 
policys och att påtala vikten av kommunikation internt, 

 ha kunskap om och en relation till omvärlden vilket innefattar kunskaper om målgrupper, 

 vara ett stöd vid mediekontakter och i krishantering, 

 kommunikationsplanering och kommunikationsstrategier så att rätt information ges till 
rätt person i rätt tid, 

 öka kunskapen internt om ledningsfrågor, organisationen mål och beslut samt den 
verksamhet som bedrivs vilket bland annat bidrar till en gemenskap och sammanhållning, 
samt 

 sprida kunskap och information. 
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15. Hur stor andel av kommunikationsfunktionens verksamhet är planerad (i procent)? 
 
 Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

10 3 5 0 1 
20 3 5 0 1 
30 5 9 0 1 
40 5 6 13 4 
50 22 25 13 18 
60 17 18 13 17 
70 25 22 40 29 
80 17 10 20 25 
90 2 1 0 4 
100  1 1 0 1 

N=334 (kommuner 175, landsting 15, myndigheter 144) 
 
 
16. Tycker du att kommunikationsfunktionen arbetar strategiskt med kommunikation i 
dag? (procent) 
 
  Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Ja, i stor utsträckning 26 18 33 36 
 

Ja, i viss utsträckning 56 55 67 56 
 

Varken eller  8 13 0 3 
 

Nej, i liten utsträckning 9 13 0 5 
 

Nej, inte alls   1 1 0 1 

N=344 (kommuner 180, landsting 15, myndigheter 149) 
 
 
17. Upplever du att ledningen förväntar sig att kommunikationsfunktionen arbetar 
strategiskt? (procent) 
 
  Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Ja, i stor utsträckning 33 23 53 42 
 

Ja, i viss utsträckning 47 49 40 44 
 

Varken eller  13 18 7 7 
 

Nej, i liten utsträckning 6 7 0 5 
 

Nej, inte alls  2 3 0 2 

N=344 (kommuner 180, landsting 15, myndigheter 149) 
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18. Vad utgår kommunikationsfunktionen från när en arbetsuppgift ska utföras (markera 
alla du tycker stämmer in)? (procent) 
 
   Alla Kommuner Landsting Myndigheter 

Egna erfarenheter, vad som  93 91 93 96 
har fungerat tidigare 
 

Organisationens unika förutsättningar 86 83 87 89 
 

Andras erfarenheter, det som  68 71 80 64 
har fungerat i andra organisationer 
 

Aktuell forskning inom området 32 28 40 37 
 

Annat      6 3 7 9 

N=342 (kommuner 177, landsting 15, myndigheter 150) 

 
Annat kompletterades med ett öppet svarsalternativ. Svaren var blandade men kan sammanfattas i 
följande svar: behov, mål, målgrupp, resurser, undersökningar och rekommendationer från konsulter samt 
förutsättningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


