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Sammanfattning: Syftet med studien är att beskriva informationschefers arbete i den 
moderna organisationen för att därefter analysera varför arbetssituationen är som den är och 
vilka konsekvenser det får. Författaren ger med utgångspunkt i resultaten förslag på åtgärder 
för att förbättra förutsättningarna för att åstadkomma god kommunikation inom 
organisationer. 
 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem informationschefer i skilda organisationer, 
detta för att få en bredd i materialet. Empirin behandlas med innehållsanalys. 
 
Bakgrunden till PR- och informationsbranschen pågående utveckling är det informations- och 
konsumtionssamhälle vi lever i. I teorikapitlet återfinns teorier om hur informationschefen 
och kommunikationsverksamheten bör fungera. Excellencemodellen spelar här en viktig roll. 
Då denna har flera år på nacken vill författaren utreda om den fortfarande har giltighet eller 
om det går att finna något nytt att tillföra den. 
 
Det främsta resultatet av studien är att informationschefen hindras i sitt arbete bland annat på 
grund av att det av olika anledningar finns skilda förväntningar på kommunikationen inom 
organisationen. Detta leder till att informationschefen får en otydlig roll och därmed belastas 
med allehanda uppgifter som kanske inte alls borde vara hennes eller hans arbete och då får 
för lite tid till det strategiska arbetet. Ofta förväntas synligt resultat på informationschefens 
arbete, som i vissa fall anses som något dyrt och onödigt. När informationschefen försöker 
leva upp till förväntningarna genom att arbeta operativt och med externa uppgifter blir det 
strategiska arbetet återigen lidande. Hon/han fungerar därmed snarare som en envägsstrateg 
än som en tvåvägsstrateg, trots att utbildningsnivån är god. Lösningen på detta är att 
informationschefen jobbar för att öka den kommunikativa kompetensen i organisationen samt 
skapar dialog kring vad som är kommunikationsavdelningens uppgift och utifrån det upprättar 
en kommunikationspolicy. På så sätt skapas gemensamma förväntningar vilket är en 
grundförutsättning för god kommunikation. På det stora hela stöder resultaten 
excellencemodellen och författaren konstaterar att det är när denna inte följs som problem 
uppstår. Med gemensamma förväntningar skapas bättre förutsättningar för att kunna följa 
excellencemodellen och därmed få en excellent kommunikation. 
 
Nyckelord: excellencemodellen, informationschef, innehållsanalys, kommunikation, 
kvalitativa intervjuer, organisation, organisationskommunikation 
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Medie- och kommunikationsvetenskap behandlar framförallt två ämnen; medievetenskap och 
kommunikationsvetenskap. Jag intresserar mig främst för kommunikationsvetenskap och då 
organisationskommunikation samt informatörens yrkesroll.  
 
Som medlem i DIK (dokumentation, information, kultur) får jag medlemstidningen DIK 
Forum. Den har gett mig en inblick i informatörsyrket och i den debatt som förs om 
informationschefens roll i organisationen. Det är delvis denna debatt som har gjort mig 
intresserad av ämnet för den här uppsatsen. Vid en föreläsning med Catrin Johansson 
inspirerades jag av hennes idéer till vidare forskning utifrån det hon själv hade gjort i sin 
avhandling, Visioner och verkligheter.1 Bland annat såg hon ett behov av att undersöka vilken 
roll informatörer har när det gäller internkommunikation. Det är inte riktigt det här jag 
undersöker men det var på detta sätt tankeverksamheten sattes igång och jag började nysta 
fram vad jag faktiskt var intresserad av. När jag funderade kring ämnet så insåg jag att det 
fokuserades mycket på organisatorisk placering av informationschefen. Jag ville veta vad som 
krävdes utöver formell position för att kunna göra ett bra jobb som informationschef. Mest 
intressant vore att ta reda på vad informationscheferna själva ansåg och det var så det hela 
började.  
 
Även om det är jag själv som står för uppsatsen så finns det många som ”har ett finger med i 
spelet”. Några av dessa skulle jag vilja tacka. 
 
Först och främst riktar jag ett tack till er som offrade er värdefulla tid och delade med er av 
intressanta erfarenheter vid intervjuerna. Det har gett mer än bara material till uppsatsen. 
 
Sedan är det ju egentligen inte meningen att man ska tacka sin handledare, då denna bara gör 
sitt jobb, men jag gör det i alla fall. Tack Eva Lundberg för din förmåga att entusiasmera vid 
tillfällen då allt känts hopplöst, för dina goda idéer och för boklånen då biblioteket var stängt 
för flyttning. 
 
Tack till nära och kära för ert stöd och för att ni har stått ut med mig och alla mina ”nej, jag 
har inte tid” under den här perioden. Jag hoppas att ni ska få slippa höra det framöver! 
 
Växjö, december 2006 
Johanna Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Johansson 2003 
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I dag, mer än någonsin förut, har kommunikationsverksamheten en viktig roll i en 
organisation. Det räcker inte längre med att ha en fungerande produkt eller tjänst till salu. 
Varan ska även vara identitetsskapande. Konsumenten köper inte bara en vara utan också en 
livsstil. Organisationen är inte bara en producent utan har en identitet, en själ och står för 
bestämda värden och åsikter. Medierna bedriver hetsjakt på de mest uppseendeväckande 
nyheterna.2 Att veta hur man ska få kommunikationen i en organisation att fungera på bästa 
sätt är därför oerhört viktigt för en informatör och även för den som beslutar om 
kommunikationsavdelningens organisering och finansiering. 
 
I de diskussioner som förs kring hur de bästa förutsättningarna för en optimal 
kommunikationsverksamhet skapas fokuseras det mycket på informationschefens placering i 
organisationen. Så här säger fackföreningen DIK om informationschefens uppdrag: 
 

”Informationschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det är på 
honom eller henne som det främst ankommer att följa och analysera de 
informationsbehov som verksamheten har och dra upp riktlinjer för 
informationsarbetet. Informatören kan arbeta som strateg bara i nära kontakt med 
sin ledning.”3

 
Att informationschefen ska finnas på ledningsnivå anser även Sveriges 
Informationsförening.4 Detta håller Falkheimer och Heide (2003) med om men menar att det i 
sig inte löser problemet med att informatörers kompetens inte når ut i organisationerna. 
Författarna menar att de också behöver verka på fältet. Allra helst ska de fungera som 
internkonsulter och ge ett kommunikativt perspektiv på organisationsprocesser.5

 
Informationschefens formella position i organisationen är emellertid inte allt förefaller det och 
jag vill därför undersöka även andra aspekter av förutsättningarna för ett lyckat 
kommunikationsarbete. Med den här uppsatsen vill jag alltså bidra till en ökad förståelse för 
kommunikationsarbete i dagens organisationer.  
 
