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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka kommunikationsarbetets förutsättningar i 

organisationen Luleå kommun och att ta reda på vilka problem som råder. Utgångspunkten är 

fem kvalitativa forskningsintervjuer med nyckelpersoner inom kommunikationsarbetet. 

Utövarnas erfarenheterer har sedan analyseras i olika teman.  

Bland uppsatsens resultat redovisas vilka områden som upplevs som problematiska 

inom kommunikationsarbetet. Uppsatsen ger sedan konkreta förslag på vilka förbättringar 

som kan bidra till att den strategiska kommunikationen stärks. Sist utreds vilka faktorer som 

kan leda till att kommunikationsarbetet bidrar till en större verksamhetsnytta.    

Ett mål med uppsatsen är att på ett konstruktivt sätt bidra till kommunikationsarbetets 

fortsatta utveckling genom att skapa ett sammanfattande material som kan förstås av fler 

intressenter.      

 

Nyckelord: kommunikation, Luleå, organisation, kommun, 

kommunikationspolicy 

 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the conditions for working with communication 

within the municipality of Luleå and to define what areas are experienced as problematic. The 

study begins with five quality interviews with key persons working with communication. 

Their experiences have been analyzed in different themes. 

At the end of this study the results declare what areas are experienced as problematic 

within communication. Suggestions follows on what improvements can be done to strengthen 

the position of the strategic communication. In the end it is revealed what factors can 

contribute for the benefit of the municipality through working with strategic communication. 

My goal is to strengthen the ongoing development of strategic communication by 

creating a summary material that can give more understanding of the current situation.  
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Förord 
Kommunikationsvetenskap är ett brett, anpassningsbart, tvärvetenskapligt ämnesområde som 

ständigt är under utveckling. Med några års praktisk yrkeserfarenhet i bagaget välkomnar jag 

den möjlighet till djupare akademisk förståelse som den här C-uppsatsen erbjuder.   

Jag vill tacka min kompetenta och inspirerande handledare Ann-Kristin Juntti-

Henriksson för att hon väckte min akademiska nyfikenhet. Den var en förutsättning för att 

våga ta mig an uppgiften på egen hand nu när studievanan har kallnat.  

Jag vill framför allt tacka min familj och mina barn för att de kärleksfullt och 

omedvetet delat många uppoffringar tillsammans med mig på grund av den långa studietiden. 

 

Det var i uppförsbackarna som mina muskler stärktes! 

 

Luleå, maj 2012 

Linda Josjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Inledning ........................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................. 2 
1.1.1 Luleå kommun ........................................................................................... 2 
1.1.2 Kommunikationskontoret .......................................................................... 3 
1.1.3 Kommunikationspolicy ............................................................................. 3 

1.2 Syfte ......................................................................................................................... 4 
1.2.1 Frågeställningar ......................................................................................... 4 
1.2.2 Tidigare forskning ..................................................................................... 4 
1.2.3 Avgränsningar ........................................................................................... 5 
1.2.4 Disposition ................................................................................................ 6 

1.3 Teoretiskt ramverk ................................................................................................... 6 
1.3.1 Kommunikation ......................................................................................... 7 
1.3.2 Platsmarknadsföring ................................................................................ 11 
1.3.3 Organisationsvarumärke .......................................................................... 12 
1.3.4 Teoretisk syntes ....................................................................................... 13 

1.4 Metod ..................................................................................................................... 14 
1.4.1 Kvalitativ forskningsmetod ..................................................................... 14 
1.4.2 Reflexivitet – min roll som forskare ....................................................... 16 
1.4.3 Intervjumetod .......................................................................................... 17 
1.4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ............................................. 19 

 

2. Presentation av källmaterial .......................................................................... 21 
2.1Intervjuer ................................................................................................................. 21 

2.1.1 Intervju 1 ................................................................................................. 21 
2.1.2 Intervju 2 ................................................................................................. 21 
2.1.3 Intervju 3 ................................................................................................. 22 
2.1.4 Intervju 4 ................................................................................................. 22 
2.1.5 Intervju 5 ................................................................................................. 22 

2.2 Befintliga styrdokument för kommunikationsarbete .............................................. 23 
2.2.1 Informations- och mediepolicy ............................................................... 23 
2.2.2 Profilprogrammet .................................................................................... 25 

2.3 Nya styrdokument 2012 ......................................................................................... 25 
2.4 Kommunikationskontorets kommunikationsmodell .............................................. 26 
2.5 Kommunikatörsnätverket ....................................................................................... 26 
2.6 Definition av kommunens professionella kommunikation .................................... 27 
2.7 Sammanfattning av källmaterial ............................................................................. 27 

 
3. Analys och resultat ......................................................................................... 28 

3.1 Kommunikationsarbetets förutsättningar ............................................................... 28 
3.1.1 Från information till kommunikation ...................................................... 28 
3.1.2 Mer strategisk kommunikation ................................................................ 29 



3.1.3 Kommunikationsplanering ...................................................................... 30 
3.1.4 Kompetenshöjning bland kommunikatörer ............................................. 31 
3.1.5 Vaga styrdokument ................................................................................. 32 
3.1.6 Arbete med kommunens profil ................................................................ 33 
3.1.7 Kommunikatörsnätverk ........................................................................... 34 
3.1.8 Platsmarknadsföring ................................................................................ 35 
3.1.9 Digitala kanaler och sociala medier ........................................................ 36 

3.2 Den strategiska kommunikationens framtid  .......................................................... 37 
3.2.1 Fler resurser ............................................................................................. 37 
3.2.2 Mer strategi – mindre grovjobb ............................................................... 38 
3.2.3 Förändrat användande av resurser ........................................................... 38 
3.2.4 Mer konkret och enhetligt ....................................................................... 39 
3.2.5 Marknadsföring ....................................................................................... 40 
3.2.6 Ökad kvalitet i kanalerna ......................................................................... 41 
3.2.7 Fler nätverk ............................................................................................. 42 
3.2.8 Bättre beställare ....................................................................................... 43 
3.2.9 Utvärdering .............................................................................................. 44 

3.3 Kommunikation till verksamhetens nytta  ............................................................. 44 

4. Slutsatser ......................................................................................................... 47 
4.1 Sammanfattande diskussion ................................................................................... 50 
4.2 Förslag till fortsatt forskning .................................................................................. 52 
4.3 Andra reflektioner .................................................................................................. 53 

 
5. Käll- och litteraturförteckning ....................................................................... 54 

5.1 Källmaterial ............................................................................................................ 54 
5.1.1 Tryckt material ........................................................................................ 54 
5.1.2 Personlig kontakt ..................................................................................... 54 
5.1.3 Intervjuer ................................................................................................. 54 

5.2 Litteratur ................................................................................................................. 54 
5.3 Internetkällor .......................................................................................................... 55 

Bilaga 1 – intervjuguide 
Bilaga 2 – bandprotokoll 
Bilaga 3 – informations- och mediepolicy, 2003 
 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1.Inledning 
Knäckfrågan den är: hur kan vi genom att kommunicera det vi gör och våra 

uppdrag på ett smartare sätt åstadkomma en större verksamhetsnytta. Det är ju 

egentligen det som är själva uppdraget. Där finns det en hel del att göra. 1 

 

Kommunal ledning innebär en uppsjö av styrdokument, policys och riktlinjer. En del 

dokument har sitt ursprung i lagar och förordningar och måste följas. Andra är av mer frivillig 

bakgrund, där kommunen själv formulerar riktlinjer utifrån visioner och önskvärda mål för 

framtiden. Exempel på styrdokument formade av visioner är kommunikationspolicys som 

under 2000-talet blivit nya vanliga verktyg för att styra kommuners kommunikationsarbete.  

Den 1 januari 2011 ändrades informationskontorets namn till kommunikationskontoret 

i Luleå kommun och i augusti 2011 anställdes en ny kommunikationschef. Därmed inleddes 

ett omfattande förändringsarbete för att ge kommunikationsarbetet nya förutsättningar att 

skapa en större verksamhetsnytta i kommunen.  

Fem nya styrdokument för kommunikation ska tas fram under 2012; en 

kommunikationspolicy, en kommunikationsplattform, medieriktlinjer, riktlinjer för sociala 

medier och en reviderad grafisk profil. Samtidigt pågår ett förändringsarbete i Luleå 

kommuns användande av kommunikationskanaler.   

För att säkerställa att kommunikatörernas kunskaper uppdateras i samma omfattning 

har olika åtgärder genomförts. Fler förändringar väntar på ett idéstadie. Men det är inte bara 

kommunikatörerna som ska frälsas i den nya andan, utan en hel organisation. 

Denna uppsats är framarbetad parallellt med denna förändringsprocess. Som det 

inledande citatet anger finns det vissa positioner som Luleå kommun skulle kunna flytta fram 

i sitt kommunikationsarbete.   

Denna studie baserar sig på uppgifter från informanter som befinner sig i en kontext 

som håller på att förändras. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Intervju 120227, Informant4 
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1.1 Bakgrund  
1.1.1 Luleå kommun 

Luleå kommun befinner sig i ett expansivt skede. Näringslivet består främst av stål- och 

verkstadsindustri, IT, handel och service. Befolkningsmängden är i nuläget knappt 75 000 

invånare vilket innebär att Luleå är Norrlands fjärde största kommun sett till folkmängden och 

den tredje mest tätbefolkade.2 

Luleå kommun är traditionellt sett ett starkt fäste för Socialdemokraterna och har 

sedan 2006 års kommunfullmäktigeval en socialdemokratisk majoritet. Ett politiskt beslut är 

målet att växa med 10 000 nya invånare. Målsättningen har mötts av ett intensivt planarbete 

från kommunens sida under 2011.3 Stora pensionsavgångar väntas inom de närmaste åren och 

man beräknar att årligen behöva anställa 500 nya medarbetare fram till 2015. Därför vill man 

ses som en attraktiv arbetsgivare för högkvalificerad arbetskraft.4 

Organisationen är indelad på elva förvaltningar med drygt 7 000 medarbetare och är 

därmed den största arbetsgivaren5. Utöver detta finns sju helägda bolag: Luleå energi AB, 

Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå renhållning AB, Luleå Bogserbåts AB, Luleå Expo 

AB, Nordiskt Flygteknik Centrum AB.6 

I kommunens styrdokument Strategisk plan och budget 2012–2014 anges att 

kommunens mål ska nås genom att följa en vision, Vision 2050. Däri beskrivs dialog, 

delaktighet och helhetssyn som viktiga hörnstenar för att på ett övergripande sätt styra den 

kommunala verksamheten mot visionens gemensamma mål. Detta sätt att styra kommunens 

övergripande mål beskrivs som en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av 

planerings- och uppföljningsarbetet.  

Dialog syftar till att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att 

forma goda strategier. Delaktighet syftar till att åstadkomma en bred förankring inom 

politiker- och tjänstemanna-organisationen. Helhetssyn anses nödvändig för att säkra att alla 

kommunens verksamheter tar ansvar för den samlade kommunverksamhetens utveckling.7 

  
                                                           
2 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Lule%C3%A5_kommun, 120322 
3 Luleå kommun 10 000 nya  
4 Intervju 120224, Informant3 
5 Regionfakta, http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Norrbottens-lan/Lulea/Arbete1/Kommunens-15-
storsta-arbetsgivare/, 120322 
6 Luleå kommun, 
http://www.lulea.se/politikochkommun/luleakommunsbolagochstiftelser.4.6ebed23a109d954a359800026339.
html, 120322 
7 Ur Strategisk plan och budget, s.6. hämtat den 2012-04-28 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lule%C3%A5_kommun
http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Norrbottens-lan/Lulea/Arbete1/Kommunens-15-storsta-arbetsgivare/
http://www.regionfakta.com/Norrbottens-lan/Norrbottens-lan/Lulea/Arbete1/Kommunens-15-storsta-arbetsgivare/
http://www.lulea.se/politikochkommun/luleakommunsbolagochstiftelser.4.6ebed23a109d954a359800026339.html
http://www.lulea.se/politikochkommun/luleakommunsbolagochstiftelser.4.6ebed23a109d954a359800026339.html
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1.1.2 Kommunikationskontoret 
Kommunikationskontoret är en avdelning som lyder under kommunstyrelsen och har en 

strategisk funktion som ingår i kommunledningsförvaltningen. Den består av fyra enheter; 

kommunikationsenheten, kundtjänst, MBK och service/tryckeri. 

På kommunikationsenheten arbetar sju kommunikatörer. Ytterligare fyra 

kommunikatörer finns på kommunens stora förvaltningar8.  

Kommunikationskontorets uppdrag är att övergripande ansvara för utvecklingen av 

Luleå kommuns kommunikation och marknadsföring. Kontoret ska stötta förvaltningarna, 

producera kommunövergripande informationsmaterial samt ansvara för kommunens intranät 

och externa webbplats. Kontoret ansvarar vidare för internservice, kundtjänst och 

medborgarkontoret i Råneå.9 

 

1.1.3 Kommunikationspolicy 
En kommunikationspolicy anger det förhållningssätt till kommunikationsfrågor som en 

organisation eller ett företag har valt att ansluta sig till. Den ska innehålla riktlinjer och 

beskrivningar för hur kommunikationen ska bedrivas. Dokumentet ska gälla som ett internt 

uppslagsverk för alla i organisationen och ska bidra till att säkerställa ett konsekvent agerande 

mellan medarbetarna och i kontakten med organisationens omvärld.10 Den kan minska risken 

för att medarbetare och chefer begår misstag i sin kommunikation och kan vara till hjälp såväl 

vid normala arbetsrutiner och planerade beslut som vid plötsliga händelser.11 

En policy bör innehålla tydliga rubriker och vara så konkret och handfast som möjligt. 

Den bör vara så kortfattad att de väsentliga riktlinjerna inte drunknar i för mycket text.  

För att stärka kommunikationens roll kan det vara bra att ledningen uttalar sin syn på 

betydelsen av kommunikation som ett av flera styrmedel för att nå organisationens 

verksamhetsmål. Ledningens syn på kommunikation kan avspegla sig även i övriga delar av 

organisationen.  

De flesta organisationer förändras så snabbt att kommunikationspolicyn bör 

uppdateras varje eller vartannat år genom att se över innehållet och kritiskt granska de valda 

                                                           
8 Intervju 120227, Informant4 
9 Mejlkontakt den 2012-04-19, Roger Jönsson, kommunikationschef 
10 Falkheimer och Palm 2005, s.154f 
11 Erikson 2007, 154f 
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principerna.12Riktlinjerna bör kontinuerligt kommuniceras med alla medarbetare, 

samarbetspartners och leverantörer. 

För att en policy ska få genomslagskraft krävs att flera åtgärder vidtas. Ledningen 

måste leva upp till policyns innehåll redan från utgivningsdagen. I annat fall blir den en så 

kallad papperstiger som inte följs i praktiken. Det är också viktigt att klara ut att alla 

medarbetare har ansvar för att policyn följs.  

Det är av stor vikt att en organisations alla medarbetare känner till både sina 

rättigheter och skyldigheter när det gäller kommunikation.13 

1.2 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka kommunikationsarbetets förutsättningar i organisationen 

Luleå kommun och att ta reda på vilka problem som råder.  

 Uppsatsen ämnar bidra med konstruktiva förslag på hur kommunikationsarbetet skulle 

kunna stärkas ytterligare. 

   

1.2.1 Frågeställningar 
Frågeställningarna grundar sig i den pågående utvecklingsfasen av kommunens 

kommunikationsarbete. I analysen identifieras vilka områden som upplevs som 

problematiska, inom vilka områden som kommunikationsarbetet skulle kunna stärkas och att 

ta reda på hur kommunikationsarbetet egentligen är till verksamhetens nytta. 

• Vilka problem finns i det befintliga kommunikationsarbetet? 

• Hur kan arbetet med den strategiska kommunikationen förbättras framöver? 

• Vilken verksamhetsnytta skapar den strategiska kommunikationen? 

Dessa tre delfrågeställningar har genomsyrat mitt arbete och gör analysen av 

kommunikationsarbetet enklare. Frågeställningarna strukturerar min empiri, vägleder genom 

analysen och ligger till grund för mina slutsatser. 
 

1.2.2 Tidigare forskning 
Vid institutet för personal och företagsutveckling (IPF) pågår sedan 2009 ett 

forskningsprojekt som ska undersöka New Public Management på operativ nivå, det handlar 

                                                           
12 Ibid., s.159ff 
13 Ibid, s. 161f 



5 
 

om chefskapets förutsättningar i den kommunala praktiken. Projektet avser bidra till 

kunskapsutvecklingen inom detta område. Det övergripande syftet med projektet är att belysa 

chefskapets förutsättningar inom kommuner. Ett tjugotal chefer har intervjuats i Uppsala och 

Stockholms kommuner. Projektet avslutas våren 2012. 

Där har det visat sig att chefer inte alls i den utsträckning som man länge trott har 

möjlighet att i lugn och ro ägna sig åt reflektion och beslutsfattande i strategiska frågor. 