1.1. Problemformulering 
Genom kvalitativa intervjuer med ett antal informationschefer i olika typer av organisationer 
vill jag få en bild av hur arbetet som informationschef ter sig i den moderna svenska 
organisationen. Jag väntar mig att se att förutsättningarna för att lyckas i rollen som 
informationschef inte är optimala, att det finns hinder och outnyttjade möjligheter. Vilka 
konsekvenser som hindren och möjligheterna får för informationschefens arbete och 
kommunikationsverksamheten i stort samt hur förutsättningarna kan förbättras är det 
slutgiltiga syftet. Forskningsfrågan som jag söker svar på lyder: 
 

Hur kan de hinder och möjligheter som informationschefen upplever hanteras på 
bästa sätt? 

 

                                                 
2 Se vidare i kapitel 2. 
3 Den professionella informatören 2005:11 
4 Falkheimer; Heide 2003 
5 Falkheimer; Heide 2003, Johansson 2003 
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För att nå fram till svaret har frågan delats upp i följande arbetsfrågor: 
 

 Hur kan informationschefens arbete idag beskrivas? 
 

 Varför ser arbetssituationen ut som den gör? 
 

 Vilka konsekvenser får den rådande arbetssituationen för informationschefens arbete och 
kommunikationsverksamheten och hur kan den förbättras? 

 
1.2. Varför behövs denna empiriska studie? 
Det går att läsa om hur kommunikationsverksamhet optimalt ska fungera i teorin. Hur det 
sedan fungerar i praktiken kan vara en annan sak. Därför anser jag det viktigt att få några 
exempel ur verkligheten. Det är nämligen inte alltid det går att göra allt enligt 
instruktionsboken av olika anledningar. Kanske går det att finna något utöver vad teorin 
hittills har kommit fram till som underlättar informationschefernas strävan efter en 
välfungerande kommunikationsverksamhet? Det är bra att bli medveten om vilka hinder 
informationschefen kan ställas inför så att det blir möjligt att sträva efter att undvika dessa 
och istället få upp ögonen för möjligheterna och kunna fokusera på dessa. Denna kunskap kan 
hämtas ur verkligheten, av dem som verkar som informatörer. 
 
Resultatet av studien kan ha praktisk relevans framförallt för aktiva och blivande informatörer 
och informationschefer då det ger en större förståelse för vad som krävs av dem själva och av 
organisationen. Därutöver kan resultatet få upp ögonen hos organisationsledningar om hur de 
kan skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunikationsverksamheten och därmed i 
förlängningen för lönsamheten.  
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2.1. Insamlin metod och material 

da på idealbilden av kommunikationsverksamheten och 

Discussions of roles and practices too often focus on what individual communicators know, 

id intervjuerna användes en intervjuguide men jag anpassade mig efter situationen vid 

ag spelade in intervjuerna med mp3-spelare för att inte missa några viktiga detaljer i svaren 

                                                

gs
När jag genom litteraturen har fått re
informationschefen i den moderna organisationen så vill jag ta reda på hur verkligheten ter sig 
för några informationschefer som strävar efter att leva upp till idealet. Räcker det att följa 
”reglerna”? Är det också något annat som krävs? Kort sagt vilka är problemen och 
möjligheterna? För att ta reda på det har jag gjort kvalitativa intervjuer (eller 
samtalsintervjuer, om man så vill) med fem informationschefer i olika typer av organisationer. 
För att komma åt det jag vill krävs den här typen av djupgående intervjuer för att kunna förstå 
saker ur respondentens synvinkel och förstå likheter och skillnader i intervjusvaren.  
 
”
rather than on the knowledge base of the entire communication department.”6 Med detta citat 
i åtanke går det att rikta en kritik mot att jag bara har intervjuat informationschefer och inte 
övrig personal på informationsavdelningarna. Men det framkom ändå hur 
kommunikationsavdelningen fungerade, vem som skötte vad, när respondenterna talade om 
sin uppgift som informationschef. Dessutom är det informationschefen som ska vara den, eller 
en av dem, som jobbar strategiskt med kommunikationsfrågor och det är detta jag undersöker; 
informationschefens roll. Huruvida hon eller han även jobbar med operativa frågor har ingen 
större betydelse. Men att däremot enbart, eller till största del, arbeta operativt som 
informationschef är inte lämpligt, vilket citatet ur Den professionella informatören i kapitel 1 
också visar på. 
 
V
intervjuandet en hel del eftersom personerna hade så skilda arbetsplatser och erfarenheter 
samt utbildning.7 Intervjuerna kan därmed ses som semistrukturerade. Vid utformandet av 
frågorna lånade jag friskt från den intervjumall som Catrin Johansson använde i sin 
avhandling.8 När någon redan har gjort något bra så varför då inte använda det? De enskilda 
frågorna i sig hade ingen större betydelse, det var mer frågeområdena som var intressanta. 
Frågorna användes som hjälp för att hålla igång samtalet. Vissa personer utryckte sig mer 
utförligt än andra och besvarade frågor innan jag hunnit ställa dem, andra gånger hade jag stor 
nytta av att ha färdiga frågor att ta till.  
 
J
och för att helt kunna koncentrera mig på att ställa frågorna så bra som möjligt och därmed 
öka validiteten och reliabiliteten. Jag valde att inte föra några anteckningar vilket det kanske 
går att ha invändningar mot då den ickeverbala kommunikationen naturligt nog inte fångas av 
en ljudupptagning. Motiveringen till att jag inte förde anteckningar om den ickeverbala 
kommunikationen är att jag misstänker att detta skulle kunna upplevas störande och 
hämmande för dem jag intervjuar. Om jag bitvis inte skriver någonting och bitvis antecknar 
noggrant skulle det kunna få respondenten att undra ”Vad sa jag nu för tokigt?”.9 Dessutom 
blir min koncentration större om jag inte behöver tänka på att föra anteckningar, som jag 
nämnde ovan.  
 

 
6 Dozier et al 1995:59 
7 För intervjuguide, se bilaga 2. 
8 Johansson 2003 
9 Trost 2005 
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”Precis som i all forskning är det forskningsprojektets perspektiv och frågeställningar samt 

den här studien har jag bara använt mig av en metod då jag har intervjuat 

ntalet intervjuer avgjordes delvis av tiden. Idealet är annars att datainsamlingen pågår tills 

ag har valt att intervjua chefer i mycket skilda organisationer.12 Respondenterna har även 

e enskilda personerna valdes på så sätt att jag utgick från några kontakter som min 

                                                

resurser och undersökningsobjekt som måste avgöra vilka metoder som ska användas.”10 Att 
använda mer än en metod, så kallad metodologisk triangulering, är ett bra sätt att stärka 
validiteten hos en undersökning eftersom man då kompenserar för de brister som en viss 
metod kan ha. 
 
I 
informationschefer och därmed främst fokuserat på den inre sfären i excellencemodellen (se 
teori). Det finns två olika skäl till denna avgränsning. Dels är den inre sfären den viktigaste, 
dels finns praktiska orsaker i form av tidsbegränsning. Ett möjligt alternativ eller 
komplement till intervjuer är annars deltagande observation (fältobservation). Varför jag har 
valt bort detta är alltså för att metoden kräver mer tid än intervjuer. Jag hade troligen inte 
hunnit få in tillräckligt mycket data för att kunna göra en intressant analys på den tid som var 
given. Det hade också varit möjligt att intervjua personer i informationschefernas närhet, de 
skulle kanske inte vara lika måna om att visa upp sin informationschefs bästa sidor på samma 
sätt som informationschefen själv kanske gör. Men jag tror trots detta att det var bättre att 
intervjua informationschefer, de kan nog bättre svara på frågor om sin roll i organisationen 
än andra tack vare sina direkterfarenheter.  
 
A
inget nytt tillkommer.11 Samtalsintervjuer kräver ett personligt möte, menar Ekström och 
Larsson. Alltså var jag tvungen att ta hänsyn till den tid resorna tog. Det var en nödvändighet 
att göra en avvägning mellan tiden för intervjuer och tiden för analys av intervjuerna. I 
samråd med handledaren kom jag fram till att det var bättre att ha färre intervjuer och vid 
behov komplettera dessa istället för att ha ett större antal intervjuer. Jag genomförde fem 
intervjuer som totalt gav sex timmar inspelat, innehållsrikt material, vardera mellan tre kvart 
och knappt två timmar. 
 
J
olika erfarenhet, kön och utbildning. Detta var ett strategiskt val då det ger en bredare 
belysning och därmed en högre validitet att ha med personer från olika organisationer och 
med olika bakgrunder. Det är inte bara en bransch jag är intresserad av utan jag är intresserad 
av informationschefer i allmänhet. Det gör resultatet något mer allmängiltigt även om det inte 
är min ambition att göra några generella uttalanden eller bevisningar. Jag vill helt enkelt ge 
några exempel ur verkligheten. I annat fall hade valet fallit på en kvantitativ metod, vilket 
också vore intressant och ett projekt till senare eller för någon annan. 
 
D
handledare hade, i vissa fall nappade dessa och i andra fall hänvisade de vidare till andra 
personer. Jag tog också kontakt med personer som varken jag eller min handledare var bekant 
med sedan tidigare. Fördelarna med att gå via kontakter i rekryteringen av respondenter är att 
dessa förmodligen är mer villiga att ställa upp än sådana som man inte har någon relation till 
och att de förhoppningsvis känner sig mindre obekväma i rollen som intervjuad. Om jag ska 
försöka klassificera typen av urval så vill jag kalla det för en kombination av variationsurval 
och snöbollsurval. 
 

 
10 Helland et al 2004:101 
11 Ekström; Larsson 2000 
12 Se bilaga 1. 
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Det finns självklart inte bara fördelar med kvalitativa intervjuer. Det finns en hel del problem 
vid utförandet. Vissa personer kan komma att försvara det de gör ifall de tror att deras sätt att 
arbeta skiljer sig från idealet. Min utformning av frågorna påverkar svaren jag får men ett 
motsvarande problem finns vid observationer då närvaron av en främmande person inverkar 
på människors beteenden och kanske hämmar dem. Mp3-spelaren som jag använde mig av 
kan också hämma. Kanske att personerna tänker till en extra gång innan de svarar, de kanske 
försöker uttrycka sig på ett sätt som de tror är det ”korrekta”. Miljön där intervjun genomförs 
kan påverka de svar man får. Inspelningarna stördes i några fall (se nedan) men jag upplevde 
det inte som att dessa störningar påverkade på annat vis än att de bröt uppmärksamheten från 
intervjun en stund. 
 
2.2. Genomförande 
Valet av plats för intervjun överlät jag på respondenterna, som det också rekommenderas.13 
Själv har jag inte tillgång till någon bra plats att vara på och jag kunde inte gärna begära av 
respondenterna att de skulle lägga tid på att resa. Att vara på ett café eller liknande tyckte jag 
inte heller var lämpligt. Fyra av intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsrum och 
en i respondentens hem. Dessa platser var bra på så sätt att de som jag intervjuade var 
hemtama och trygga här. Att informanten känner sig trygg i intervjusituationen är enligt 
Helland med flera huvudregeln.14 Det som var mindre bra med dessa platser var att de inte var 
helt ostörda. I de fall som jag blev erbjuden något att dricka eller äta avböjde jag då detta 
skulle kunna vara distraherande och störa inspelningen. I det fall, då jag blev hembjuden till 
respondenten i fråga stod fikat redan framme så då kunde jag förstås inte avböja (vilket jag 
personligen inte hade något emot!). 
 
Intervjuerna inleddes med att jag förklarade syftet med intervjun. Jag talade även om att 
medverkan var frivillig och att det därmed var möjligt att dra sig ur när som helst, att 
intervjun avpersonifieras och att det vore bra om svaren var konkreta med mycket exempel. 
Då intervjuerna spelades in på mp3-spelare, och det fanns en risk att detta skulle hämma 
personerna, försökte jag att lite lättsamt presentera intervjupersonerna för apparaten genom att 
säga något i stil med ”och det är den här lilla manicken som kommer att spela in oss”. 
Inspelningen blev i några fall störd av personer, telefoner och byggarbete (!). Hade jag vetat 
att det pågick byggarbete hade jag givetvis föreslagit en annan plats. Flera av personerna ville 
ha åtminstone en telefon inkopplad ifall något oväntat dök upp, vilket jag förstås fick 
acceptera. Verkligheten är ju sådan för informationschefen, hon eller han måste alltid vara 
anträffbar. Några intervjuer var begränsade tidsmässigt vilket gjorde att jag blev lite stressad 
och kanske inte lika noggrann som vid de andra intervjuerna. 
 