Istället karakteriseras chefers arbete i hög grad av fragmentering, ”brandkårsutryckningar”, 

hantering av operativa frågor och en massa prat. Vad som är unikt för chefskap inom offentlig 

sektor anses fortfarande vara en ganska sparsamt undersökt fråga.14 

 

1.2.3 Avgränsningar 
Arbetet kring Luleå kommuns strategiska kommunikation har som ämnesområde krävt flera 

avgränsningar. De har gjorts för att öka uppsatsens hanterbarhet. 

En avgränsning är den politiska dimensionen. Detta syftar till att inte utforska den 

politiska processen och besluten bakom. Jag är främst intresserad av utövarnas arbete.  

Utforskandet av bakgrunden till beslut om hur olika delar av kommunikationsarbetet 

ska genomföras, har begränsats. Jag har därmed inte fäst allt för stor uppmärksamhet vid hur 

beslut om exempelvis redaktionella böcker eller platsmarknadsföringen har tagits, vad som 

har initierat eller liknande.  

Vad gäller platsmarknadsföringen valde jag att inte fördjupa mig i denna eftersom att 

den är organisatoriskt indelad på att tillhöra en annan avdelning än kommunikationskontoret 

och därför faller det utanför det kommunikationsarbete som undersöks i denna uppsats. Den 

reflekteras dock i ett av analysens teman eftersom att studiens informanter har haft tydliga 

uppfattningar om problematiken. Därför finns den även med i det teoretiska ramverket. 

På samma sätt redovisas inte någon fördjupning i vad en kommun är och innebär, då 

detta allmänna område inte är av intresse. Istället har jag behandlat kommunen som en vanlig 

organisation och riktat in mig på arbetet med den strategiska kommunikationen som i vilken 

annan organisation som helst. Jag har heller inte gjort några jämförelser med andra 

kommuner, organisationer eller företag.  

Vad som heller inte har undersökts är kommunikationskontorets tre övriga enheter, 

receptionen, fler medarbetare eller allmänheten.   

                                                           
14 IPF:s forskningsverksamhet, http://www.ipf.se/sv/forskning2/, 120428 

http://www.ipf.se/sv/forskning2/
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Jag har valt att begränsa mig till fem intervjuer med vad jag identifierat som 

nyckelpersoner inom kommunikationsarbetet. Det fanns möjlighet att göra fler intervjuer men 

jag kände att jag hade täckt ett tillräckligt brett funktionsområde genom urvalet av 

informanter.  

Jag har valt att inte göra djupare innehållsanalyser av styrdokumenten dels eftersom 

att de befintliga dokumenten inte var aktuella enligt informanterna och dels för att de nya 

styrdokumenten befinner sig på ett remisstadium och därför inte börjat gälla. Jag har valt att 

beskriva både de äldre styrdokumenten och de nya i sitt befintliga skick eftersom att det är en 

kombination av dessa som påverkar det pågående kommunikationsarbetet till dess att nya 

dokument har antagits av kommunfullmäktige.  

 

1.2.4 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fem delar plus bilagor. Del ett innehåller bakgrunden och syftet där 

målen för arbetet förklaras på ett utförligt sätt. Del två är en deskriptiv genomgång av mitt 

källmaterial med mina sammanfattande kommentarer. Den tematiska analysen görs och de 

empiriska resultaten lyfts fram i del tre. Slutligen innehåller del fyra mina slutsatser och en 

avslutande diskussion kring resultatet samt andra reflektioner. Del fem innehåller en 

förteckning av källitteratur och därtill kommer bilagorna. 

 

1.3 Teoretiskt ramverk 
Det finns många olika sorters kommunikationsteorier. Enligt den kände massmedieforskaren 

McQuail15 skiljer man på fem olika kategorier inom kommunikationsvetenskap: 

socialvetenskaplig, kulturell, normativ, operativ och commonsence.  

Socialvetenskaplig teori anses vara den mest sofistikerade teorin inom 

kommunikationsvetenskap. Den innebär att ett gott arbete utförs med hjälp av vetenskapliga 

regler och metoder. Det är ett vetenskapligt förhållningssätt som karaktäriseras av personers 

tillit till abstrakta koncept.16 Det abstrakta konceptet kan liknas förhållningssättet i 

kommunens strategiska plan och budget, där det anges att Luleå kommuns verksamhet ska 

bedrivas genom att följa Vision 2050. 

                                                           
15 Denis McQuail. McQuail’s Mass Communication Theory: an introduction. 5 uppl. London: Sage. 2005 
16 Sven Windahl, Benno Signitzer, Jean T Olson. Using communication Theory, an introduction to Planned 
Communication. 2 uppl. London: Sage. 2009. s.2. 
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Kulturell teori är mer nyckfull än socialvetenskaplig teori. Den har uppstått ur 

områden som estetik, etik och social kritik. Den kan stundvis stödja bevarandet av gamla 

traditioner men kan även stundvis utmana samhällets kulturella eller hierarkiska strukturer. 

Kulturella teorier baseras oftare på kreativitet och mindre på socialvetenskapliga teorier, även 

om forskare ofta kombinerar dessa områden.17 Den kan i kommunens kommunikationsarbete 

anses vara mest besläktad med redaktionellt kommunikationsarbete. 

Normativ teori är ett förhållningssätt som kan beskriva hur kommunikation bör 

bedrivas och fungera i förhållande till organisationens värderingar och ideologier för att anses 

fungera optimalt/på ett önskvärt sätt.  

Operativ teori är både ett praktisk och normativt förhållningssätt som exempelvis kan 

instruera utövaren till hur man ska utöva kommunikationsplanering för att nå särskilda 

kommunikationsmål enligt befintliga kommunikationsstrategier. Exempelvis kan teorier om 

en organisations kommunikationsnätverk, som baseras på observationer av mönster i det 

dagliga arbetet, bidra till att organisationen använder sina informella kanaler mer effektivt. 

Common sense18är en teori vars utgångspunkt härstammar från våra egna erfarenheter, 

i vårt privata liv såväl som i det professionella. Personer som arbetar med strategisk 

kommunikation eller planerade kommunikationsinsatser kan enligt Windahl, Signitzer och 

Olson inte undgå att använda sig av denna typ av oformell teori, även om de till största del 

förbinder sig till att använda sig av vetenskapliga teorier.19  

 

I uppsatsen innebär insikten om dessa förhållningssätt en hjälp till att analysera över de 

tematiska sammanhangen. De kan hjälpa till att uppfatta vilka förutsättningar som råder kring 

kommunikationsarbetets utveckling.  

Teorierna liknar linser genom vilka jag kan betrakta den verklighet som utövarna 

upplever. Detta är ett synsätt som skiljer sig från den traditionella och positivistiska synen på 

teorier, där teorier uppfattas som ”sanna” beskrivningar av verkligheten.20 

Genom att vara medveten om att dessa olika förhållningssätt råder inom 

kommunikationsvetenskapen kan studien försöka identifiera vilka av dessa faktorer som 

påverkar kommunikationsarbetet i Luleå kommun. 

 

1.3.1 Kommunikation 
                                                           
17 Ibid., s.2 
18 Översätts med ”sunt förnuft” 
19 Ibid., s.3 
20 Falkheimer; Heide 2007, s.11f 
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Då det gäller information och kommunikation är det viktigt att tydligt definiera begreppen. 

Ordet information härstammar från det latinska verbet informare som betyder ge form åt. I 

praktiken betyder det att skapa budskap. Ordet kommunikation kommer från det latinska 

verbet communicare som betyder att göra någonting gemensamt. I praktiken kan det handla 

om att med kommunikationens hjälp påverka känslor, kunskap, attityder och beteenden.  

Begreppet information används i betydelsen envägskommunikation från en avsändare 

till en mottagare och är kopplat till budskapets innehåll. Begreppet kommunikation syftar till 

en dubbelriktad ömsesidig dialog mellan minst två personer.21 Dialog betyder i sin tur 

dubbelriktad kommunikation.22 Information kan därmed ses som innehållet och 

kommunikation som formen.  

Det övergripande målet med en organisations kommunikationsarbete är ofta att uppnå 

långsiktiga relationer med sina målgrupper och att skapa ett ömsesidigt engagemang. 

 

Mängden information i samhället ökar ständigt och informationsspridning är numer starkt 

förankrad i organisationer. Att informera är dock en sak, att kommunicera och nå fram med 

sin information är en annan.23 Hanteringen av information kan vara antingen reaktiv, där man 

löser problemen när de väl uppstått, eller proaktiv, där man skapar nya möjligheter och 

förebygger problemen. Att arbeta proaktivt innebär att handla genom kommunikation, att 

själv skapa den sociala verkligheten.24 

 

Då det gäller planerad kommunikation och strategisk kommunikation är det också viktigt att 

tydligt definiera begreppen. Begreppet planerad kommunikation innebär taktisk och operativ 

kommunikation som vanligtvis inte är relaterad till en organisations övergripande mål. Den 

berör oftast tidsbegränsade kommunikationsinsatser i syfte att påverka en målgrupp. Den 

handlar om organisationers formella/fastlagda och strukturerade kommunikation externt och 

internt, till skillnad från mer slumpmässig och slentrianbetonad information och den 

informella information som vanligen förekommer i organisationer.25 Planerad kommunikation 

manifesteras vanligen i en dokumenterad kommunikationsplan som fungerar som målinriktat 

                                                           
21 Peter Erikson, Planerad kommunikation. Strategiskt ledningsstöd i företag och organisation. Liber, Malmö 
2007, s.7,274f 
22 Lars Palm, Kommunikationsplanering. En handbok på vetenskaplig grund, Studentlitteratur, Lund 2006, s.14 
23 Jesper Falkheimer; Mats Heide, Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska kommunikatörer, Liber, 
Malmö 2003, s68f 
24 Falkheimer och Heide 2003, s.83ff 
25 Jesper Falkheimer; Mats Heide 2007, Strategisk kommunikation. En bok om organisationers relationer, 
Studentlitteratur, Lund 2007 s.44f 
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styrinstrument, något som kan användas för både större kampanjer och projekt och mindre 

uppgifter, återkommande åtgärder, dagliga rutiner eller oförutsedda insatser.  

 

Strategisk kommunikation är ett nyare begreppsalternativ med betoning på organisationens 

övergripande mål.26 Strategisk kommunikation definieras som ledning, planering och 

genomförande av reflexiva och kritiska kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation 

dels till olika publiker, intressenter och målgrupper, dels samhället som offentlighet, med 

syfte att uppnå övergripande organisatoriska verksamhetsmål.27 

Strategisk kommunikation är ett kunskapsintresse för främst tre forskningsfält: Public 

relations, organisationskommunikation och marknadsföring.  Den är ett samlingsbegrepp för 

organisationers kommunikation, formell som informell. Den är en grundläggande del av en 

organisations ledningsfunktion och ett praktiskt specialområde som omfattar bland annat 

undersökning av behov, planläggning, strategiformulering, utförande av 

kommunikationsinterventioner, kommunikationsprogram och kommunikationsprocesser.28 

Den strategiska kommunikationen är inte något som begränsas till enbart 

kommunikatörers verksamhet, utan förekommer på alla nivåer i en organisation; i både 

chefers, webbredaktörers, marknadsdirektörens, personaltidningsredaktörens eller 

informationsdirektörens dagliga kommunikation med sina medarbetare på olika hierarkiska 

nivåer. Det innebär dock inte att insikten om kommunikationens betydelse finns hos alla dessa 

yrkesgrupper eller att alla har lika mycket utbildning inom kommunikationsområdet.29 

Det finns enligt Falkheimer och Heide forskare som sätter likhetstecken mellan public 

relations och strategisk kommunikation, de definierar det som ledning av kommunikation 

mellan en organisation och dess publiker. Författarna menar i stället att strategisk 

kommunikation handlar om den övergripande strategiska planeringen, utförandet och 

utvärderandet av en organisations kommunikation med både interna och externa publiker. 

Men den handlar också om att anlägga ett kommunikativt perspektiv på i princip allt en 

organisation sysslar med.30 

Bakom strategisk kommunikation finns en förståelse om att allt som en organisation 

säger och gör kan och bör hanteras strategiskt, oavsett om målet med en viss 

kommunikationsinsats är att nå ett kortsiktigt mål, till exempel att nå ut med ett visst budskap 

                                                           
26 Larsåke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 2008, tredje upplagan, s.34 
27 Falkheimer; Heide 2007, s.44 
28 Ibid., s.36 
29 Ibid., s.37 
30 Ibid, s.37 
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till en viss målgrupp i syfte att övertyga den att ändra åsikt eller beteende. De anser att sådan 

kommunikation är grunden för organisationers existens.31 Jag ansluter mig i uppsatsen till 

författarna Heide och Falkheimers syn på strategisk kommunikation. 

 

Den tidigare uppdelningen i extern och intern kommunikation är i upplösning. Internt riktad 

information kommunicerar även externt genom medarbetarna. På samma vis fungerar extern 

kommunikation som kommunikation inom organisationen och denna självbekräftande effekt 

är ibland viktigare än det egentliga utåtriktade meddelandet. Att kommunicera externt innebär 

att stärka eller förändra organisationens profil och identitet. Det handlar om att skapa sin egen 

bild proaktivt, den bild av organisationen som man vill visa upp. All kommunikation, oavsett 

om den syftar till det eller ej, har därmed en inverkan på organisationen. 32  

Med hjälp av kommunikationsstrategier som är väl integrerade i organisationen har en 

organisation dessutom större chans att bryta sig genom informationsbruset och nå 

målgrupperna med sitt budskap än den skulle med hjälp av okoordinerade 

kommunikationsinsatser.33  

 

Vid överföring av information finns det två större skolor inom kommunikationsteorier, teorin 

om transmission och om meningsskapande. Den mekaniska transmissionssynen på 

kommunikation har dominerat länge och fått fäste i många företagsledningar. Denna teori 

siktar in sig på överföringen av information och förutsätter att denna tillgodogörs av 

mottagaren. Kommunikation innebär att information skall transporteras effektivt, utan spill. 

Med detta fokus begränsas kommunikationskanalerna till top-down i organisationen. 34 

Den meningsskapande skolan menar istället att fungerande kommunikation innebär 

förståelsen och meningsskapandet av information. När målet med kommunikation på detta 

sätt blir att nå ut med ett meddelande i tid och rum, innebär effektiv kommunikation inte vad 

som kan sägas utan vad som kan utelämnas. Grundläggande för den meningsskapande 

kommunikationssynen är dialogen, vilken är avgörande för att utveckla, stärka och 

vidmakthålla relationer. En symmetrisk dialog är idealisk, något som ofta försvåras av olika 

beroenden, exempelvis att hålla sig väl med dem ovanför sig själv i en hierarki. 35 

                                                           
31 Falkheimer; Heide 2007 s.37 
32 Falkheimer; Heide 2003, s.85f 
33 Joep Cornelissen, 2011, Corporate Communication, a guide to theory and practice. 3 uppl. London: Sage. S 23 
34 Falkheimer; Heide 2003, s.70f 
35 Ibid., s.78ff 
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Startpunkten i en meningsskapande kommunikationsprocess är att ett meddelande 

rycks ut från det kontinuerliga informationsflöde som omger oss. Först då blir detta budskap 

tillgängligt för tolkning och meningstilldelning. Enbart genom att välja att ta upp vissa saker 

och inte andra kan alltså organisationen påverka föreställningar i dess omvärld. 36 

En central del i en meningsskapande process är att budskapet sätts i relation till något 

annat, att det ges någon form av kontext. Att inte bara förmedla information utan också att 

förädla och förklara genom att sätta in informationen i ett sammanhang, att kontextualisera 

den. Exempelvis genom att beskriva hur verksamhetens egna mål, beslut och satsningar 

hänger ihop med organisationens övergripande mål och visioner.37 

Jag ansluter mig i uppsatsen till den meningsskapande skolan och i följande arbete 

avser fungerande kommunikation som information som har förståtts och tillgodosetts. 

1.3.2 Platsmarknadsföring 

Då det gäller kommuner syftar platsmarknadsföring till att göra dessa till attraktivare platser 

för befintliga och potentiella invånare och företag samt besökare. Att marknadsföra en 

kommun handlar lika mycket om platsutveckling som om att skapa en positiv bild av 

kommunens organisation hos dessa målgrupper.38 

I dag pågår ett alltmer intensifierat produktgörande och kommersialisering av platser. 

En plats är inte bara ett egennamn eller en funktionell benämning utifrån andra platser 

positionerad på en karta, utan platsen lever även genom den känsla som den förmedlar. En 

plats är socialt konstruerad och dess mening och användbarhet omskapas ständigt i sociala 

relationer och nätverk. Platsen är därmed inte, utan den blir. Vad platsen definieras som 

påverkas av subjektiva föreställningar och vice versa och här finns stora möjligheter att 

påverka föreställningen av och därmed även upplevelsen av platsen.39 Något som är speciellt 

för en kommun är att den både är en organisation och en fysisk plats. Uppfattningen av den 

ena aspekten påverkar den andra och vice versa. 