Något jag lade märke till var att jag lät mer självsäker vid de sista intervjuerna jämfört med de 
första. Detta är inte så konstigt eftersom jag inte hade någon vana att intervjua sedan tidigare. 
Även om jag hade läst på om intervjuer innan jag utförde dem så hamnade jag ändå i vissa 
fällor. Ett exempel är att jag inledde vissa följdfrågor med ordet men, vilket ska undvikas då 
detta kan skada det förtroende som har byggts upp mellan mig och respondenten eftersom 
ordet kan uppfattas som ett motsatsord.15 Det hade med andra ord varit mycket bra att göra 
testintervjuer innan vilket också rekommenderas i metodböckerna men det fanns inte tid och 
inte direkt några lämpliga personer att öva på.  
 

                                                 
13 Trost 2005 
14 Helland et al 2004 
15 Trost 2005 
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I vissa fall var det svårt att få ut det jag ville av intervjuerna. Till exempel fick jag allmänt 
hållna svar ibland och dessa borde ha följts upp med bättre följdfrågor än de som jag lyckades 
klura ut där och då, här är det alltså återigen den bristande erfarenheten som sätter käppar i 
hjulet. 
 
När det gäller hanteringen av materialet så gjorde jag till en början inte några fullständiga 
transkriberingar. Istället utgick jag från frågeformuläret och frågeställningen, lyssnade igenom 
och skrev ner det som var intressant i sammanhanget. Denna metod beskrivs av Jan Trost i 
Kvalitativa intervjuer. Senare, efter att uppsatsarbetet hade blivit vilande en tid, gjorde jag 
fullständiga transkriberingar vilket gjorde materialet mer lätthanterligt och troligen mer 
reliabelt. 
 
2.3. Analysmetod 
Eftersom jag är intresserad av innehållet i intervjumaterialet, vad informatörerna har för 
åsikter, så bygger studien på en innehållsanalys. 
 
Vid analysen utgår jag ifrån mina problemställningar där jag börjar med att göra en 
beskrivning av informationschefens arbete utifrån det som de flesta respondenterna nämner, 
det som talas om mest frekvent och med starkast intensitet. Därefter försöker jag förklara 
varför det ser ut som det gör genom att se till vilka nämnda och outnämnda problem och 
möjligheter som respondenterna ser. Såväl ord som tystnad talar här. Jag uppmärksammar 
ämnen som ofta upprepas, ämnen som nämns av flera personer och hur viktigt det aktuella 
ämnet ter sig för personen i fråga. Wibeck (2000) anser att dessa tre faktorer: frekvens, 
omfattning och intensitet är viktiga att ta hänsyn till. Visserligen gäller hennes förslag för 
innehållsanalyser av fokusgruppintervjuer men jag anser att de är mer än väl tillämpbara även 
för kvalitativa intervjuer. I samband med att jag tar upp förutsättningar och hinder diskuterar 
jag även vad de får för konsekvenser med hjälp av det som framkommer i intervjuerna men 
framförallt med hjälp av teorin. Slutligen går jag in med förslag på hur det går att förbättra 
förutsättningarna för kommunikationsverksamheten.  
 
Praktiskt gick det till så att jag med överstrykningspenna i hand och problemställningarna i 
huvudet gick igenom transkriberingarna för att på så sätt tränga in i materialet.  
 
2.4. Upplevelse av intervjuerna och materialredovisning 
Min främsta upplevelse av intervjuerna är att de blev lyckade eftersom de flesta 
intervjupersonerna gav mycket öppna svar. De var inte hämmade utan verkade tvärtom tycka 
om att få berätta om sitt arbete. Vetskapen att intervjuerna skulle avpersonifieras gjorde nog 
sitt till, det gjorde situationen ”ofarlig”. I något fall tror jag dock att respondenterna kan ha 
lämnat ”politiskt korrekta” svar, något slags ideal. Detta gäller till exempel frågan om vad de 
ser som sin uppgift, men eftersom jag frågade även hur de arbetar konkret så tror jag mig ha 
fångat en trovärdig bild av deras arbetssituation.16 En av respondenterna var ganska fåordig 
och gav ett lite avståndstagande intryck. Vad detta beror på kan jag bara spekulera i. En 
förklaring kanske kan vara att personen i fråga var av motsatt kön. Oftast är det nog lättare att 
prata med någon av samma kön, samtidigt intervjuade jag en annan man där detta problem 
inte alls existerade. En annan förklaring kan vara att respondenten var ny på sin befattning 
och kanske lite osäker i sin yrkesroll och på vad han kunde säga och inte säga. Men jag hade 
även en intervju med en annan person som var nytillträdd som informationschef och den 
personen pratade mycket öppet. Ytterligare en möjlig förklaring är bakgrunden. Respondenten 

                                                 
16 Se bilaga 2. 

 9



var den enda som inte hade någon form av kommunikationsutbildning eller tidigare erfarenhet 
inom området. Han hade journalistutbildning och hade aldrig jobbat som informatör. De flesta 
pratade öppenhjärtigt och berättade mycket detaljerat om hela sin karriär, vilket jag ser som 
ett tecken på att de hade förtroende för mig i intervjusituationen. 
 
När jag återger intervjupersonernas svar så gör jag det så ordagrant som möjligt men har valt 
skriftspråksformen, för läsbarhetens skull. De gånger som jag utelämnar något i citatet så 
markeras det med på följande vis: […] Om någon del av ett citat är ohörbart markeras det så 
här: [ohb]. När jag kommenterar något i ett citat görs även det inom hakparantes. När vi nu är 
på det klara med dessa detaljer går vi vidare med en teoretisk diskussion. 
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För att besvara mina problemställningar krävs en genomgång av vad teoretikerna idag har att 
säga om bakgrunden till informatörsyrkets framväxt, om hur en informationschef ska fungera, 
vilken roll och vilka uppgifter hon eller han ska ha och vilka villkor som finns för ett 
fungerande kommunikationsarbete. Detta utgör också mallen för upplägget av kapitlet. Innan 
jag går in på det här ska jag dock först säga något om centrala begrepp för studien.  
 