Marknadsföring av en plats syftar till att förmedla en positiv bild av densamma. För 

Luleå kommun rör detta sig främst om målgrupperna besökare, näringsliv, arbetskraft och 

potentiella invånare. Det gäller även för de anställda inom organisationen och de nuvarande 

                                                           
36 Mats Heide; Catrin Johansson; Charlotte Simonsson 2005. Kommunikation & organisation. Malmö: Liber. 
s.103 
37 Ibid., s. 106 
38 Ola Thufvesson, Fjärde staden. Placemarketing Helsingborg, Helsingborgs stad, Helsingborg 2006, s.7 
39 Richard Ek; Johan Hultman, Plats som produkt, Lund 2007, s.13ff 
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invånarna.40 Platsmarknadsföring genom enhetlig kommunikation handlar om att skapa en 

delaktighet i platsen, men också höja attraktionskraften hos kommunen som organisation.41  

En förvirrande positionering är att hävda två eller fler fördelar som motsäger varandra. 

Irrelevant positionering är att hävda en fördel som få av de potentiella kunderna bryr sig om. 

Tveksam positionering är att hävda en fördel som folk kommer att tvivla på att organisationen 

verkligen kan åstadkomma.42 

I Luleå kommun har valt att skilja på marknadsföringen av platsen/staden Luleå och 

verksamheten Luleå kommun. Utvecklingskontoret som är ett kontor under 

kommunledningsförvaltningen, ansvarar för platsmarknadsföringen. De inledde arbetet med 

platsmarknadsföring på 2000-talet, när Utvecklingskontoret bildades.  

Platsmarknadsföringen använder en annan webbsida och logotype än kommunen. Det 

externa kommunikationsarbetet för marknadsföringen av Luleå stad styrs av 

Utvecklingskontoret.  

1.3.3 Organisationsvarumärke 

Moderna organisationer satsar på att stärka sina varumärken. Detta dels av konkurrensskäl, 

det är svårare att kopiera ett varumärke än en produkt eller en tjänst, dels av en förändrad 

inställning hos konsumenter, som många gånger konsumerar för att stärka sin egen identitet 

och för att de attraheras av de värden som en viss organisation står för.  

Organisationsvarumärken, så kallade brands, skiljer sig från produktvarumärken på 

flera sätt. De har en lång livscykel, ofta lika lång som organisationen och de är en 

angelägenhet för ledningen och inte bara marknadsavdelningen. De skapas och upprätthålls 

genom medarbetarnas prestationer och prestation. Att personalen i sin roll gestaltar och 

levandegör organisationens värderingar benämns living the brand. 43 

Konsumenter kan ha en relation till vissa organisationer eller varumärken. 

Relationerna baseras i stor utsträckning på föreställningar av en organisation och dess 

produkter. De kan formas dels genom medierad information, dels på basis av våra och andras 

erfarenheter av organisationen. Den medierade informationen består både av de budskap som 

organisationen förmedlar i olika sammanhang och av massmediers rapportering om en 

bestämd organisation. Föreställningar skapas också genom de egna erfarenheterna, 

                                                           
40 Ek & Hultman 2007, s.28 
41 Thufvesson 2006, s.8 
42 Philip Kotler1999, Kotlers marknadsföring, att skapa, vinna och dominera marknader. Uppl 1:4. Malmö: Liber. 
s76 
43 Falkheimer; Heide 2007, s.89f 
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exempelvis hur vi blir bemötta av telefonisten eller på de erfarenheter som andra exempelvis 

grannar, kollegor och bekanta, har.44 

Den offentliga sektorn skiljer sig markant från privat sektor. Dels lever man efter lagar 

och förordningar, bland annat offentlighetsprincipen och lagen om offentlig upphandling, dels 

finns inte samma ansvarsutkrävande och styrning som inom näringslivet.  

Att bygga ett organisationsvarumärke innebär att skapa en profil, en idealbild av det 

man vill förmedla. Den faktiska uppfattade bilden som omvärlden har bildar i sin tur 

begreppet image.45 Profilarbete syftar till att skapa en bild av organisationen på ett proaktivt 

sätt och försöka upprätthålla denna bild i den uppfattade imagen.46 

Att profilera sig handlar främst om att särskilja sig från konkurrenter och att uppnå 

respekt och popularitet.47 Positionering är ett vedertaget begrepp för att beskriva den önskade 

och verkliga ställningen på en marknad eller i samhället. Positionering är inriktat på att 

fastställa organisationens plats i människors föreställningsvärld i förhållande till andra 

konkurrenter.48 

Den grafiska profilen hanterar hur och i vilka sammanhang organisationens namn och 

märke får användas. Den enhetliga visuella profilen ger ett tydligt kännetecken för 

medarbetare, kunder och övriga omvärlden.49 

1.3.4 Teoretisk syntes 

Utifrån ovanstående teoretiska genomgångar har jag identifierat begreppen strategisk 

kommunikation, proaktiv kommunikation och meningsskapande kommunikation som 

eftersträvansvärda värden som Luleå kommun bör arbeta efter att uppnå i sitt 

förändringsarbete. 

Med strategisk kommunikation kan kommunens ledning använda sig av ett 

kommunikationsarbete som ska syfta till att stödja organisationen och bidra till att lättare 

uppnå verksamheternas övergripande mål. Genom att arbeta med strategisk kommunikation 

kan man styra alla insatser så att resurserna används på ett optimalt sätt. Genom strategisk 

kommunikation är sannolikheten större att kommunikation införlivas som en naturlig del i 

                                                           
44 Ibid., s.23f 
45 Palm 2006, s.85ff 
46 Falkheimer & Heide 2003, s.83ff 
47 Palm 2006, s.88 
48 Larsåke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 2008, s.117f 
49 Falkheimer & Palm 2005, s.16; s.116 
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ledningens arbete och att den bidrar till att nå en större verksamhetsnytta, till skillnad från mer 

slentrianmässigt informationsarbete. 

Med proaktiv kommunikation avses ett aktivt utövande, ett tillvägagångssätt som 

syftar till att vara proaktivt istället för reaktivt. Genom att skapa den bild som organisationen 

vill framställa av sig själv skapas en ökad förståelse för hur organisationen avser att fungera, 

då situationer ofta kan beskrivas innan de har uppkommit.  

Med meningsskapande kommunikation avses den dialog mellan beslutsfattare, 

tillämpare och målgrupp som syftar till att uppnå samförstånd, relation och hög reliabilitet. 

  

1.4 Metod  
När det gäller val av metod är det ämnet och syftet som bör avgöra beslutet.50 Denna 

kvalitativa studie baserar sig på empiri från fem kvalitativa forskningsintervjuer som 

genomförts med anonyma nyckelpersoner som på olika sätt utför kommunikationsarbete i 

Luleå kommun. I studien undersöks hur det pågående arbetet upplevs och vilka 

förutsättningar som kan påverka dess pågående utvecklingsprocess.   

 

1.4.1 Kvalitativ forskning 
Valet av denna metod avgörs av studiens syfte. Med en kvalitativ forskningsmetod är det 

möjligt att beskriva och tolka vilka förutsättningar som råder för utövarna i det pågående 

kommunikationsarbetet.51 Kvalitativ forskning går ut på att skapa förståelse. Att belysa, inte 

att bevisa. De kvalitativa intervjuerna som genomförts i denna uppsats har gett mig 

beskrivningar av fenomen inom kommunikationsarbetet vars mening jag sedan kunnat tolka.52  

Vid planeringen av intervjuerna identifierade jag nyckelfrågor för intervjuerna enligt 

vad, hur och varför.53 

Vad – jag ska undersöka kommunikationsarbetet i Luleå kommun. 

Varför – för att skapa en bättre förståelse om vilka förutsättningar och problem som 

råder för kommunikationsarbetet samt ta reda på hur det bidrar till verksamhetens nytta. 

Hur – genom att belysa och analysera hur kommunikationsarbetet upplevs och bedrivs 

av utövarna i förändringsprocessen från traditionellt informationsarbete till mer strategisk 

kommunikation i en kontext som består av dessa pågående förändringar.  

                                                           
50 Ekström&Larsson, 2000 
51 Steinar Kvale 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund s.170 
52 Kvale, 1997, s 13f 
53 Kvale 1997, s.91f 
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I uppsatsens analysdel har jag hämtat teman utifrån det empiriska materialet med ett 

empirinärt förhållningssätt. Denna metod anses som självklar i en explorativ studie och 

rekommenderas vid de flesta kvalitativa undersökningar. Analystrådarna skapas därmed av 

intervjumaterialet. De olika tematiska indelningarna exemplifierades systematiskt med tre 

olika citat från intervjuerna.54 

Under intervjuerna antecknades intressanta uttalanden och saker som stack ut. Detta är 

en metod som förespråkas eftersom att dessa anteckningar är början på analysen.55 Efter 

utskriften av intervjuerna strukturerade jag det materialet efter hur de kunde besvara 

frågeställningarna. Sedan kartlade jag materialet så att det skulle bli tillgängligt för analys 

genom att markera väsentligt material och eliminera överflödigt material som avvikelser från 

frågeställningarna eller sådant som kändes oväsentligt i sammanhanget på grund av 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Under själva analysen utvecklades förståelsen för de 

intervjuades perspektiv på olika teman.56 

Under den tematiska analysen koncentrerade, tolkade och skrev jag ner min förståelse. 

Temarubrikerna blev fler än planerat eftersom att det empiriska materialet var omfattande. 

Samtidigt blev de ursprungliga frågeställningarna färre allteftersom min helhetsförståelse 

ökade. De rubriker på teman som fastställdes skapades relativt oberoende av varandra. Detta 

öppnade möjligheter för en analys och skrivprocess som kunde beskriva helhetsbilden. I ett 

senare skede reflekterade jag över sambanden mellan olika teman och undersökte vad som 

kunde inordnas i ett mönster och vad som föll utanför.57  

Temat om verksamhetsnyttan föll utanför det planerade systemet med tre citat. Detta 

tema behölls i ett separat kapitel med citat från samtliga informanter.  

Inom kvalitativ forskning kan man skapa möjligheter till helhetsförståelse, genom att 

pendla mellan delarna och helheten. Under min forskning, under intervjuerna och i 

behandlingen av intervjuerna har jag hela tiden skapat nya bilder av informanternas 

livsvärldar i förhållande till uppsatsens olika teman. Allt eftersom materialet har samlats in 

har dessa bilder förändrats. När jag bearbetade utskrifterna av intervjuerna tillfördes ständigt 

innehåll som fick nya eller skarpare konturer.58 

                                                           
54 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, Studentlitteratur, Lund 2002, s.144f 
55 Ryen, 2004 
56 Kvale 1997, s.170f 
57 Widerberg 2002, s 151 
58 Widerberg 2002, s.148ff 



16 
 

Det är inte bara det som sagts under intervjuerna enligt utskriften, utan även allt som 

sagts före och efter intervjuerna, gester, kroppsuttryck, stämningar, tonfall och liknande som 

har påverkat min helhetsförståelse. Denna helhet är något mer än det som kan beläggas i 

intervjuerna. Vissa personer har gett uttryck för mer än jag som forskare kan finna i 

intervjuutskriften. Eftersom att jag inte hade någon färdig helhetsförståelse som jag önskade 

förmedla var citaten från olika teman en hjälp när det gällde att upptäcka mönster och 

sammanhang. Dessa bildade slutligen den stomme utifrån vilken jag senare skapade min 

förståelse.59 

  

1.4.2 Reflexivitet – min roll som forskare 
Reflexivitet är ett begrepp som innebär en sammanförning av personerna forskaren och 

privatmänniskan, den tänkande och den kännande, där forskaren blir en del av det som 

studeras. För uppsatsens del är det viktigt att identifiera min självmedvetenhet i mötet med 

informanterna, eftersom att jag inte kan beskriva verkligheten utan att påverka den och det går 

inte att beskriva andra utan att avslöja sig själv. 60 

Ett reflexivt förhållningssätt är grunden för lärande och utveckling. Att reflektera 

handlar om meta-tänkande, det vill säga tänkande om tänkande eller tolkning av tolkningar. 

Det är först när vi lämnar de invanda och rutinmässiga tankegångarna som vi kan se och 

förstå nya saker och därmed generera kunskaper som kan användas för att utveckla praktiken. 

En förutsättning för utveckling för ett reflexivt förhållningssätt är att det finns en vilja att lära 

sig nya saker. Ett reflexivt förhållningssätt är också en grundförutsättning för att bli en 

professionell praktiker.  

Jag är medveten om att jag i min roll som forskare har påverkat studien. Min 

utbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap på Luleå tekniska universitet var inriktad 

mot journalistik men det var den strategiska kommunikationen som framför allt fångade mitt 

intresse.  

Min B-uppsats handlade om Luleå tekniska universitets profileringsarbete och 

utgångspunkten var en kvalitativ intervju med marknadschefen. Där fick jag en förförståelse 

för hur organisationer kan använda sig av strategisk kommunikation för att nå sina mål och att 

det kan finnas vissa strukturella glapp i organisationen av detsamma. 

Efter studietiden jobbade jag i ett och ett halvt år som informatör och som 

distriktsredaktör på investeringsavdelningen i region Nord på Trafikverket i Luleå. Där fick 
                                                           
59 Ibid.  
60 Billy Ehn; Barbro Klein, Från erfarenhet till text, om kulturvetenskaplig reflexivitet, Stockholm 1994, s.10ff 
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jag yrkeserfarenhet av strategisk kommunikation och förförståelse för att trots att det skapas 

styrdokument så kan dessa sakna värde i praktiken om inte ledningen ser till att samtliga 

medarbetare implementerar dem i sitt arbetssätt och förstår syftet bakom dem.  

I januari 2012 fick jag anställning som kommunikatör på Luleå kommun, på tekniska 

förvaltningen. Det visade sig snabbt att hela det strategiska kommunikationsarbetet var under 

ombyggnad och att det till stora delar saknades kommunikativa styrdokument. Jag ingår i 

kommunikatörsnätverket och har en viss förförståelse av vilka förutsättningar som råder för 

mig men inte för mina kollegor.  

Mitt intresse i att skriva denna uppsats är därmed dels av professionell och dels av 

personlig karaktär. Det är viktigt för mig att förstå och reda ut hur Luleå kommuns strategiska 

kommunikation är avsedd att fungera och hur den fungerar i praktiken.  

Min avsikt är att i uppsatsen behålla ett reflexivt förhållningssätt, vilket innebär att 

man med kritiska ögon betraktar sitt eget handlande och tänkande, det egna 

tolkningsramverket som bland annat består av akademiska teorier, privata teorier och 

erfarenheter, normer och värderingar. 61 

 

1.4.3 Intervjumetod 
Till denna uppsats har jag genomfört fem kvalitativa forskningsintervjuer, som genomfördes 

under perioden 120323–120327. Intervjuernas syfte var kunskapsinsamlande, för att fylla 

luckor i min förståelse kring vilka förutsättningar som råder inom kommunikationsarbetet i 

Luleå kommun. Jag hade vid intervjutillfället träffat alla informanter tidigare i professionella 

sammanhang. 

 

Jag har grävt där jag står så till vida att jag själv är en av de femton personer som ingår i 

kommunikationsnätverket och har därmed en professionell relation till de som jag har 

intervjuat vilket på ett sätt har försvårat distansen och har ökat närheten i samtalet.  

Urvalet av informanter gjordes med syftet att skapa så stor bredd som möjligt utifrån 

deras huvudsakliga funktioner. De arbetade alla på något sätt med olika fält av 

kommunikation på Luleå kommun, områden som de själva skriftligen beskrev enligt följande 

i bandprotokollen: digitala kanaler, intranät, tidningar och övrig media, intern korrespondens, 

kommunikationsansvar, skribent, redaktör för tidningar, broschyrer, webb och projekt.  

                                                           
61 Falkheimer; Heide 2007. s.10 
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Två av informanterna var nyanställda under det senaste året, tre av dem hade jobbat 

där sedan långt innan införandet av webben, som kom i mitten av 90-talet. Alla arbetar inom 

olika funktionsområden och har olika utbildningsbakgrund. Tre av informanterna har 

universitetsutbildning, en har folkhögskoleutbildning och en har eftergymnasial utbildning. 

Deras födelseår har en spännvidd på 32 år. Genom olikheterna i källmaterialet hoppades jag 

kunna få ett bredare analysresultat.  

 

Eftersom att intervjuerna kunde antas upplevas som känsliga ämnen har det varit viktigt att 

värna om konfidentialiteten för informanterna och de människor som nämns i intervjuerna. På 

grund av etiska överväganden har jag valt att garantera att alla informanter ska vara anonyma.  

Valet av anonymitet beror delvis på att den första person som tillfrågades om att bli 

intervjuad tackade nej. Jag tolkade detta som att det fanns skäl till att fler informanter kunde 

uppleva obehag inför risken att kunna bli identifierade. Jag antog att det också berodde på att 

kommunikatörernas antal är relativt begränsat inom kommunikationsarbetet på Luleå 

kommun och det fanns en upplevd risk om att ställas till svars. Eftersom att jag ville främja ett 

öppet och ärligt samtalsklimat antogs anonymiteten kunna underlätta fritt samtal.   

 

Intervjuerna utfördes i lugna kontorsmiljöer på respektive informants eget kontorsrum och 

intervjuernas längd var mellan 23 och 60 minuter. Samtliga informanter blev informerade om 

att syftet med intervjuerna var att skapa en bättre förståelse för vilka förutsättningar som råder 

inom kommunikationsarbetet i Luleå kommun. Alla som samtyckte till intervju ställde upp 

med omedelbar verkan eller inom en vecka.  

Informanterna uppmanades vid oklarheter om frågornas avseende att svara fritt på 

frågorna och jag vägledde i minsta möjliga mån med extra förklaringar kring frågornas 

utformning. Frågorna var öppet utformade för att bidra med öppna svar som inte påverkats.  

Jag ställde många följdfrågor när svaren var otydliga men fick ändå inte alltid 

specifika svar. Genom följdfrågorna avsågs chansen till ett givande svar öka även på specifika 

kunskapsfrågor eller en mer känslig fråga.62  

 

Till varje intervju användes en semistrukturerad intervjuguide. Denna form av intervjuguide 

anses ge mest flexibilitet vilket behövs för att kunna skapa möjligheter att fånga upp och 

utveckla resonemang som informanterna fört.63 Intervjuguiden bestod av sjutton öppna frågor 

                                                           
62 Patel; Davidsson 2003, s.74 
63 Kvale 1997, s.121ff 
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som var avsedda att beskriva kommunikationsarbetets förutsättningar. I analysen av svaren 

har jag valt att analysera tre delar: vilka förutsättningar och problem som råder i det befintliga 

kommunikationsarbetet, hur det förväntas förändras framöver. Jag har också undersökt vad 

ordet verksamhetsnytta innebär för dem. Dessa tre delar syftar till att besvara 

frågeställningarna. 

 

Samtalen spelades in med en diktafon i wav-filer som sedan konverterades till Mp3-format. 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet för att uppnå största reliabilitet. Samtliga 

intervjuer har skrivits ut ordagrant i sina helheter och enbart av mig, varje intervjuad timme 

har tagit cirka fem timmar att bearbeta. Transkriptionen av intervjuerna har gjorts med 

läsbarhet i åtanke. Uppenbara upprepningar har uteslutis, likaså skratt, pauser och 

betoningar.64  

Direkta citat återges därför i skriftspråk snarare än talspråk för att ge dem rättvisa, 

också för att det är mer lättläst och estetiskt tilltalande. Användandet av intervjumaterial i 

uppsatsen sker både i form av direkta citat och i form av parafraseringar. Alla namn som 

nämnts i citaten har markerats med ett X.65  

Vid längre citat har jag använt indrag och friläggning, medan kortare citat arbetats in i 

texten. Bortklippta delar i citat markeras med (---). 

 

1.4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
En uppsats trovärdighet och hållbarhet ryms inom begreppen reliabilitet och validitet, det vill 

säga; är uppsatsen vetenskapligt giltig och tillförlitlig? Har jag undersökt det som uppsatsens 

syfte bestämt att jag ska undersöka, hur har jag gjort mina urval och hur analyserar jag det 

empiriska materialet? För att ge svar på det måste jag analysera varje metod för sig och hur de 

uppfyllt kraven för validitet och reliabilitet. 

 

När det gäller min användning av kvalitativ intervjumetod i uppsatsen anser jag att jag har 

uppnått en hög grad av reliabilitet. Frågor som ställts till informanterna är skapade i direkt 

anknytning till uppsatsens syfte och frågeställningar. Urvalet av informanter har haft 

funktionsbredd i åtanke och frågorna har haft tillräckligt med flexibilitet för att fånga upp 

intressanta och oväntade svar som även de har varit intressanta för min undersökning. Det är 

                                                           
64 Kvale 1997, s.155 
65 Kvale 1997, s. 155f 



20 
 

de mest intresseväckande fynden som har återgetts i olika teman genom direkta citat vilket är 

en förutsättning för att göra uppsatsen både vetenskapligt giltig och tillförlitlig.66 

Detta metodval kan dock medföra en risk i generaliserbarhet, eftersom att den baserar 

sig på ett empiristiskt underlag som är typiskt för en speciell situation, tid och grupp av 

människor. Uppsatsen har inte heller uppnått validitet eftersom att den baserar sig på en 

kvalitativ forskningsmetod. Det finns därmed inte några mätbara resultat.  

 

Min uppsats startar hos mig själv och min roll som forskare. Den reflexiva metoden har varit 

ofrånkomlig eftersom att uppsatsen fyller syften både för mig som privatperson, som student 

och som anställd. Denna uppsats resa har säkert färgats av mina erfarenheter och reflektioner 

på många sätt. När det gäller denna metod karaktäriseras uppsatsen av mitt eget 

förhållningssätt till kommunikationsarbetet.  

Mina slutsatser är subjektiva och kan inte ses som någon sanning. Jag har skrivit 

uppsatsen med en stor vilja att lära nya saker och att utveckla min egen förståelse. Denna 

metod medför att jag dels återgett ett begränsat urval av informanters livsåskådning och tolkat 

det genom min egen förmåga. Jag kan därmed inte anse att mina slutsatser är generaliserbara. 

 

Jag anser att en hög grad av reliabilitet är uppnådd för uppsatsens syfte. Informanterna är 

nyckelpersoner inom uppsatsens valda ämne. Informanterna har på olika sätt varit mycket 

insatta i ämnet och har kunnat ge mig både bakgrundsfakta och framför allt intressanta 

inblickar i den rådande situationen. Jag anser att jag har kunnat belysa mer än jag 

ursprungligen förväntade mig att kunna belysa. 

 

 

  

                                                           
66 Kvale 1997, s.207f 
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2. Källmaterial  
För att kunna förstå vilka förutsättningar som råder i kommunikationsarbetet i Luleå kommun 

måste jag först göra en noggrann presentation och analys av det empiristiska material som jag 

har avgränsat mig till. De problem- och utvecklingsområden som identifieras i uppsatsens 

källmaterial kommer att tematiseras i en analys.   

 

Följande avsnitt kommer att innehålla en kort presentation och en kortare sammanfattning av 

de fem intervjuerna, kommunens befintliga styrdokument, kompletterande arbetsverktyg, och 

av de styrdokument som finns på remisstadium.   

Intervjuerna beskriver hur de pågående förändringarna upplevs för utövarna inom 

kommunikationsarbetet. Det är dessa som är uppsatsens viktigaste material. 

De befintliga styrdokumenten konkretiserar det pågående kommunikationsarbetets 

förutsättningar tills de nya antagits. 

Kommunikationsmodellen visar hur det planerade kommunikationsarbetet är avsett att 

bedrivas framöver. 

De kommande styrdokumenten agerar som vägvisare i uppsatsen men har ingen 

reliabilitet i nuläget eftersom att de inte är antagna. 

 

2.1 Intervjuer 
Här följer en kort sammanfattning av de fem intervjuerna. Dessa kortfattade texter innehåller 

ingen analys av det som framfördes, utan ska ses som ett klargörande sammandrag inför 

analyskapitlet. 

 

2.1.1 Intervju 1 
Informant 1 ser på sitt arbete som work in progress. Informanten beskriver sitt arbete som att 

gå från ren produktion till ett mer kommunikativt tänk. Om det pågående arbetet med 

kommunikationspolicys säger informanten att det inte har kommit så långt men att det finns 

många informella manualer inom området.   

 

2.1.2 Intervju 2 
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Informant 2 beskriver att det kommunikativa arbetet i Luleå kommun överlappar varandra 

genom information, kommunikation och relationsskapande och att det även tidigare i 

praktiken har handlat om kommunikation och om relationsskapande.  

Informant 2 betonar medborgarnas rätt till korrekt och saklig information om 

kommunala angelägenheter. Informanten beskriver sin skyldighet att informera neutralt och 

objektivt och beskriver tendensen att kommunens kommunikativa arbete håller på att glida 

över mer och mer till marknadsföring.  

 

2.1.3 Intervju 3 
Informant 3 beskriver det kommunikativa arbete som berör honom som möten, 

pressmeddelanden, information genom intranät och hemsida samt rekryteringsannonser i ett 

övergripande och strategiskt skede.  

Informanten deltar i framtagandet av policys, regler, riktlinjer och i diskussioner som 

rör liknande frågor. Informanten beskriver att kommunikationsarbetet på Luleå kommun har 

gått från att ha varit ganska förvaltningsspecifikt till att bli mer och mer 

kommunövergripande.  

Informanten säger att det inte finns någon befintlig kommunikationspolicy och inga 

mål eller visioner för kommunikationsarbetet, men det pågår ett arbete för att ta fram sådana.   

 

2.1.4 Intervju 4 
Informanten säger att kommunikationskontoret ska vara en strategisk resurs i 

kommunikationsfrågor för hela kommunen, producera informationsmaterial och ska bidra 

till att skapa en så bra verksamhet som möjligt med hjälp av kommunicera uppdragen på ett 

så smart sätt som möjligt.  

Informanten vill att alla medarbetare ska veta hur man kan jobba med kommunikation 

för att skapa större verksamhetsnytta. Informanten tycker att Luleå kommun är bra på att 

kommunicera sina verksamheter mot medborgarna, kunder och intressenter. Att man är öppna 

och tillgängliga men att det finns områden som har ”en oerhört stor potential”. 

 

2.1.5 Intervju 5 
Informanten deltar i utvecklingen av kommunens intranät och ser på sitt 

kommunikationsarbete som ett stöd, en resurs och ett bollplank vid olika insatser.  

Informanten berättar att det finns cirka 400 redaktörer för webben i kommunen.  
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Informanten tycker att kommunikation är ett viktigt arbete och berättar att det planeras 

för att lyfta det kommunikativa ledarskapet och medvetenheten om kommunikationens roll 

bland kommunens chefer.  

  

2.2 Befintliga styrdokument för kommunikationsarbetet  
Det finns ingen samlad plattform för kommunikationsarbetet i nuläget. Det finns två separata 

styrdokument som nu ska beskrivas och de presenteras efter ålder; 

• Informations- och mediepolicy.67 Ett dokument från 2003 som innehåller riktlinjer 

för principiellt handlande för Luleå kommun när det gäller informations- och 

mediearbete. 

• Profilprogram för Luleå kommun.68 Ett dokument från 2005 som beskriver 

kommunens användande av bland annat logotyper och symboler.  

2.2.1 Informations- och mediepolicy 
Policyn är nio år gammal och i dess inledning beskrivs den som en del av kommande program 

för kommunens gemensamma plattform för hur kommunen ska kommunicera inåt och utåt69. 

Den redovisas som bilaga. Syftet med informations- och mediepolicyn är att genom ett mer 

offensivt kommunikationsarbete70 skapa både större intern samsyn såväl som tydlighet om 

vad Luleås kärnvärden71 är.   

Den hänvisar i sin inledning både till den grafiska profilmanualen72 och till den 

marknadsplan som Utvecklingskontoret kommer att ansvara för73. Det sist nämnda 

dokumentet kan tyvärr inte redovisas eftersom att den inte går att finna på intranätet under 

kommunikationssektionens stöddokument och därmed inte kan anses vara ett verktyg avsett 

för kommunikatörer.  

 

Det framgår inte om det särskilt är kommunikationsarbetets mål eller om det är kommunens 

generella mål som det dåvarande informationskontoret var avsett att stödja. Jag har valt att 

redovisa dem i punktform för lättare identifikation;  
                                                           
67 Luleå kommun intranät, 120328 
68 Luleå kommun intranät, 120328 
69 Antas motsvara begreppen intern och extern kommunikation 
70 Det framgår inte hur detta arbete bedrevs före 2003  
71 I nuläget består Luleå kommuns värdegrund av tre kärnvärden: engagemang, ansvarstagande och 
kompetens. Det är oklart om det är dessa ord som avsågs 2003 
72 Dokumentet heter Profilprogram för Luleå kommun 
73 Detta dokument finns inte tillgängligt som kommunikationsstöd på i intranätet 120328 
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• Kommunen eftersträvar välinformerade medborgare, kommunens information ska 

tjäna allmänhetens intressen.74 

• Informationen ska vara korrekt, relevant och begriplig75. 

• Informationsinsatserna ska vara samordnade för att stärka Luleås identitet.76 

• Informationsinsatserna ska medverka till att kommunen når målen i Vision 205077. 

• Stor vikt ska läggas på att skapa dialog och förstärka den demokratiska processen i 

kommunen.78 

Strategierna kan sammanfattas med att kommunens informationsverksamhet ska lämna 

information före, under och efter den politiska beslutsprocessen vid viktiga ärenden, skapa 

förutsättningar för en dialog mellan olika parter inom kommunen samt utnyttja olika kanaler 

beroende på budskap och målgrupp för att ”få en så bred och effektiv täckning som möjligt” 

och sträva efter att alla grupper hålls informerade. Vidare ska den underlätta massmedias 

uppgift att bevaka och informera om beslut, utredningar och fakta inom kommunens olika 

organ. Medarbetarna ska skapa en informationsplan för alla projekt av större karaktär som 

kommunen medverkar i eller svarar för79. Verksamheterna ska utvecklas genom att nätverka 

med informationskontoret för att samordna gemensamma förvaltningsövergripande 

informationsinsatser och för att utbilda förvaltningsredaktörer.80 

Ansvarsbeskrivningen anger att alla verksamheter och funktioner i kommunen ska känna till 

och förstå sitt informationsansvar. Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret 

för kommunövergripande strategisk informationsverksamhet. Det är nämnder och styrelser 

som ansvarar för information inom sina respektive områden. Det är informationskontoret som 

ansvarar för att uppföljning och utvärdering av kommunens samlade informationsinsatser 

”vad avser kvalitet, effektivitet mm” utförs löpande. 

Sammanfattningsvis är informationspolicyn ganska omfattande men inte så konkret. Den 

består av mål som kan anses tillhöra flera olika kommunikationsvetenskapliga teoriers 

synsätt. Den hänvisar till kommande program som inte finns och till program som inte finns 

                                                           
74 Dessa mål anses i uppsatsen vara mest besläktade med common sense-teorins förhållningssätt 
75 Detta mål anses i uppsatsen vara mest besläktat med den kulturella kommunikationsteorins förhållningssätt 
76 Detta mål anses i uppsatsen vara mest besläktat med den normativa kommunikationsteorins förhållningssätt 
77 Detta mål anses i uppsatsen vara mest besläktat med den socialvetenskapliga kommunikationsteorins 
förhållningssätt 
78 Detta mål anses i uppsatsen vara mest besläktat med den operativa kommunikationsteorins förhållningssätt 
79 Kan tolkas som en synonym till det inom kommunikationsvetenskap modernare begreppet 
kommunikationsplan 
80 Meningen är onekligen svår att tolka på grund av språkbruket 
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tillgängliga för alla. Den använder sig av vetenskapliga begrepp som inte är uppdaterade i 

enlighet med modern kommunikationsvetenskap. Den anger slutligen endast ett 

ansvarsområde för informationskontorets verksamhet; att utvärdera och följa upp kommunens 

samlade informationsinsatser. 

2.2.2 Profilprogrammet  
Dokumentet heter profilprogrammet och beskriver sig själv som en manual. En enhetlig bild 

av Luleå beskrivs som ett viktigt fokus för det långsiktiga och konsekventa arbetet med 

kommunikation utifrån en gemensam kommunikativ plattform.81 

Profilprogrammet anger vilka regler som gäller för användandet av Luleå kommuns 

logotype, avseende typsnitt, friläggande ytor, färger mm. Huvudsakligen innehåller 

dokumentet en redovisning av alla kommunens olika logotyper såsom nämndernas logotyper, 

förvaltningarnas logotyper, verksamheternas logotyper, udda logotyper och profilen för extern 

marknadsföring. Totalt innehåller dokumentet 46 varianter av Luleå kommuns logotyper samt 

profilen för extern marknadsföring av platsen Luleå och de tre gamla stadsvapnen. 

 

2.3 Nya styrdokument 2012 
Under året tas fem nya styrdokument fram för kommunikationsarbetet och de ska vara 

samlade. Några dokument revideras från sina föregångare, andra är helt nya. De presenteras 

efter den ordning som de preliminärt är planerade att presenteras i det kommande samlade 

dokumentet; 

• Kommunikationspolicy 

• Kommunikationsplattform 

• Medieriktlinjer 

• Riktlinjer för sociala medier 

• Grafisk profil 

Kommunikationspolicyn, Luleå kommuns grafiska profil och de angivna riktlinjerna ska 

vägleda hur kommunens chefer och medarbetare ska arbeta med kommunikationsfrågorna.  