3.1. Vad är organisation, kommunikation och organisationskommunikation? 
Det finns flera exempel på definitioner av vad en organisation är. Dessa är många gånger 
mycket lika. För min del går det alldeles utmärkt att använda den definition som Heide med 
flera använder: ”Vi tänker oss istället organisationer som sociala kollektiv där medlemmarna 
interagerar enligt vissa mönster för att samordna sina aktiviteter och uppnå kollektiva och 
personliga mål.”17 Med detta synsätt är det omöjligt att separera kommunikation från 
organisation då kommunikationen är konstituerande för organisationen. Den är alltså inte en 
del av organisationen utan en förutsättning för den. 
 
Kommunikation definieras i Kommunikation är mer än ord som ”Processen att skapa och dela 
mening genom överföring och utbyte av tecken. Processen kräver interaktion inom jaget, 
mellan människor eller mellan människa och maskin”.18 Att skapa och dela mening, 
meningsskapande, är något centralt för en organisation då detta är en förutsättning för att 
kunna förstå, ta till sig och sträva mot de organisatoriska målen. 
 
I sin avhandling har Catrin Johansson studerat kommunikationen av ett företags strategi med 
den så kallade Balanced Scorecard-metoden. Det visade sig att de som var mest delaktiga i 
Balanced Scorecard-processen också var mest positiva till den och hade bäst kunskaper om 
den. Detta visar på vikten av interaktion och delaktighet för meningsskapandet, säger 
författaren. Vid möten är det chefernas uppgift att vägleda tolkningarna så att man 
tillsammans kommer fram till en gemensam verklighetsbild.19

 
Heide och Simonsson är inne på samma spår och menar att kommunikation är en ömsesidig 
process där vi konstruerar betydelse. I stället för att fokusera på överföring så koncentrerar 
man sig på hur människor uppfattar och tolkar informationen.20 I tolkningen behöver ledaren 
vara närvarande för att vägleda så att gemensamma mål och visioner kan uppstå. Detta är inte 
det lättaste och därför kan ledarna få ett starkt stöd av informatörerna. Kommunikation är 
därmed en ledningsfråga. Detta på grund av att kommunikation är viktigt för att 
organisationsmedlemmarna ska förstå och acceptera organisationens mål och kunna översätta 
dem till handling. Då cheferna har ett ansvar för att mål uppnås är kommunikation en 
ledningsfråga.21

 

                                                 
17 Heide et al 2005:37 
18 Burton; Dimbleby 1999:282 
19 Johansson 2003 
20 Detta är ett uttryck för den meningsskapande kommunikationssynen till skillnad från transmissionssynen som 
fokuserar på överföring, se nedan under punkten 2.5. 
21 Heide et al 2005 
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Heide menar att det inte finns någon riktig definition av organisationskommunikation, inte 
ens i handböckerna. Därför är det problematiskt eftersom det är svårt att veta var gränserna till 
områden som PR och marknadsföring går.22 Vad som enligt Heide utmärker 
organisationskommunikation är att även informell kommunikation, alltså sådan mellan 
organisationsmedlemmar, ingår. Huruvida extern kommunikation ingår tvistas det om på 
grund av att organisationens gränser blir alltmer svårdefinierade. Jag ansluter mig till Heides 
åsikt att intern och extern kommunikation hör ihop. 
 
Härnäst går jag kort igenom utvecklingen av branschen och därefter beskrivs de främsta 
samhälleliga faktorerna som ligger bakom densamma.  
 
3.2. Utvecklingen av PR- och informationsbranschen  
Larsson (2005) konstaterar att den svenska PR- och informationsverksamheten uppstod på 
1940-talet. Det var i samband med andra världskriget som staten satsade på 
informationsresurser i form av pressövervakning och upplysning/propaganda. Efter kriget 
började även industrin och enskilda företag anställa ”informationsfunktionärer”. Dessa 
saknade den kompetens som idag krävs för professionellt arbete i branschen, däremot hade de 
stor erfarenhet av journalistik. I organisationen hade de hög status. Verksamheten var inriktad 
på att skaffa publicitet och var nära besläktad med marknadskommunikation och reklam och 
därför fanns en del skepticism mot yrket. Dock visar ämnesskrifterna från denna tid på ett 
stort socialt ansvar också. 
 
De första 10-20 åren av nästa fas (1965-85) av branschutvecklingen var turbulent på grund av 
att näringslivet var utsatt för ett tufft opinionsklimat från miljörörelsens sida. Medierna 
hakade på och blev mer kritiskt granskande. Detta ökade behovet av kommunikatörer som 
jobbade med medierelationer och kampanjer. Under den här perioden byggdes det offentliga 
ut och även här skapades behov av fler kommunikatörer. Dessa jobbade nu såväl externt som 
internt. En yrkesetik utvecklades av yrkesföreningen men när det gällde utbildning och teorier 
hade professionaliteten inte kommit så långt även om en del utbildningar startades under 80-
talet. Inställningen till yrket blev alltmer accepterande. 
 
Den tredje fasen som pågick mellan åren 1985-2000 innebar en ytterligare utökning av 
branschen och en utveckling av densamma mot större professionalitet (se nedan). Arbetet 
förändrades även genom att nya informationsteknologier utvecklades såsom Internet. Yrket är 
nu helt accepterat och ses som ett naturligt inslag i journalistiken. Bakgrunden till branschens 
utveckling är det informations- och konsumtionssamhälle vi lever i och som ska diskuteras 
nedan efter en diskussion kring professionalisering. 
 
3.3. Profession 
Det finns en akademisk föreställning om tre typer av yrken. Den första av dessa är de 
marknadsinriktade yrkena som ägnar sig åt uppdrag efter människors efterfrågan och behov. 
Den andra typen är de byråkratiska yrkena som är institutionaliserade och arbetet bygger på 
av samhället angivna rationella-legala krav och metoder. Den tredje typen är de professionella 
yrkena som är fristående och, till skillnad från övriga yrken, självkontrollerande.23

                                                 
22 Heide 2002 
23 Larsson 2005 
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Det finns sedan flertalet indelningar i olika typer av professioner, något som för den här 
studien inte har någon större relevans. Vad som däremot är av vikt är att ta reda på vad som 
utmärker en profession. Även här skiljer sig de olika definitionerna åt på grund av varierande 
utgångspunkter vilka Larsson (2005) redogör för. En del forskare har en 
strukturell/funktionell ansats där det fokuseras på roller, normer och arbetsformer. Andra har 
istället sitt fokus på den process som med hjälp av strategier för att avgränsa ett yrkesområde 
leder fram till professionsstatus. En tredje infallsvinkel är den kritiska som innefattar en 
maktaspekt, att se till professioners roll och ställning i samhället. 
 
Enligt Larsson är de vanligaste kraven på en profession att det ska finnas bestämda 
kunskapskrav, en etisk kod och certifiering. Vidare är det av vikt att det finns ett 
yrkesförbund, att det finns en autonomi över det egna kunskapsfältet och ett monopol på 
arbetsuppgifterna. Huruvida PR- och informatörsyrkena är professioner eller inte finns det 
olika åsikter om, vilket är naturligt med tanke på de olika definitioner av en profession som 
finns. 
 
3.4. Informations- och konsumtionssamhälle 
Informationssamhälle är en välkänd beteckning på den tid vi lever i. Larsson (2005) menar att 
PR- och informationsbranschen intar en central plats häri. Vad som utmärker 
informationssamhället, förutom att det är präglat av stor informations- och kunskapsmängd, 
uttrycks på ett bra sätt av Scott Lash. Enligt honom finns det tre logiker som kan förklara 
informationssamhället:24

 
Vi har gått från det nationella till det globala genom åtskiljandet av tid och rum, ett fenomen 
som möjliggör realtidskontakter med människor på andra sidan jordklotet om vi så vill. Men 
det är inte bara våra relationer som har blivit globala. Det finns flöden av varor, turister, idéer, 
pengar och teknologi för att ta några exempel. Även politiken har blivit globaliserad. Ett bra 
exempel på allt detta är EU, en institution som växer sig allt större. 
 
Varutillverkningens logik har ersatts av informationens logik som bland annat innebär att 
varuproduktion inte längre är arbetsintensivt utan snarare informations- och 
kunskapsintensivt. Design och varumärken har fått en allt mer betydande roll, se nedan. 
 
Det sociala har ersatts av det kulturella på grund av globaliseringen. Sociala institutioner som 
kyrkan och de politiska partierna har blivit mindre viktiga. Kulturella värden har blivit 
viktigare än sociala normer, hävdar Lash. 
 
Detta kan kopplas till det som Giddens kallar urbäddningen av sociala institutioner. Det 
innebär ”att sociala relationer ’lyfts ut’ ur lokala kontexter och återaktiveras tvärs över 
obegränsade avstånd i tidrummet”.25 Den här urbäddningen, eller frikopplingen, sker genom 
två typer av mekanismer: symboliska tecken och expertsystem. Medierna kan vara ett exempel 
på det förstnämnda. Genom dem kan vi få kännedom om händelser som vi inte själva 
bevittnar. Expertsystemen genomtränger merparten av det sociala livets aspekter under 
modernitetens villkor. Informatörer och PR-konsulter är exempel på experter. Expertsystemen 
                                                 
24 Lash 2002 
25 Giddens 1999:28 
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bygger på tillit. Med tillit menas här en tro som inte går att reducera och som har sin grund i 
okunnighet och frånvaron i tid och rum.26 Det vi har för lite kunskap om själva eller inte har 
möjlighet att kontrollera måste vi alltså ha tillit för att kunna tro på. Vi litar till exempel oftast 
på tekniken (febertermometern som säger att vi är friska fast vi mår dåligt), på läkaren (som 
säger att vi ska äta en viss medicin), på medierna (som talar om vad som händer på de platser 
som vi själva inte har tillträde till).  
 
Informationssamhället rymmer en paradox. Trots att vi har tillgång till mer information än 
någonsin så är vi samtidigt mer förvirrade än tidigare. Lash frågar sig hur den rationella, 
kunskapsintensiva produktion som kännetecknar informationssamhället kan resultera i: ”[…] 
the incredible irrationality of information overloads, misinformation, disinformation and out-
of-control information”.27 Vi lever i vad han kallar ”a disinformed information society”. 
 
Vi lever dessutom i ett konsumtionssamhälle, ett faktum som har bidragit till informations- 
och PR-branschens framväxt (frågan är dock vad som är hönan och vad som är ägget eller om 
det finns någon annan förklaring till varför vi lever enligt slit-och-släng principen, en fråga 
som här lämnas obesvarad). Konsumtion har blivit en socialiseringsfaktor menar Larsson 
(2005), individen skapar sig en identitet och makt genom sin konsumtion. Varorna i sig är inte 
alltid det viktigaste när människor beslutar sig för ett inköp. Snarare kan det vara varumärket 
eller det symboliska värde som produkten står för som är avgörande: 
 

”Power is indeed still very importantly tied to the commodity, in an age that is 
more than ever capitalist. But in a very important way it may no longer be 
commodification that is driving informationalization, but instead 
informationalization that is driving commodification.”28

 
Skillnaden mellan bruksvärde och marknadsvärde har alltså ökat. På grund av detta fenomen, 
som av vissa kallas kommodifiering, har varumärkesbyggande och profilering blivit allt 
viktigare för en organisations överlevnad. Organisationen måste visa vad den står för, något 
som är en uppgift för en informatör. Samma tänk som kommersiella organisationer har haft 
genomsyrar nu även de offentliga organisationerna allt mer.29 Till exempel kan en kommun 
vilja locka till sig arbetskraft, företagare och nya invånare genom sitt varumärkesbyggande. 
 
I nästa avsnitt kommer jag att fördjupa diskussionen om hur en informatör ska fungera. 
 