                                                           
81 Ordet kommunikationsplattform brukar avse ett dokument som innehåller riktlinjer för en 
organisations kommunikation, såväl intern som extern.  Kommunikationsplattformen kan bland annat omfatta 
bland annat huvudbudskap, målgrupper, argumentation, tonläge, grafisk profil (form, användning, 
applikationer, m.m.), positionering och informationskanaler. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
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Dokumenten är under framväxt och finns i skrivande stund bara i form av framtagna 

dokumentutkast som befinner sig i ett remisstadium. Det är ännu osäkert om, när och i så fall i 

vilken version de kommer att antas av kommunstyrelsen.  

Dokumenten kan därför inte analyseras inom ramen för uppsatsens tid, men de bör tas 

i beaktning på grund av rollen som vägvisare för den strategiska kommunikationens 

utveckling i Luleå kommun.  

 

2.4 Kommunikationsmodell  
Kommunikationskontoret har under våren 2012 introducerat en modellen som är ett 

arbetsverktyg som är avsett att underlätta för strategiskt tänkande i kommunikatörernas 

dagliga arbete. Modellen finns tillgänglig på intranätet. Den har sin utgångspunkt i att 

kommunikationen ska stödja verksamhetens uppdrag.  Så här vill man att alla som ska 

genomföra kommunikationsinsatser ska planera arbetet: 

 

1) Identifiera problemet. Vilken verksamhetsnytta vill vi uppnå?  

2) Vem (eller vilka) vill vi nå? Definiera målgrupperna så noga som möjligt.  

3) Vad är budskapet? Formulera din information så enkelt och tydligt som möjligt.  

4) Vad ska respektive målgrupp veta, tycka och känna? Vad vill du kommunicera?  

5) Vad vill vi att målgrupperna ska göra? Vilken relation vill du bygga med målgrupperna?  

6) Hur och när når vi målgrupperna bäst?  

7) Vilka kommunikationskanaler ska vi använda oss av (egna kanaler och köpta kanaler)?  

8) Börja producera informationsmaterial och aktiviteter, gör en aktivitetslista. Vem ansvarar 

för vad och när ska det vara klart?  

9) Utvärdera och följ upp.82 

2.5 Kommunikatörsnätverk 

Nätverkets syfte är att säkerställa att Luleå kommuns medarbetare arbetar enhetligt med 

kommunikationsfrågorna. Kommunikatörsnätverket är ett nytt arbetssätt där 

kommunikationschefen samlar alla förvaltningens kommunikatörer cirka varannan månad. 

Alla möten är cirka 2,5 timmar långa och hålls i en konferenslokal på Stadshuset som ligger 

                                                           
82 kommunikationsmodell, 
https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/tjanstersupport/kommunikation/kommunikationsmodell.
4.4d9ba561136aa3e97868000836.html Hämtad från intranätet den 120419 

https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/tjanstersupport/kommunikation/kommunikationsmodell.4.4d9ba561136aa3e97868000836.html
https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/tjanstersupport/kommunikation/kommunikationsmodell.4.4d9ba561136aa3e97868000836.html
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en våning ovanför kommunikationskontorets kontorslokaler. Mötena har en dagordning 

bestående av olika aktuella kommunikationsfrågor eller informationspunkter i 

utbildningssyfte. Kommunikatörsnätverket startade i november 2011.83 

 

2.6 Kommunens beskrivning av professionell kommunikation 

Luleå kommuns kommunikation beskrivs också som att den ska stödja verksamhetens 

uppdrag. Kommunens kommunikation ska kännetecknas av öppenhet, saklighet och 

tillgänglighet. Den bild som kommunens omvärld har av organisationen anses vara 

betydelsefull för dess möjligheter att nå verksamhetens mål.  

Kommunikationskontoret beskriver också hur de ser på skillnaden mellan information 

och kommunikation. Professionell kommunikation kännetecknas av att den sker i tre steg som 

bygger på varandra.  

• Information handlar om att förädla ett underlag till meningsfulla budskap, riktade mot 

definierade målgrupper.  

• Kommunikation innebär att man skapar dialog kring budskapen så att målgrupperna 

delar kunskapen.  

• Målet är att skapa långsiktiga relationer med målgrupperna kring ett ömsesidigt 

engagemang. 84 
 

2.3 Sammanfattning av resultat 
I mitt empiriska arbete har jag genomfört och transkriberat fem intervjuer med 

nyckelpersoner som på olika sätt arbetar med strategisk kommunikation och redovisat de 

befintliga styrdokumenten.  

Intervjuerna har bidragit med en fördjupad insikt i hur man på utövarnivå arbetar 

med kommunikationsarbetet i Luleå kommun. Jag har även fått en ökad förståelse för vilka 

förutsättningar för som finns i den pågående förändringsprocessen med 

kommunikationsarbetet. De fem intervjuerna har belyst olika aspekter och kompletterar 

varandra på ett fördelaktigt sätt inför den tematiska analysen. 

                                                           
83 Kommunikatörsnätverket, 
https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/tjanstersupport/kommunikation/kontakt/kommunikators
natverket.4.13dbe2a5135d1779ecf80001665.html, hämtad från intranätet 120528 
84 Kommunikation, 
https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/tjanstersupport/kommunikation/kommunikationsmodell.
4.4d9ba561136aa3e97868000836.html, hämtad från intranätet 120428 

https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/tjanstersupport/kommunikation/kontakt/kommunikatorsnatverket.4.13dbe2a5135d1779ecf80001665.html
https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/tjanstersupport/kommunikation/kontakt/kommunikatorsnatverket.4.13dbe2a5135d1779ecf80001665.html
https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/tjanstersupport/kommunikation/kommunikationsmodell.4.4d9ba561136aa3e97868000836.html
https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/tjanstersupport/kommunikation/kommunikationsmodell.4.4d9ba561136aa3e97868000836.html
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3. Analys och resultat 
Utifrån de intervjuer jag gjort, de styrdokument som finns, och det teoretiska ramverket 

skapas här en tematisk analys där resultat från respektive tema samlas upp i 

sammanfattningar. Analysens teman har tagits utifrån det empiriska materialet och redovisas 

slutligen i slutsatser enligt de frågeställningar som definieras i uppsatsens syfte.  

En del problemområden hör hemma i fler än en av de tre frågeställningarna. För att 

undvika att skriva halva stycken under flera rubriker samlar jag problemområdena där de 

främst passar in, vilket ger en mer sammanhängande och läsvärd text. 

 

3.1 Kommunikationsarbetets förutsättningar 
Detta avsnitt fokuserar att analysera vilka teoretiska perspektiv, vilka upplevda förutsättningar 

och vilken problematik som råder i det befintliga kommunikationsarbetet. Detta inkluderar 

hur den pågående förändringsprocessen upplevs av utövarna. Kapitlet består av nio olika 

teman som namnges av rubrikerna. Resultaten redovisas i sammanfattningarna. 

3.1.1 Från information till kommunikation 
Man har ju döpt om informationskontoret till kommunikationskontoret och det 

är ju att visa att nu är det faktiskt kommunikation det handlar om. Inte bara 

information. (---) Nu har vi ju inte hunnit börja jobba ordentligt med 

kommunikationskontoret, de är ju så nya. De håller på att etablera sig i sin roll 

innan de börjar vara ute på förvaltningarna. Innan vi får något 

förvaltningsgemensamt. 85 

 

Syftet med kommunikationen är att skapa en gemensam bild med de målgrupper 

man har identifierat. (---) Det här sättet att se och tänka, det måste jag ändå vara 

ärlig och säga att det saknas nog på många håll i Luleå kommun. Vi producerar 

information. När man är färdig med ett stort arbete så tänker man ”nu måste vi 

informera om det här”. Information, det handlar om att förpacka budskap. Men 

när man inte vet mot vem eller vad man vill uppnå för relation med målgruppen, 

då är risken väldigt stor att det blir spam86. Eller att det är information som 

produceras som inte tas emot.  87 

 

Sedan det här med kommunikation, det har ju kommit betydligt senare. Men 

som jag ser det så överlappar det varandra, information, kommunikation, 
                                                           
85 Intervju 120224, Informant3 
86 Synonym: skräppost, egen anm 
87 Intervju 120227, Informant4 
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relationsskapande som man pratar om nu. Det går in i vartannat. Vi har tidigare, 

eller jag ska jag väl säga, det har varit mer omedvetet. Men i praktiken så har det 

också handlat mycket om kommunikation. 88 

 

Sammanfattning Källorna är samstämmiga om att det skett en förändring från information 

till kommunikation men de är inte lika tydliga med hur information och kommunikation 

skiljer sig från varandra. Författaren Erikson beskriver skillnaden så här: information är 

överföring av ett budskap från en avsändare till en mottagare. Kommunikation är en 

dubbelriktad ömsesidig dialog mellan avsändare och mottagare. Arbetet med kommunikation 

kan definieras som ett strategiskt ledningsinstrument för att nå organisationens 

verksamhetsmål.8990 

En informant bekräftar att det finns en medvetenhet om förändringen även bland 

förvaltningarna och upplever att kommunikationskontorets arbete med att implementera 

perspektivskiftet ännu inte nått utanför kommunikationskontoret. Ordvalen Vi och Dem 

markerar att det kan finnas tendenser till icke-gemenskap.  

En informant säger att kommunikationsarbetets syfte är att skapa en gemensam bild 

med de målgrupper man har identifierat. Vidare påpekar informanten även att det råder ett 

problem i att detta kommunikativa tänk saknas på många håll i Luleå kommun. 

En informant upplever att informationsarbetet på Luleå kommun egentligen alltid har 

liknat dagens kommunikationsarbete, om än på ett omedvetet sätt. Informanten ser inga 

tydliga skillnader för hur information och kommunikation skiljer sig åt i det praktiska arbetet. 

3.1.2 Mer strategisk kommunikation 
Det finns ett behov av att tänka i de här banorna, strategisk kommunikation, det 

här långsiktiga med vad vi vill uppnå. Men det är också lite lurigt, jag tycker att 

det är väldigt nära att sälja in olika idéer och varor. Så egentligen är jag 

skeptisk.91 

 
Jag kan inte säga att jag ser några direkta risker för nu känns det som att det är 

ganska fokuserat på det nya sättet som vi tänker. Riskerna tidigare var väl 

kanske ganska uppenbara, att det fanns ingen tydlig strategi för hur man ska 

                                                           
88 Intervju 120223, Informant2 
89 Erikson 2007, s.274f 
90 Detta teoretiska förhållningssätt kan närmast anses tillhöra socialvetenskaplig och normativ teoretiska 
perspektiv 
91 Intervju 120223, Informant2 
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jobba och då är ju risken att det inte blir någonting. Det blir inget enhetligt över 

huvudtaget och man hittar inget arbetssätt som leder framåt.92 
 
Kan vi inte få ut budskapet om vad vi gör och vad vi står för så finns det en risk 

att folk uppfattar oss på ett felaktigt sätt. Det finns inget riktigt bra sätt att få ut 

budskapet utan det är lite ad-hoc93 i dag. Det finns ingen strategi.94 

 

Sammanfattning I detta tema är det tydligt att informanterna har olika förhållningssätt till 

strategisk kommunikation. En informant är skeptisk mot strategisk kommunikation95. En 

annan informant förväntar sig att strategisk kommunikation ska leda till ett produktivt 

arbetssätt96 och en tredje menar att strategier kan bidra till att omvärlden uppfattar 

organisationens budskap.97 

Kommunikationskontorets uppdrag bygger på ett styrkort som finns för verksamheten. 

Styrkortet är fastställt av kommunstyrelsen. I uppdragsbeskrivningen står bland annat att 

kommunikationskontoret ska vara en strategisk resurs i kommunikationsfrågor för hela Luleå 

kommun.  

Strategisk kommunikation definieras i uppsatsen som ledning, planering och 

genomförande av reflexiva och kritiska kommunikationsprocesser med syfte att uppnå 

organisationens övergripande mål.98 

3.1.3 Kommunikationsplanering 
Om folk vet hur man kan jobba med kommunikation för att skapa en större 

verksamhetsnytta, då gör de ju det. Folk är ju smarta99. De vill ju inte jobba i 

onödan eller jobba fel. Men det här är ett eget kompetensområde. Alla kan inte 

sköta ekonomi om man inte är ekonom eller alla kan inte sköta tekniska saker 

om man inte är tekniker. Alla kan inte bara pang bom klara ett kompetent 

kommunikationsarbete om man inte får rätt stöd. 100 

 
Det är inte säkert att även om någon kommer och ber oss göra en broschyr så 

ska vi göra en broschyr. Man kanske ska göra en utställning istället, som är mer 

riktad åt en speciell målgrupp. Och det är ju faktiskt väldigt sant. Tidigare hade 
                                                           
92 Intervju 120227, Informant5 
93 Ad-hoc är ett begrepp som innebär att något utförs som en tillfällig lösning 
94 Intervju 120224, Informant3 
95 Detta teoretiska förhållningssätt anses i uppsatsen mest likna kulturell teori 
96 Detta teoretiska förhållningssätt anses i uppsatsen mest likna operativ teori 
97 Detta teoretiska förhållningssätt kan i uppsatsen snarast liknas vid normativ teori 
98 Socialvetenskaplig, normativ och operativ teori  
99 Detta teoretiska förhållningssätt anses i uppsatsen mest likna common sence teori 
100 Intervju 120227, Informant4 
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vi inte ifrågasatt om man kommer från förvaltningarna. Nu ska vi diskutera om 

det är rätt sätt att informera. Det är en bra förändring och det handlar ju om 

strategiskt tänkande. Att inte bara producera en massa trycksaker utan att tänka 

till i förväg.101 

 
Vi har inte jobbat så strategiskt när det gäller informationsfrågorna utan vi har 

jobbat mera direkt. (---) Visst har vi gjort många insatser men det har ju varit 

från projekt till projekt eller från fall till fall, inte att vi har haft en gemensam 

modell som vi har följt på något sätt. 102 

 

Sammanfattning Här berörs flera olika problem i det befintliga kommunikationsarbetet i 

detta tema.  

En ny kommunikationsmodell introducerades i kommunikatörsnätverket under våren 

2012. Dess syfte är att säkerställa att kommunikationen bedrivs på ett enhetligt sätt i Luleå 

kommun.103 Den är ett verktyg för att bedriva planerad kommunikation.  

En informant upplever modellen som något som kan bidra till att kommunikationen 

skapar större verksamhetsnytta.    

En informant upplever att kommunikatörerna tidigare inte brukade diskutera eller 

ifrågasätta informationsbehoven, utan man producerade helt enkelt de 

informationsbeställningar som förvaltningarna lämnade in. Det nya arbetssättet antas 

underlätta planering och kritiskt tänkande vid kommunikationsinsatser. 

En informant upplever att det tidigare inte funnits strategier eller modeller för hur 

kommunikationsarbetet ska bedrivas. 

3.1.4 Kompetenshöjning bland kommunikatörer 
Kompetensen inom kommunikation är ganska låg generellt ute på 

verksamheterna. Det är väldigt många solitärer som sitter ute och jobbar så gott 

de kan. Det är absolut inget fel på dem men det som kan missas är det 

övergripande målet, att visa upp kommunen som kommun istället för 

verksamheten som verksamheten. Det är ju det övergripande arbetet som saknas 

helt enkelt. 104 

 
Uppenbarligen vad jag kan konstatera så har man ju anställt någon som haft 

intresse och fallenhet för att lära sig sådana här saker. Eller så var man övertalig 

                                                           
101 Intervju 120223, Informant2 
102 Intervju 120227, Informant5 
103 Syftet har ett operativt teoretiskt förhållningssätt 
104 Intervju 120223, Informant1 
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på något ställe och så fick man omplacering hit och på det sättet lärt sig 

litegrann och då har man blivit duktigare och duktigare på det. Det där sättet att 

komma in som autodidakt och lära sig yrket, det är på väg bort. 105 

 
Jag håller på att ombilda mig till kommunikatör nuförtiden. Från ren produktion 

till layout, design till mer kommunikativt tänk och hela den biten. (---) Varför? 

Det är ett nytt ämne för mig. Men också för att det behövs här på enheten. Och 

jag började här med en ny chef och en ny syn på hur man vill jobba med 

kommunikation.106    
 

Sammanfattning Källorna sammanfaller i att det finns ett behov av att höja kompetensen 

bland kommunikatörerna.  

En informant upplever att det råder låg kompetens inom kommunikationsområdet och 

att det saknas kunskap om kommunens övergripande syfte med kommunikationsarbetet. 

Informanten beskriver också ett problem med att olika verksamheter lyfter fram sin egen 

avdelnings betydelse istället för att belysa kommunens verksamhet i ett övergripande 

perspektiv.  

En informant beskriver olika anledning till att det råder en låg vetenskaplig 

kunskapsnivå bland kommunens kommunikatörer. Anställningar har skett på grund av 

övertalighet och intresseområde snarare än på grund av utbildning eller erfarenhet.  

En informant upplever att det finns önskemål om att fortbilda sig inom 

kommunikationsområdet på kommunikationsenheten.  

 

3.1.5 Vaga styrdokument 
I dag finns det väl inga riktiga, åtminstone inte som jag vet om, några mål och 

visioner. X kommer att ta fram någon form av mål och visionsdokument. Vi har 

ju vision 2050 som jag tycker att vi ska profilera oss mot. Det är som en 

grundstomme, det är den vision som Luleå kommun har. 107 

 

Det har funnits en informationspolicy men den är ganska gammal. Den var i 

stort behov av uppdatering. (---) Det kom ett styrkort att alla förvaltningar skulle 

ta fram egna kommunikationspolicys, eller kommunikationsplaner var det 

                                                           
105 Intervju 120227, Informant4 
106 Intervju 120223, Informant1 
107 Intervju 120224, Informant3 
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kanske. (---)Men där var det nog så att man upplevde från verksamheten att 

”men vad är det där för någonting och hur ska vi jobba”. 108 

 

Alltså för mig som är ny inom området så märker jag ju av att det finns väldigt 

många informella manualer. Där har jag problem eftersom att inte kan någonting 

om ämnet på det sättet. 109 

 

Sammanfattning I detta tema identifieras flera problemområden.  

Styrdokument ska enligt författaren Eriksson vara en grundplåt för hur de anställda 

ska agera i olika situationer, utan att få direkt styrning. Det synsättet överensstämmer med 

normativ och operativ kommunikationsteori.  

En informant upplever att det inte finns några tydliga mål och visioner för 

kommunikationsarbetet förutom Vision 2050. Eftersom att de befintliga styrdokumenten 

funnits sedan nio år tillbaka men ändå inte har uppfattats av alla informanter så kan det tyda 

på att dokumenten inte har lyckats implementeras i organisationen vid införandet. Det är av 

stor vikt för organisationen att de nya styrdokumenten inte går lika obemärkt förbi.110  

En informant upplever att den befintliga informationspolicyn är i behov av 

uppdatering och att verksamheten inte nödvändigtvis har förstått vad det innebär att arbeta 

med styrdokument som berör kommunikationsarbetet. 

En informant upplever att det finns tendenser till att det befintliga traditionella 

informationsarbetet bedrivs genom informella manualer. Sådana kodade regler kan ha uppstått 

på arbetsplatsen i frånvaron av aktuella och accepterade styrdokument.  

3.1.6 Arbete med kommunens profil 
Den gamla profilen, det är en kommun det handlar om, det kommer man aldrig 

ifrån. I en profil ska det signalera budskap om allt från äldreomsorg till häftiga 

kulturevenemang till you name it. Det blir ganska platt. Det blir inte cutting edge 

om man får uttrycka det så. Vi har våra färger och det är väl rätt okej. 111 

 

Från att ha varit rätt så intetsägande och inte speciellt bra så har det börjat bli 

bättre. Vi har tagit flera kliv framåt. Bara att vi har en grafisk profil så att vi 

stämmer överens med annonser och att det börjar se ut likadant. (---)En 

milstolpe kanske man inte kan säga men det har blivit bättre. 112 

                                                           
108 Intervju 120227, Informant5 
109 Intervju 120223, Informant1 
110 Eriksson 2007 
111 Intervju 120223, Informant1 
112 Intervju 120224, Informant3 
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Det är faktiskt en nyckelfråga. Är Luleå kommun flera avsändare eller är vi en 

sammanhållen avsändare? Då är ju mitt svar på frågan: vi är ju väldigt många 

avsändare. Vi har medvetet valt att vara flera avsändare, vilket jag kan tycka är 

olyckligt för det gör att vi är otydliga i oss själva som avsändare. 113 

 

Sammanfattning Även i detta tema identifieras olika rådande problem i det befintliga 

kommunikationsarbetet som kan kopplas till befintliga styrdokument.114 

En informant upplever att kommunen framstår som väldigt många avsändare. Det kan 

bero på att kommunen organisatoriskt har valt att marknadsföra platsen och organisationen 

genom olika organisatoriska avdelningar.115 Vidare tillåter kommunens befintliga 

profilprogram frihet till variationer för varje verksamhet. I det befintliga styrdokumentet 

profilprogrammet, finns 46 olika logotyper.116  

Det förekommer att verksamheterna vill visa sina tillhörigheter som förvaltning eller 

avdelning vilket internt tolkas som att kommunen som helhet upplevs som för abstrakt.117 

En informant upplever en viss begränsning i den grafiska profilen och tycker att det är 

svårt att signalera budskap på detta sätt. 

En informant upplever dock att kommunens profil innebär att kommunen blivit mer 

enhetlig. 

3.1.7 Kommunikatörsnätverk 
Jag tror det är ett framgångsrikt sätt att jobba, samla resursen i kommunen så att 

man kan se till att de som finns kan stötta varandra, hjälpa varandra och liksom 

spilla kompetens mot varandra. 118 

 

Folk sitter ensamma och har ansvaret för en hel förvaltning och har inte någon 

resurs att dela med sig av. Det är väldigt svårt att ha ett övergripande ansvar 

själv inom kommunikation.119 

 

Man måste nog tyvärr träffas mer och mötas, göra någon form av 

samarbetsgrupper eller kommunikationsgrupper och få ihop förvaltningarna i 

                                                           
113 Intervju 120227, Informant4 
114 profilprogrammet 
115 profilprogrammet 
116 profilprogrammet 
117 Intervju 120227, Informant5 
118 Intervju 120227, Informant4 
119 Intervju 120223, Informant1 
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någon form av kommunikationsnätverk på ett bättre sätt. Det kan vara en del av 

lösningen på problemet. Skapa ett bra nätverk tvärs över alla förvaltningar.120 

 

Sammanfattning Nätverkets syfte är att säkerställa att kommunen arbetar på ett enhetligt sätt 

med kommunikationsfrågor. Det kan närmast liknas vid att stödja operativ 

kommunikationsteori.  

En informant upplever att det finns ett behov av möjligheter för kommunikatörer att 

träffas och utbyta erfarenheter med varandra över förvaltningsgränserna. Nätverk ses som en 

lösning på ett problem. 

En informant upplever ett befintligt problem medövergripande ansvar bland 

kommunikatörer som har sin arbetsplats på en egen förvaltning. Det anses vara svårt att 

ensam ha ett övergripande ansvar över kommunikation på en förvaltning.  

En informant ser nätverket som en möjlighet för kommunikatörerna att utbyta hjälp, 

stöd och spilla kompetenser med varandra..  

3.1.8 Platsmarknadsföring 
Det pågår ju ett arbete med att lyfta platsen Luleå. Där skulle säkert mycket 

vinnas på att man valde att koncentrera sig på ett antal frågor och ett antal 

målgrupper. (---) man försöker greppa många frågor och det innebär att man 

mäktar inte med att hålla frågan vid liv. 121 

 

Det finns en problematik på ett sätt.  Man jobbar ju med varumärkesbyggnad för 

Luleå-staden. Och så jobbar vi med ett varumärke för Luleå kommun som 

arbetsgivare. De där två blandar man ihop och den ena vet inte riktigt vad den 

andra gör.  (---) Det finns en sammanblandning mellan staden Luleå och oss som 

arbetsgivare. Där måste man vara noga. Det är ett strategiskt jobb som jag tycker 

att man ska jobba ordentligt med. Då är jag åter tillbaka till det här med att vi 

jobbar i stuprör. Kommunikationskontoret, personalkontoret, vi förvaltningar, 

sedan har vi ju ytterligare ett kontor som jobbar mer externt.122 

 

Vi pratar ju också mycket om varumärke som jag tycker är en olämplig term. 

För att kommunen är ingen vara. Det är obegripligt att man väljer att köpa ett 

sådant uttryck. Man kan inte jämföra med ett företag. Begreppet kommer ju från 

näringslivet och duktigt reklamfolk har lyckats sälja in det bland kommuner. 123 

 
                                                           
120 Intervju 120224, Informant3 
121 Intervju 120217, Informant4 
122 Intervju 120224, Informant3 
123 Intervju 120223, Informant2 



36 
 

Sammanfattning Det råder vissa problem inom kommunens platsmarknadsföring. I detta 

tema råder också olika teoretiska förhållningssätt till det befintliga kommunikationsarbetet 

bland informanterna. 

En informant upplever det som ett problem att varumärket för staden Luleå och för 

Luleå kommun lätt blandas ihop. Internt råder problem eftersom den ena parten inte vet vad 

den andra gör. Det finns också tendenser som tyder på att informanter inte upplever 

kommunens platsmarknadsföring som en del av kommunikationskontorets arbete eller 

verksamhetsmål. Denne informant poängterar också i sin intervju att det råder stuprörstänk.124  

En informant upplever av att kommunen jämförs med företags varumärken och 

menar att det inte är jämförbart, att det är ett begrepp som är felaktigt beskriver i stället sin 

kritik mot att marknadsföra en kommun125. 

En informant upplever att platsmarknadsföringen är svag, otydlig och att den verkar 

vara på väg att försvagas.  

3.1.9 Digitala kanaler och sociala medier 
De här digitala kanalerna, det finns ju ingen rätt väg att gå på dem. Det är mer 

omvärldsbevakning, vad fungerar för andra och vad kan fungera för oss. Hur vill 

vi egentligen arbeta med de här kanalerna, hur kan vi se dem som en förlängd 

arm av de kanaler vi har i dag? Det är så jag tänker hela tiden när jag jobbar med 

sociala medier. 126 
 

De riktlinjerna127 är väl inte riktigt i fas med hur det fungerar. Man kan säga att 

sociala medier är tillräckligt nytt för att ingen ska kunna veta hur de fungerar 

eller vad de kommer att leda till. Det är ett spännande område och ett otroligt 

utvecklingsområde. 128 

 
Sedan kan vi ju alltid bli bättre, vi kan skapa fler möjligheter till dialog än vad vi 

gör i dag med medborgarna framför allt. (---) Att det finns en tydlig kanal så att 

man får ut sin irritation eller om det är beröm eller förslag eller vad det nu kan 

vara. Att det finns någon som tar emot och man känner att det betyder någonting 

det jag gör. 129 

 

                                                           
124 Intervju 120224, Informant3 
125 citatet kan närmast liknas vid kulturellt teoriperspektiv 
126 Intervju 120223, Informant1 
127 SKL:s riktlinjer, egen anm 
128 Intervju 120223, Informant1 
129 Intervju 120227, Informant5 
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Sammanfattning Införandet av sociala medier och användandet av digitala kanaler är en 

viktig del av utvecklingen mot mer relation och dialog med målgrupperna. Under hösten 2011 

började Luleå kommun att arbeta med sociala medier. SKL, Sveriges kommuner och 

Landsting släppte för cirka 1,5 år sedan riktlinjer för de sociala medierna.  

En informant upplever att SKL:s befintliga riktlinjer inte är så användningsbara i 

praktiken. De riktlinjer som finns är nya och under utveckling och beskrivs som ”inte riktigt i 

fas” med hur det är.  

En informant upplever att det är viktigt att kommunen skapar kanaler som ger 

möjlighet till mer dialog mellan medborgarna och kommunen.  

 

3.2 Den strategiska kommunikationens framtid 
Detta avsnitt fokuserar på vilka upplevda förväntningar, behov eller önskemål som råder 

bland utövarna inför framtidens kommunikationsarbete. Kapitlet består av nio olika teman 

som namnges av rubrikerna.  

Resultaten redovisas i sammanfattningarna. Utifrån materialet har uppsatsen kunnat 

definiera konkreta förslag på hur den strategiska kommunikationens förutsättningar skulle 

kunna förbättras framöver. 

 

3.2.1 Mer resurser 
Vi har ju gläntat på vissa dörrar som för oss kommer att vara väldigt svåra att 

stänga. Verksamheterna kommer att bli väldigt arga på oss för att vi inte har 

resurser nog för att kunna tillgodose deras behov. (---) jag menar, jag är en 

person och det funkar liksom inte. Jag har många andra uppdrag och det är svårt 

att kunna ta på sig alla de här delarna.130 

 
Sedan skulle jag ju önska att man blir medveten om kommunikationens roll och 

ser till så att man har resurser för det. Antingen är det ju så att man anställer 

kommunikatörer på varje stor förvaltning eller att man ser till så att vi utökar 

vårt kontor med mer resurser för jag tror man ser att det behovet är stort.131 

 

Det kommer att rulla på i den här riktningen, det är jag rätt säker på. Fler och 

fler kommunikatörer ute på förvaltningarna. (---) Fler kollegor. När jag gör X 

exempelvis känner jag mig stundvis ganska ensam. Man skulle vilja ha någon att 

                                                           
130 Intervju 120223, Informant1 
131 Intervju 120227, Informant5  
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diskutera, bolla idéer med. Det ligger också i sakens natur att tycka att ju fler 

desto bättre. Det behöver ju inte vara så. 132 

 

Sammanfattning I detta tema upplever flera informanter ett behov av mer eller fler resurser 

för att kunna täcka kommunens växande kommunikationsbehov. Kommunikationsbehovet 

förväntas öka i takt med att medvetenheten om kommunikationens roll växer i 

organisationen. 

Frågan om fler resurser verkar vara av subjektiv karaktär, så till vida att det ofta 

verkar vara i den egna sfären som man upplever de största behoven. 
 

3.2.2 Mer strategi - mindre ”grovjobb” 
Vi ska inte vara mycket hands on 133som vi varit, eller producera saker, utan vi 

ska bli mer ett strategiskt stöd134 

 

Jag tror inte att vi kommer att jobba som vi jobbar i dag. Jag tror att vi kommer 

att ha kraft att avlasta mer mot verksamheterna. Vi är de som kommer in och 

säger ”gör så här och så här”, bygger upp strategin runt det hela, inte göra 

grovarbetet i botten.135 

 

Vi kan bara tala om för dem hur de ska göra för att skapa större 

verksamhetsnytta med hjälp av smart kommunikation. Det är faktiskt så att 

verksamheterna äger själva sin agenda. Om de väljer att inte lyssna på oss eller 

ta till sig våra råd och tips så äger de rätten att köra i diket eller att improvisera 

sig fram under resans gång. Vi kan ju inte ta över deras uppdrag. 136 

 

Sammanfattning Informanterna beskriver kommunikationsarbetet som att i växande 

utsträckning bestå av råd, stöd och strategier. Produktion av kommunikationsinsatser 

förväntas minska.137 

  

3.2.3 Förändringat användande av resurser 
Jag tror att det är ett framgångsrikt sätt att jobba, samla resursen i kommunen så 

att man kan se till att de som finns kan stötta varandra, hjälpa varandra och 

liksom spilla kompetens mot varandra. För att jobba som en solitär, en ensling i 
                                                           
132 Intervju 120223, Informant2 
133 Hands on kan översättas med begreppet handgriplig eller operativ 
134 Intervju 120227, Informant5 
135 Intervju 120223, Informant1 
136 Intervju 120227, Informant4 
137 Temat kan närmast liknas vid ett normativt teoriperspektiv 
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en verksamhet, det innebär att du får blanda högt och lågt. Ibland är du på 

toppen av din förmåga och andra dagar får du göra sådant som en assistent bättre 

hade kunnat göra. Frågan är om det är ett optimalt resursutnyttjande. 138 

 

Den främsta källan till information är ju växelarbetet eller kundtjänstarbetet. Det 

är fortfarande de som sitter i kundtjänsten som vet mest om kommunen. Det är 

de som har den största kunskapen om kommunen och som är den största 

resursen för allt som händer, om personer och vem som har ansvaret över vad i 

kommunen. Det är dem som man ska ha i första linjen inom sociala medier. 139 

 

Då hade vi nog kommit igång med det här kommunikativa ledarskapet, att vi 

jobbade aktivt med det och att vi hade resurser för att verkligen kunna vara ett 

strategiskt stöd till cheferna till exempel.140 

 

Sammanfattning Informanterna resonerar om olika nya sätt som resurser skulle kunna 

användas inom kommunikationsarbetet: att stödja chefer, att använda kundtjänst inom sociala 

medier på ett mer aktivt sätt och att samla resurserna för att skapa ett optimalt 

resursutnyttjande. 

 

3.2.4 Mer konkret och enhetligt  
Luleå kommun är ganska stort och abstrakt på något sätt. Man har kanske ett 

behov av att lyfta fram just sin egen verksamhet. (---) det finns en tendens till att 

man trycker väldigt, väldigt mycket på den egna förvaltningen och många 

gånger också den egna avdelningen.141 

 

Det är vatten och avlopp de vill ha reda på, inte att vi är organiserade på ett 

speciellt sätt. Och så tror jag att vi skulle inkorporera bolagen till att vara med. 