3.5. Att arbeta som informatör 
När det gäller organisationskommunikation, som är beskrivet ovan, finns det framförallt två 
olika synsätt vilka styr hur informatören arbetar. Den ena är den traditionella 
transmissionssynen. Gallois med flera tar upp detta att tidigare sågs kommunikation som 
något som koordinerade individuella aktiviteter för att uppnå organisationens mål, när 
definitioner av organisationer ”[…] focused on groups of individuals working together in a 

                                                 
26 Giddens 1999 
27 Lash 2002:2 
28 Lash 2002:3 
29 Larsson 2005 
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coordinated way in the pursuit of production-related goals”.30 Transmissionssynen är 
sändarorienterad. Ibland används en rörledningsmetafor för att beskriva den. Informatörerna 
tror att om de bara uttrycker sig på rätt sätt och i rätt kanaler så blir de förstådda. Om 
kommunikationen inte fungerar tillfredsställande så förklaras det med att det brister på något 
av dessa områden. I praktiken visar detta sig genom att information ses som en sak som ska 
överföras från sändare till mottagare och därför hamnar fokus på kanaler.31

 
Den andra, och nyare, synen på kommunikation innebär att se den som kärnan i 
organiseringsprocessen. Organisationen existerar inte utan sina medlemmar, 
kommunikationen är det som skapar organisationen.32 Det är en processyn på organisationer 
som alltså ger kommunikationen en ökad betydelse.33 Den nya synen kallas för den kulturella, 
eller meningsskapande kommunikationssynen. Denna syn på kommunikationen ställer nya 
krav på informatörerna. De kan inte bara ägna sig åt kommunikationskanalerna utan måste 
också se till så att kommunikationen blir en naturlig del i andra processer. De ska fungera som 
internkonsulter och ”[…] anlägga ett kommunikativt raster på de viktiga processerna i 
organisationen”.34 Informatörerna har också en pedagogisk roll i och med att det är deras 
uppgift att se till så att andra förstår kommunikationens betydelse. Enligt den tidigare 
transmissionssynen var informatörens naturliga position central i organisationen. Den 
kulturella synen förespråkar att informatören bör ha en mer aktiv roll och röra sig även i 
övriga delar av verksamheten. Författarna utesluter varken det ena eller andra och menar att 
informatören bör finnas både centralt och icke-centralt.35 Den kulturella synen på 
kommunikation ger alltså informatörerna en ny roll som kommunikationsexperter som har 
som uppgift att utbilda chefer och medarbetare till att bli bättre kommunikatörer och lära dem 
förstå vikten av dialog och kommunikation.36

 
Många informatörer har främst produktion som arbetsuppgift, inte strategiskt arbete.37 
Tufvesson (2002) menar att informatörer många gånger är duktiga på textproduktion i olika 
kanaler men borde bli bättre på att utveckla samtalskonsten i organisationen. Den viktigaste 
interna kanalen är cheferna men att utveckla deras kommunikativa kompetens brukar inte vara 
en prioriterad arbetsuppgift. 
 
Även Johansson (2003) har konstaterat att det är viktigt att cheferna förstår 
kommunikationens betydelse och att de själva visar sitt engagemang för 
kommunikationsinsatser inför de anställda. Flera av cheferna i hennes studie lät konsulter 
sköta hela kommunikationsprocessen kring en ny strategi och detta visade sig vara mindre 
framgångsrikt. Det visar på deras bristande insikt om sin betydelse för 
kommunikationsarbetet.38 Den här omedvetenheten skulle informatörer kunna råda bot på 
men många har alltså fullt upp med produktion. Att det är så beror många gånger på att såväl 
informatörer som ledare fortfarande har en transmissionssyn på kommunikation.39 Även om 
                                                 
30 Gallois et al 2004:722 
31 Heide; Simonsson 2002 
32 Gallois et al 2004 
33 Se definition av organisation ovan. 
34 Heide; Simonsson 2002:199 
35 Heide; Simonsson 2002 
36 Se vidare punkt 2.4. 
37 Heide; Simonsson 2002 
38 Johansson 2003 
39 Heide; Simonsson 2002 
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många organisationer nu satsar på kommunikation är det alltså inte alltid på grund av att de 
har förstått vikten av god kommunikation. Nu är det inte bara cheferna som behöver hjälp 
med att utveckla sin dialogkompetens utan också andra i organisationen. Alla bör vara 
delaktiga för att dialogen ska bli så bra som möjligt. Samtal är viktigt för utveckling och 
informatörerna bör därför lära andra att bättre och i större utsträckning använda 
samtalskonsten. 
 
Heide visar också på vikten av att alla är involverade i kommunikationsarbetet. Han menar att 
”De anställda är viktiga ambassadörer och marknadsförare för organisationen”.40 Det innebär 
att när man kommunicerar internt så sprids detta så småningom utanför organisationen genom 
att de anställda talar med människor i sin omgivning. Intern dialog, där ledningen som sagt 
ska vara drivande, är alltså en bra hjälp för organisationens externa kommunikation. Detta är 
ett exempel på vad som kallas integrerad kommunikation eller totalkommunikation. 
 
Enligt Erikson innebär integrerad kommunikation ”[…] förmåga att kommunicera med 
samtliga intressenter vid rätt tid, med samordnade budskap för att nå ett tydligt definierat 
mål”.41 Och alltså även att få andra än informationsansvariga engagerade i kommunikationen. 
När vi nu vet vad som är informationschefens uppgift ska vi gå över till frågan om hur man i 
den rollen lyckas med sitt uppdrag. 
 
3.6. Förutsättningar för att lyckas som informationschef 
Någon som har tittat noga på det här med lyckat kommunikationsarbete är Grunig (red) i sin 
välkända Excellence in Public Relations and Communication Management från 1992. Dozier 
med flera har med utgångspunkt från den skrivit Manager’s Guide to Excellence in Public 
Relations and Communication Management som jag har funnit användbar för mitt syfte, trots 
de år den har på nacken. Här finns en modell för ”communication excellence” som består av 
tre sfärer. Den innersta är ”Knowledge Core”, utanför den hittar vi ”Shared Expectations” och 
den yttersta sfären är ”Participative Culture”: 
 

 
 

Figur 1. Excellencemodellen42

                                                 
40 Heide 2002:24 
41 Erikson 2005:172 
42 Dozier et al 1995:10 
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Kärnan, den inre sfären, är också den viktigaste och handlar om kommunikatörerna i 
organisationen. Dessa ska vara kreativa hantverkare, kunna skriva, redigera och så vidare. I de 
flesta organisationer finns personer med dessa kunskaper men i excellenta sådana är de 
anställda mycket duktiga på det. Det räcker emellertid inte att ha dessa kunskaper, det måste 
också finnas en förmåga att axla rollen som strategisk ledare (manager role) och bidra till den 
strategiska planeringen. Det finns envägs- och två-vägsstrateger och organisationen behöver 
båda varianterna. En envägsstrateg är en sådan som kan få bra publicitet och få ut 
organisationens budskap. När det gäller tvåvägskommunikation finns dels symmetrisk, dels 
asymmetrisk sådan. Det sistnämnda, asymmetrisk tvåvägskommunikation (two-way 
asymmetric) är en form av övertalning där förhållandet mellan organisationen och dess 
intressenter blir win-lose. Det förstnämnda, symmetrisk tvåvägskommunikation (two-way 
symmetric), däremot, bygger på dialog där ledaren förhandlar och försöker komma fram till 
en win-win situation. Denna variant får sägas var mer etisk till sin natur. I verkligheten 
använder sig organisationer av både övertalning och förhandling, med andra ord både den 
symmetriska och den asymmetriska två-vägskommunikationen (mixed motive), beroende på 
situation. Kompetenserna som krävs behöver inte innehas av en och samma person men de 
måste finnas hos åtminstone någon på kommunikationsavdelningen.  
 
Men vad är det som krävs för att kunna axla rollen som strategisk ledare? Erikson ger svar på 
den frågan när han talar om att informationsansvariga måste ha förmågan: 
 

 Att tänka selektivt. Det finns mer än en lösning på ett kommunikationsbehov. Det gäller 
att kunna välja rätt budskap i rätt kanaler, att kombinera dessa rätt för att lyckas. 

 Att kommunicera både fakta och känslor. För att förändra värderingar och attityder krävs 
ofta kommunikation av känslor. Många kommunikationssatsningar är oftast inte inriktade 
på känslor utan fakta. Erikson uppmanar till att våga prova det annorlunda och ha kul. 

 Att skapa trovärdighet och konsekvens – även vid snabba förändringar. 
 Till helhetssyn. Utvecklingen går mot att kommunikationsavdelningen får en 

generalistroll och istället för att vara en talande, skrivande funktion också blir en 
lyssnande, analyserande och uttolkande funktion. 

 Att vara ärlig. Informationschefen måste kunna se på organisationen med kundens ögon 
och därför vara uppriktig och ha stor integritet utan några revir att försvara. 

 Att använda och balansera nya informationskanaler. Inte att endast okritiskt anamma det 
nya eller hålla stenhårt på det gamla. 

 Att agera i ledningsgruppen. Det krävs att informationschefen blir tillräckligt värdefull 
och kan motivera sin plats som generalist i ledningen och inte bara i 
kommunikationsfrågor. 

 Till nytänkande, då gränserna mellan olika funktioner som personal, information, IT och 
marknad blir mer otydliga. Dessa fokuserar antingen på intern eller extern kommunikation 
medan informationsfunktionen ska se till helheten.43 

 
Nu återgår vi till excellencemodellen och går vidare till den mellersta sfären, som är den näst 
viktigaste i strävan mot excellens. Den handlar om gemensamma förväntningar på 
kommunikationen hos kommunikatörer och den ”dominanta koalitionen”, det vill säga 
ledningen. De gemensamma förväntningarna hänger ihop på så sätt att ledningen har vissa 
förväntningar på kommunikationen som sedan blir till krav på excellens på 
                                                 
43 Erikson 2005:43f 
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kommunikatörernas arbete. Kommunikatörernas förståelse för dessa krav och deras kunnande 
leder till att deras prestationer blir excellenta vilket i sin tur påverkar ledningens förväntningar 
och så är cirkeln sluten.44 För att göra det hela mer konkret ger författarna exempel på hur en 
excellent organisation fungerar:  
 

”In organizations with excellent communication programs, dominant coalitions 
value communicators for their input before decisions are made. In this strategic 
role, the communicator acts as boundary spanner, environmental scanner, and an 
‘early warning system.’”45

 
För att kunna arbeta som en sådan två-vägskommunikatör måste hon eller han vara med vid 
beslutsfattandet, formellt eller informellt och alltså kunna verka som en strategisk ledare, som 
nämndes ovan. Ledningen i en inte fullt så excellent organisation släpper in kommunikatören 
först efter att beslut är tagna på grund av att dessa endast ses som informationsspridare. Vad 
som krävs är alltså en förståelse för kommunikationen och dess betydelse hos ledningen, 
vilket också nämndes tidigare. För att kunna delta i beslutsfattandet krävs dock att 
informatören har något att bidra med. Detta ”något” är bland annat det som en 
omvärldsanalys ger. Som citatet ovan säger så arbetar en informatör som har strategiska 
uppgifter därför med omvärldsanalys. 
 
Så till den yttre sfären vilken handlar om organisationskulturen och är den, i detta 
sammanhang, minst viktiga faktorn. Även om kulturer är unika på många sätt så fann 
forskarna vid analysen av en enkät i Excellence-studien att det finns vissa mönster.46 Det var 
främst två grundtyper av kulturer som forskarna hittade: delaktig (participative) och auktoritär 
(authoritarian). Ingen organisationskultur är helt renodlad men domineras ofta av endera av de 
två typerna. 
 
Den delaktiga kulturen ger en bättre förutsättning för excellent kommunikation. Här finns 
gemensamma värderingar och alla jobbar i team för att uppnå de gemensamma målen. 
Organisationer med delaktig kultur är öppna för idéer utifrån och därmed innovativa och 
anpassningsbara och de involverar anställda i beslutsfattandet. En auktoritär kultur kan sägas 
vara dess motsats. För att få fram ”delaktiga värden” krävs ofta en kris eller omvälvning av 
något slag, en sådan situation är både ett hot och ett tillfälle för förändring. I normala fall 
förändras organisationers karaktär långsamt men en extrem situation blir då en chans till 
snabb förändring. 
 
I denna yttre sfär ingår också stöd till kvinnor och människor med olika kulturella 
bakgrunder. Om dessa stöttas är det mer troligt att organisationen lyckas i sitt 
kommunikationsarbete. Varför då? Jo, flertalet kommunikatörer är kvinnor och deras status i 
organisationen påverkar således statusen hos kommunikationsavdelningen i stort. 
Kommunikationsavdelningens status, i sin tur, är avgörande för dess förmåga att få gehör för 
sina kommunikationsinsatser bland organisationsmedlemmarna. Att ha människor från olika 
kulturer är bra därför att det då är lättare för organisationen att hålla sig uppdaterad om vad 
som händer i omvärlden, att förmedla perspektiv. Om vi tänker oss motsatsen med endast 
vita, medelålders män i organisationen som bara talar med andra vita män blir detta en svår 
uppgift.47

                                                 
44 Se föregående avsnitt om kommunikatörernas kunnande. 
45 Dozier, et al 1995:14f 
46 För kort beskrivning av studien hänvisas till Dozier, et al 1995:ix. 
47 