Luleå energi och Lulebo är helägda dotterbolag åt oss. Visa att kommunen är 

kommunen och vad vi har för ansvarsområden och vad vi gör med 

medborgarnas skattepengar. Att det finns en tydlighet i kommunikationen mot 

medborgarna. 142 

 

                                                           
138 Intervju 120227, Informant4 
139 Intervju 120223, Informant1 
140 Intervju 120225, Informant5 
141 Intervju 120225, Informant5 
142 Intervju 120324, Informant3 
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Att visa en enad front utåt. Att visa vad man gör och vad man står för. (---) De 

gör så otroligt mycket. Det finns så otroligt mycket information men också 

kompetens som man kan använda.143 

 

Sammanfattning I remissförslaget för det nya styrdokumentet för Luleå kommuns grafiska 

profil uttalas en ny grundprincip om att det ska vara Luleå kommun som är avsändare med 

undantag för ett fåtal specifika verksamheter såsom Räddningstjänsten, Hägnan och Kulturens 

hus. Informanterna har olika teoretiska förhållningssätt i detta tema. Samtliga anser det finns 

andra delar av organisationen som skulle behöva visas för målgrupperna. 

En informant upplever att förvaltningar och avdelningar tenderar att vara starkt 

avsändarstyrda. Det förklaras med att Luleå kommun upplevs som abstrakt för 

organisationens egna medarbetare och de har därför ett behov av att lyfta fram sin egen 

verksamhet. 

En informant vill kunna visa invånarna vad som händer med skattepengarna 

En informant vill även kunna visa upp kommunens kompetens. 

 

3.2.5 Marknadsföring 

Medborgarna har rätt till neutral, saklig information. Inte bara ”hipp hurra vad vi 

är bra”. Saklig information som underlättar ställningstaganden, som beskriver 

problem. Det är viktigt. Det är alldeles för lite diskussion om saker och ting 

generellt. Det är två olika skolor. 144 

 
Jag tycker att det är en uppenbar risk att det blir för mycket 

marknadsföringstänk. Det har sin plats att man skryter om hur bra det är i Luleå 

men man ska veta vad som är vad. Ger man ut en turistbroschyr så är det ingen 

som förväntar sig att det ska finnas upplysningar där om riktigt dåliga bostäder 

eller dåliga miljöer.145 

 
Då skulle vi uppfattas som en (---) attraktiv och bra arbetsgivare. (---) Det tror 

jag att man kan göra med hjälp av kommunikation. Det är ju ett sätt att sprida 

information. Reklam och marknadsföring, det är ju vad det handlar om i grund 

och botten. Hur gör vi en bra och vederhäftig reklam? Hur får vi ut information 

om samhällsviktiga insatser som vi gör? 146 

                                                           
143 Intervju 120223, Informant1 
144 Intervju 120223, Informant2 
145   Intervju 120223,Informant2 
146 Intervju 120224, Informant3 



41 
 

 

Sammanfattning Även i detta tema är det tydligt att informanterna har olika teoretiska 

perspektiv i sitt sett att se på kommunikationsarbetet.147 

En informant kritiserar kommunikationsarbetet eftersom att det kan liknas med 

marknadsföring.148 

En informant liknar kommunikationsarbetet vid reklam och marknadsföring som kan 

bidra till att kommunen framställs som en bra och attraktiv arbetsgivare.149  

Det råder ett motsatsförhållande inom kommunikationsvetenskap. Motpolen till 

marknadsföring är den klassiska journalistiska kommunikationstypen, där det anses vara av 

stor vikt att alltid beskriva skeenden på ett neutralt, objektivt och opartiskt sätt. 

Kommunens kommunikationsarbete kan dock inte liknas vid kommunikationsarbete 

inom ett klassiskt nyhetsmedie, såsom man kan beskriva exempelvis beskriva en lokaltidning 

som en nyhetskanal. 

 

3.2.6 Ökad kvalitet i kanalerna 

Vi räcker ju inte till att ha en riktigt bra kvalitét ut på webben eller intranätet 

utan det blir ju lite utifrån de förutsättningar man har. Det är klart, man kan inte 

ställa krav på de som har uppdraget, de är ju inte kommunikatörer. De är vanliga 

i verksamheten som jobbar med verksamhetsfrågor. Där kan det bli ett glapp. 150 

 

Tänket på nätet som en kanal har väl inte varit det bästa överlag. Många ser 

exempelvis vår externa webb som en slasktratt. Passar inte informationen 

någonstans – ut med det på webben! Det är väl lite det tänket som man måste 

komma bort från också. Jag menar, kör kvalitetsgrejor och blir kvalitetswebb 

eller produkt kan man väl säga. Det tar tid, det ska förankras, det ska förändras 

ett arbetssätt. Någon gång kanske man klarar av att göra det.151 

 

Totalt kanske det finns 3-400 redaktörer på Luleå kommun. (---)  

Tanken är ju att vi ska ha utbildade redaktörer.152 

 

Sammanfattning I Luleå kommuns webbkanal www.lulea.se finns i nuläget cirka 9000 sidor 

med information153. Det finns cirka 400 medarbetare som har rätt att publicera information i 

                                                           
147 McQuail 2005 
148 Kulturell teori 
149 Normativ teori 
150 Intervju 120227, Informant5 
151 Intervju 120223, Informant1 
152 Intervju 120227, Informant5 
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kanalen. Redaktörsutbildningen består av tekniska övningar men den innehåller inga språkliga 

rekommendationer. Det finns inte någon kommunikativ aspekt i redaktörsutbildningen, 

därmed råder stora friheter för vilket innehåll som publiceras och det begränsas enbart 

tidsresurser och de tekniska ramarna. Utbildningsnivån beskrivs som en avsikt snarare än som 

ett krav.  

Två av informanterna anser att det råder låg kvalitet i kommunens digitala kanaler. En 

av dem anser att det är ett problem som kan ta tid att åtgärda.  

En informant beskriver en orsak till problemet; att det stora antalet redaktörer med 

behörighet att publicera i kommunens kanaler inte är kommunikatörer och därför uppnås inte 

någon kvalitetssäkring av innehållet ur en kommunaktionsaspekt.  

En informant beskriver webben som en slasktratt där man kan lägga ut all sorts 

information. Det anses svårt att uppnå kvalitet i kanalen när inte innehållet uppfyller önskad 

kvalitet.  
 

3.2.7 Fler nätverk 

Man kan skapa projektrum eller arbetsrum där man kan dela dokument, chatta, 

man kan använda det som ett redskap. Ditåt är vi på väg. Vi följer andra 

kommuner som jobbar med de här bitarna så det händer jättemycket inom det 

området. 154 

 

Tänk dig en brainstormingsession egentligen. På hur kan vi attackera ett visst 

uppdrag. Ha tiden och medvetandet så att man kan bara kan sitta ner fem 

personer och dravla fram en massa olika förslag och sedan göra något 

spektakulärt och häftigt. Något väldigt bra som är lite annorlunda.155 

 

Sedan tror jag att vi skulle kunna vara ännu mer aktiva utåt och kanske skapa 

nätverk ute bland Norrbottens kommuner till exempel. Jag tror att det kan vara 

bra, nätverken tillför oerhört mycket. Att skapa diskussionsmöjligheter. Tyvärr 

så blir det kanske så att i det dagliga arbetet så försvinner det. 156 

 

Sammanfattning Informanterna har olika visioner om att kunna samverka med fler aktörer 

och på fler sätt; med andra kommuner, med olika kreatörer, i olika nätverk och i olika former 

av kreativa miljöer. 

                                                                                                                                                                                     
153 Intervju 120223, Informant1 
154 Intervju 120227, Informant5 
155 Intervju 120223, Informant1 
156 Intervju 120227, Informant5 



43 
 

En informant tror att medarbetare kommer att kunna samverka i kommunen genom 

digitala rum som kan stödja olika funktioner. 

En informant önskar kunna samverka med flera olika personer och därigenom skapa 

ett mer kreativt kommunikationsarbete, framförallt i kommunikationsgrupper. 

En informant har ett önskemål om att kunna samverka med andra i större nätverk men 

upplever att det finns begränsade resurser till detta. 

 

3.2.8 Bättre beställare 
Oftast är det funderingar på var man ska lägga saker. Man behöver hjälp för att 

få förslag till text, redaktionellt stöd, då kontaktar man genom telefon eller mejl. 

Oftast stämmer man då ett möte eller så tar man snabba grejer direkt via telefon 

eller mejl. Det är ju mycket stöd ut till verksamheterna och även det vi internt, 

hos oss jobbar med.157 

 

Någon har konstaterat ett behov eller någon får ett uppdrag och han eller hon 

vänder sig till ett kommunikationsstöd. Jag ser ett behov eller jag har ett 

uppdrag, hur ska jag jobba med kommunikationen på ett så smart sätt som 

möjligt så att vi åstadkommer så stor verksamhetsnytta som möjligt i mitt arbete. 

Och ser man på frågan på det sättet så man börjar i rätt ände och tänker rätt från 

början…det är ju den optimala beställningen.158 

 

För det första att de ska bli bättre beställare. Vi ska kunna komma in tidigt i 

projekten i stället för i slutet som det sker i dag. Det säger sig ju självt. ”Vi ska 

ha ut det här stort och mycket. Gör det i morgon, hjälp oss att göra någonting 

utav det.” Det funkar liksom inte. Ge oss ett par veckor och vi kan göra 

underverk. Ge oss ett par dagar och det blir som det blir. Då blir det ett 

pressmeddelande. 159 

 

Sammanfattning Här beskrivs ett problemområde och visioner om hur det kan förbättras. 

Informanternas kommunikationsarbete kommer ofta in i form av beställningar från olika delar 

av verksamheten. De kommer sällan i god tid för att kommunikatörerna ska kunna skapa 

optimala resultat.  

En informant anser att beställningarna skulle vara bättre om de först var genomtänkta 

för att skapa största verksamhetsnytta.  

                                                           
157 Intervju 120227, Informant5 
158 Intervju 120227, Informant4 
159 Intervju 120223, Informant1 
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En informant vill kunna bemöta beställningar med ett kommunikativt stöd för att 

planera om kommunikationsinsatsen och uppnå bättre resultat. 

En informant upplever att om det finns mer tid så kan resultaten av en 

kommunikationsinsats bli bättre än om tiden är för knapp. Pressmeddelande upplevs som en 

nödlösning, inte som en planerad kommunikationsinsats. 
 

3.2.9 Utvärdering 

Gör vi ett dåligt arbete så kan vi aldrig kommunicera bort 

verksamhetsresultaten. Men om det är så att vi uppfattar att det finns en felaktig 

bild av vår verksamhet och att det är därför vi får ett lågt betyg så måste vi 

fundera på vad är det vi kommunicerar ut mot våra kunder och brukare och 

medborgare.160 

 

Det är informationskontoret som ansvarar för att uppföljning och utvärdering av 

kommunens samlade informationsinsatser ”vad avser kvalitet, effektivitet mm” 

utförs löpande.161 

Sammanfattning Enligt författaren Palm är den viktigaste anledningen till att utföra 

utvärderingar, att bekämpa önsketänkande inom det kommunikativa arbetet. Han skriver i 

sin bok att det vanligaste motivet till att undvika utvärderingar är att slippa bekämpa 

önsketänkande. Ju större risken är, att betyget för ett projekt blir lågt, desto större saklig 

anledning att utvärdera- och desto större frestelse till att låta bli.162 

Det var endast en informant under intervjuerna talade om att utvärdera och att mäta 

kommunikationsinsatser.  

I den årliga medborgarundersökningen som gjorts sedan 2006 omfrågas inte 

kommunikation. Det är kommunens verksamheter som mäts i medborgarnas nöjdhet i en 

skala som består av 10 grader.  

Underlag kan tolkas som att det i nuläget inte pågår några specifika mätningar av 

kommunikationskontorets kommunikationsarbete, effekter av detta eller effektivitet trots att 

det sedan nio år tillbaka angetts som ett ansvarsområde för informationskontoret. 

 

3.3 Kommunikation till verksamhetens nytta 

                                                           
160 Intervju 120227, Informant4 
161 Informations- och mediepolicy, 2003 
162 Palm 2006, s.163 
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Främst är det väl att jobba mot ett mål som det handlar om. Att visa en enad 

front utåt. Att visa vad man gör och vad man står för. Kommunikation är till 

verksamhetens nytta på många sätt. Speciellt för en kommun som har så otroligt 

mycket information och så mycket man sitter på.163 

 

Jag är säker på att det kan vara till stor nytta. Det är viktigt dels att medarbetarna 

förstår och är engagerade. Det är ju en utmaning. Då behövs det bra information 

om projekten och det behövs att cheferna talar om vad det här handlar om och 

att man diskuterar. Sedan är det ju förstås även medborgarna, att de förstår 

förändringar och kan ta del av den service som erbjuds.164 

 

Jag tror det är jätteviktigt att medborgarna faktiskt vet vad vi gör för de 

skattepengar som man pytsar in. Det tror jag är huvudorsaken. Vi jobbar ju åt 

skattebetalarna. Sedan måste vi kommunicera ut vad vi gör för alla de här 

pengarna. Det tror jag är absolut viktigast. De är ju våra uppdragsgivare.165 

 
Det är klart att jag tycker att vi åstadkommer en verksamhetsnytta eftersom att 

vi tar ju fram kommunikationsplaner, vi utför en hel del arbete och gör ju saker i 

de klassiska kanalerna så att det sker ju ett bra arbete men bra kan alltid bli 

bättre. Det jag kan sakna litegrann är den röda tråden i arbetet. Att inte bara 

producera informationsmaterial utan att få folk att göra rätt från början så att vi 

minskar mängden brandkårsutryckningar. Att vi mer jobbar med en strategisk 

tanke. 166 

 

Genom att ha en bra kommunikation så möjliggör vi ju att till exempel 

medborgarna känner sig informerade och vet vad som händer. De känner att 

man har förhoppningsvis insyn eller man förstår vad saker och ting handlar 

om.167 

 

Sammanfattning Eftersom att det i det empiriska materialet tydligt uttalats som en 

knäckfråga att kommunikationens huvudsakliga syfte var att vara till verksamhetens nytta var 

det viktigt att identifiera vad informanterna ansåg att detta innebar.  

En informant beskriver kommunikationens verksamhetsnytta som att jobba mot ett 

mål och visa enad front mot kommunens invånare. 

                                                           
163 Intervju 120223, Informant1 
164 Intervju 120223, Informant2 
165 Intervju 120224, Informant3 
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En annan informant beskriver kommunikationens verksamhetsnytta med att dels 

kommunens egna medarbetare förstår och blir engagerade och dels att medborgarna förstår 

förändringar och kan ta del av kommunens service. 

En informant beskriver kommunikationens verksamhetsnytta med att medborgarna 

vet vad som händer med de kommunala skattepengarna.  

En informant beskriver kommunikationens verksamhetsnytta snarast genom att 

beskriva det kommunikativa arbetets tillvägagångssätt med produktion och planering som 

vanliga inslag och uttrycker en önskan om en djupare strategisk tanke i arbetet. 

En informant identifierar kommunikationens verksamhetsnytta med att kommunens 

medborgare ska känna sig informerade och ha kunskap om vad som händer i kommunen. 

Kommunikationen gör så att medborgarna får insyn och att de förstår. 

 

De övergripande organisationsmål som ett strategiskt kommunikationsarbete förväntas 

stödja168 beskriver kommunikationskontorets uppdrag som att övergripande ansvara for 

utveckling av området kommunikation/information inklusive pressmeddelanden. Här ingår att 

svara för strategiskt stöd, rådgivning och utveckling av olika insatser i syfte att åstadkomma 

en väl fungerande intern och extern kommunikation/information.169 

Men uppdraget är en sak och de övergripande målen är en annan och det är tydligt att 

många informanter är osäkra på vilka mål, vilken nytta, som egentligen ska nås med hjälp av 

kommunikationsarbetet.  

Även i detta tema är det väldigt tydligt att det råder olika teoretiska perspektiv bland 

informanternas syn på innebörden av ordet verksamhetsnytta.170 

 

 

  

                                                           
168 Falkheimer&Heide 2007 
169 Strategisk plan och budget, hämtad på intranätet 120428 
https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/styrningledning/planeringochuppfoljning/planerin
g/strategiskplanochbudget.4.79c8e5d012967cd6a548000261.html 
170 McQuail 2005 

https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/styrningledning/planeringochuppfoljning/planering/strategiskplanochbudget.4.79c8e5d012967cd6a548000261.html
https://intranat.lulea.se/kommungemensammaflikar/styrningledning/planeringochuppfoljning/planering/strategiskplanochbudget.4.79c8e5d012967cd6a548000261.html
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4. Slutsatser 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka kommunikationsarbetets förutsättningar i 

organisationen Luleå kommun och att ta reda på vilka problem som råder. Genom den 

kvalitativa forskningsmetoden har det varit möjligt att skapa en djupare förståelse för hur 

kommunikationsarbetet upplevs och bedrivs av de som ska omvandla kommunikativa 

styrdokument till praktik i sitt dagliga arbete i Luleå kommun i en förändringsprocess där det 

traditionella informationsarbetet börjat övergå mot mer strategisk kommunikation.    

Utifrån de tre frågeställningarna vilka problem finns i det befintliga 

kommunikationsarbetet, hur kan arbetet med den strategiska kommunikationen förbättras 

framöver och vilken verksamhetsnytta skapar den strategiska kommunikationen har jag 

försökt närma mig områdets kärna, uppsatsens opus magnum. 

 

Min första frågeställning vilka problem finns i det befintliga kommunikationsarbetet har 

besvarats med resultat från de fem intervjuerna. De problem som definierats inom ramen för 

uppsatsen är följande:  

• Det är tydligt att de problem som identifierats i det befintliga kommunikationsarbetet 

till stor del kan anses bero på att informationsarbetet tidigare varit av en annan art. 

Reaktivt i stället för proaktivt. Som utförda beställningar i stället för som strategiska 

insatser. Utförarna har länge varit längst ut i en lång kedja, i det sista ledet, utan 

möjlighet till eftertanke, meningsskapande eller planering. Verksamheten har med kort 

varsel beställt kortsiktiga produkter som oftast saknat genomtänkt syfte och mål. Det 

har saknats metoder och verktyg. Beställningar har sällan mött ifrågasättande från 

kommunikatörerna eftersom att och det har saknats en organisation som stödjer 

proaktiv kommunikation. Dessa faktorer har bidragit till slutsatsen att kommunens 

kommunikationsinsatser inte med säkerhet kan sägas ha varit till verksamhetens nytta. 

• Det har under lång tid saknats aktiva styrdokument för kommunikationsarbetet på alla 

nivåer i organisationen. De styrdokument som har funnits har inte varit tillräckligt 

implementerade då det visat sig att inte alla informanter vet att de finns. De befintliga 

styrdokumenten upplevs dessutom som gamla, inaktuella, abstrakta och otillräckliga. 

Informella manualer har uppstått i tomrummet. Dessutom följer organisationen en 

abstrakt Vision som är det närmaste jag kunnat identifiera som organisationens 
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övergripande mål. Därmed saknas sedan lång tid tillbaka tydliga strategier och mål för 

kommunikationsarbetet. 

• Det råder enligt uppgift från informanterna generellt sett låg akademisk kunskapsnivå 

inom modern kommunikationsvetenskap bland både utförare, ledning och beställare. 

På grund av detta råder inom organisationen en svag förståelse för 

kommunikationsarbetets betydelse och det råder låg kvalitet i kommunens kanaler. 

• Det finns tydliga organisatoriska stuprör som bidrar till intern oenighet om mål och 

syfte för kommunikationsarbetet. Därför har kommunen i nuläget en spretig profil som 

bidrar till att skapa en svag och otydlig avsändare. 

• Det saknas verktyg och arbetssätt för uppföljning eller utvärdering av planerad 

kommunikation och genomförda kommunikationsinsatser inom Luleå kommun. 

Därför är det svårt att öka medvetenheten om kommunikationsarbetets faktiska 

effekter. Det är också svårt att definiera hur kommunikationen tas emot av de utsedda 

målgrupperna eller vilka problem som behövs förebyggas för att kommunikationen 

ska nå bästa effekt. 

• Det råder dessutom stora skillnader i tillhörighet till de teoretiska perspektiven med 

vilka informanterna bedriver sitt kommunikationsarbete. 

Inom dessa områden skulle kommunen kunna flytta fram sina positioner. 

 

Min andra frågeställning hur kan arbetet med den strategiska kommunikationen förbättras 

framöver har besvarats genom de fem intervjuerna och delar av uppsatsens teoretiska 

ramverk.  

Om strategisk kommunikation ska få ett bestående genomslag i Luleå kommun och 

som författarna Falkheimer och Heide anser vara lämpligt: att allt som sägs och görs ska 

bedrivas med en kommunikativ aspekt, verkar det vara viktigt att på ett effektivare sätt 

tydliggöra dess betydelse och funktion på alla nivåer.  

Strategisk kommunikation bör organisatoriskt vara förankrad högre upp i 

organisationen än den mer traditionella kommunikation som hittills bedrivits i kommunen. 

Precis som kommunikationens uppdrag är att bidra till att nå kommunens övergripande mål, 

kan det med fördel framgå i kommunstyrelsens strategiska plan att kommunikationen är ett 

viktigt styrmedel för att organisationen ska nå dessa mål.  
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Kommunikationsarbetet skulle behöva tydligare definierade övergripande mål som 

kompletterar Vision 2050. För att målen ska kunna nås, vilket kan undersökas vid exempelvis 

en utvärdering, krävs att målen är konkreta, inte abstrakta. 

Den strategiska kommunikationen bör omges av konkreta, aktuella och gällande 

styrdokument som omfattar alla och når ut till samtliga medarbetare i planerande arbetet såväl 

som i det praktiska utförandet. Det är därför viktigt att de styrdokument som ska antas under 

2012 hålls uppdaterade och tillgängliga och att de vid implementeringen på ett tydligt sätt gör 

gällande att kommunikation är alla medarbetares ansvar. 

Dessa faktorer kan bidra till att strategisk kommunikation fortsätter utvecklas, stärkas 

och förbättras i den pågående förändringsprocessen i organisationen Luleå kommun. 

 

Min tredje frågeställning vilken verksamhetsnytta skapar den strategiska kommunikationen 

har besvarats med informanternas svar på motsvarande fråga i intervjuguiden.  

Enligt informanterna skapar kommunikationen verksamhetsnytta om 

kommunikationen bedrivs enligt följande parametrar:  

• Om kommunikationsarbetet bedrivs med medarbetare som förstår hur 

kommunikationen ska bedrivas, är engagerade och visar en enad front mot sina 

externa målgrupper  

• Om kommunikatörerna utför sitt arbete med ett strategiskt tänkande så att det skapas 

förutsättningar för att en röd tråd kan följa kommunikationsarbetet.  

• Om det finns ett övergripande gemensamt mål för kommunikationen och cheferna kan 

kommunicera sina projekt.  

• Om det finns plattformer för medborgarna att diskutera.  

 

Informanternas uppfattning om hur kommunikation kan bidra till verksamhetsnytta kan 

sammanfattas med en identifierad målgrupp; alla medborgare. De identifierade också önskade 

effekt av kommunikationsarbetet; att medborgarna ska känna sig informerade om vad som 

händer i kommunen, att de har insyn i vad som händer med skattepengarna och att de ska 

förstå varför förändringar sker inom organisationens verksamheter.   

 

I uppsatsen har jag anslutit mig till strategisk kommunikation, proaktiv kommunikation och 

meningsskapande kommunikation som ledord i ett optimalt kommunikationsarbete.  
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Om kommunen ska arbeta med strategisk kommunikation bör framförallt samtliga 

medarbetare inkluderas som målgrupp för allt kommunikationsarbete och allt som görs eller 

sägs inom organisationen ska bedrivas med en kommunikativ aspekt. Kommunikationen ska 

ses som ett kraftfullt och specialiserat kunskapsverktyg inom både ledning, planering och 

genomförande, i stället för som det varit traditionellt på Luleå kommun, bedrivas längst ned i 

kedjan och därmed vara sist i ett ledning, planerings och beställarled. 

Om kommunen ska arbeta med proaktiv kommunikation bör all kommunikation vara 

planerad och aktiv i stället för reaktiv senfärdig, som informanter beskrivit den i nuläget. 

Om kommunen ska arbeta med meningsskapande kommunikation, är det dialogen och 

den ömsesidiga förståelsen som bör stärkas. Den är avgörande för att kommunen ska utveckla, 

stärka och vidmakthålla sina relationer. Därigenom kan en fungerande kommunikation lättare 

skapas och informationen lättare förstås och tillgodoses. Det pågår en framväxt av 

kommunens plattform för att skapa relationer. Detta kan därför ses som en mycket positiv 

pågående utveckling för framväxten av ett optimalt kommunikationsarbete. 

 

4.1 Sammanfattande diskussion 
Det råder stora skillnader i förutsättningarna för att bedriva kommunikationsarbete i en 

organisation jämfört med i ett företag. Företagens övergripande mål ofta att skapa 

vinstresultat. I en bred organisation som Luleå kommun är det övergripande målet inte lika 

självklart. En komplicerande faktor är att olika verksamheter i en organisation oftast olika 

verksamhetsmål.  

För organisationer och företag som vill uppgradera sitt kommunikationsarbete på ett 

modernt sätt är det förmodligen ett vanligt återkommande problem att det råder stora 

skillnader mellan vilka utgångspunkter som råder hos utövarna. Intresseområden som mest 

baseras på grafisk formgivning, marknadsföring, eller redaktionellt arbete ger i sig ingen 

garanti för att kommunikationsinsatserna ska överensstämma med ledningens mål.  

För att en organisation då ska kunna ta sig från traditionellt informationsarbete till 

strategisk kommunikation krävs att alla medarbetare är medvetna om kommunikationens 

betydelse och att den bär en viktig roll som ett av de styrmedel som kan hjälpa organisationen 

att nå sina övergripande mål.  

Dessa faktorer tror jag skapar bättre förutsättningar för förändringsprocessen: 

• Skapa nya långsiktiga styrdokument för kommunikationsarbetet som har stöd hos 

ledningen och se till att de stödjer de övergripande målen. Revidera dem vid behov 
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och håll dem vid liv genom att ständigt integrera förhållningssättet i alla delar av 

verksamheten. 

• Skapa förutsättningar för kommunikatörerna att långsiktigt vidareutvecklas 

tillsammans som grupp och inom sina specialistfält. Kommunikationsvetenskapen 

vidareutvecklas snabbt inom detta ämnesområde. 

• Se till att kommunikatörerna är integrerade med verksamheten på ett fördelaktigt sätt 

så att de inte isoleras från de arenor där de kan göra mest nytta. 

• Stödja nätverk mellan kommunikatörer så att de kan spilla kompetens mot andra och 

varandra. 

• Se till att det finns en god kommunikationskompetens i både ledning och utförarled, 

nyanställ om det finns behov av att snabbt stärka kompetensen. 

• Se till att chefer och ledning är medvetna om kommunikationsarbetets möjligheter och 

förutsättningar inom organisationen.  

• Skapa lättillgängliga modeller och verktyg för hur kommunikation ska bedrivas så 

kommer goda exempel att skapas i det dagliga kommunikationsarbetet. 

• Utvärdera kommunikationsinsatser då och då. 

I det befintliga kommunikationsarbetet i Luleå kommun finns alla McQuails 

kommunikationsteorier representerade, men de är ganska segregerade från varandra både i 

styrdokument, i produktionsled och hos ledning. Att det råder stora skillnader i det 

professionella teoretiska perspektivet är en risk som kan ge upphov till långsiktiga problem 

om det inte även skapas internt samförstånd om vilka regler och vilket ansvar som gäller för 

att uppnå enhetlighet i arbetet.  

Det bör inte tillåtas utrymme för allt för stora friheter och informella manualer i en 

större organisation. Det är därför den strategiska kommunikationen är en viktig förutsättning 

för att lyckas skapa verksamhetsnytta med hjälp av kommunikation.   

 

De resultat som har förvånat mig mest under denna undersökning är följande: 

• Att en medelstor och expansiv kommun med stora visioner, som arbetar med så 

tydliga mål som att växa med 10 000 fler luleåbor har brottats med kunskapsluckor i 

strategierna för kommunikationsarbetet under lång tid. Den väl genomtänkta och 

övergripande ”Strategisk plan- och budget 2012-2014” med sina uttalade strategier är 
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inte väl synkroniserad med kommunikationsarbetet och vice versa. Trots att de stödjer 

samma mål. 

• Att informationskontoret så länge har präglats av oplanerat produktionsfokus att de 

stora problem som har identifierats i uppsatsen har uppstått som bieffekter.    

• Att kommunikatörsyrket inte är etablerats som specialistyrke i organisationen förrän år 

2011.   

Ett viktigt mål för uppsatsen har varit att konstruktivt försöka bidra till att förbättra den 

pågående utvecklingen av kommunikationsarbetet genom att skapa ett sammanfattande 

material som kan förstås av fler intressenter. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa någon att 

förstå kommunikationsarbetets rådande förutsättningar lite bättre. 

I uppsatsen har jag nu vaskat fram nya kunskaper i ett perspektiv där teori och praktik 

förutsätter varandra. Den nya kunskap som redovisats ska dock ses som mitt perspektiv, min 

förståelse av just detta fenomen.  

Det finns alltså ingen objektiv verklighet utan endast en subjektiv verklighet, som har 

skapats tillsammans med andra genom kommunikation. 

 

4.2 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån mina resultat finns möjlighet att utvidga forskningen med nya undersökningar på 

närliggande företeelser. Detta både på en djupare nivå med analys av uppfattningar genom 

exempelvis fokusgrupper, men även på ett bredare plan med analys av liknande 

organisationers hantering och eventuella framgångar med strategisk kommunikation.  

Det skulle i hög grad vara intressant att om några år undersöka hur de nya171 

styrdokumenten för kommunikation har implementerats i Luleå kommun och undersöka om 

de reviderats samt hur de används i praktiken. Då blir det möjligt att göra en innehållsanalys 

av styrdokumenten och dess resultat kan bilda en utgångspunkt för kvalitativa 

forskningsfrågor som belyser medarbetarnas uppfattning. 

Det skulle även vara intressant att redan nu ta reda på hur kommunens chefer och 

ledning förhåller sig till tillämpandet av strategisk kommunikation i förhållande till 

organisationens övergripande mål. 

 

4.3 Andra reflektioner 

                                                           
171 Beslut om samtliga styrdokument tas i KF under 2012  
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Det är svårt att själv bedöma hur väl jag lyckats genomföra min insamling av empiri och 

avvägningarna i mina analyser. Ett ständigt ifrågasättande och testande av mig själv tyder i 

alla fall på en viss vetenskaplig välvilja och akademisk sundhet. 

Tre frågor som dykt upp oftare än andra vill jag kort kommentera. För det första har 

jag funderat över mitt urval i empiriavsnittet. Med ett annat urval än just utövare, exempelvis 

personer på andra nivåer i kommunen och i andra utföranderoller skulle resultaten kunna leda 

till andra insikter. På samma sätt skulle ett än mer avgränsat urval kunnat leda till djupare 

insikter och upptäckter. Någonstans var jag tvungen att dra gränsen. Jag drog den vid fem 

intervjuer med personer i olika utföranderoller.  

Den andra frågan som har återkommit rör anonymiteten. Eftersom att det handlar om 

en rätt så liten kommun så valde jag av etiska skäl att personerna skulle vara anonyma. 

Anonymiteten gör att personernas svar jämställs i forskningsresultatet trots att det för 

uppsatsens trovärdighet också hade varit av värde att tydliggöra respektive persons 

huvudsakliga arbetsområde, intressesfär och kanske utbildning.  

 En tredje fråga som dykt upp allt oftare under den sista fasen av mitt arbete är studien 

inte kan bidra med några generaliserbara resultat eller någon absolut sanning. Uppsatsen 

måste ses för vad den är: ett sammanfattande material inom ett enskilt forskningsområde i en 

enskild organisation och i en enskild fokusgrupp. Om det räcker för att ge andra intressenter 

en helhetsförståelse, det får framtiden utvisa. 
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Bilaga 1 - intervjuguide 
Hur ser du på ditt kommunikativa arbete? 

Hur jobbar du med kommunikationsinsatser? 

Vilka verktyg använder du? 

Hur skulle du vilja arbeta med kommunikationsfrågor om du kunde välja fritt? 

Hur ser du på den strategiska kommunikationsrollen för kommunen i framtiden? 

Hur kan kommunikationsarbetet förbättras? 

- Konkreta förslag? 

- Hur går det med arbetet kring kommunikationspolicys? 

- Hur uppfattar du Luleå kommuns profilering? 

- Har du tittat på andra kommuners kommunikationsarbete?  

- Hur skulle idealsituationen se ut? 

Vad har kommunikationsarbetet för mål och visioner?  

Vilka rutiner, riktlinjer, policys eller regler tycker du påverkar det kommunikativa arbetet? 

Hur har kommunikationsarbetet förändrats sedan du började jobba här? 

Vad tror du kommer att hända med kommunikationen inom de närmaste tre åren? 

Hur tycker du att kommunikation är till verksamhetens nytta? 

Ser du några risker med den kommunikation som bedrivs på Luleå kommun i dag? 

 

 

 

  



 

Bilaga 2 - bandprotokoll 
Datum: 

Kön: 

Födelseår: 

Arbetslivserfarenhet inom ämnesområdet: 

Utbildning: 

Huvudsakliga kommunikationsområde i tjänsten: 

 

 

 

  



 

Bilaga 3 - Informations- och mediepolicy, 2003 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 


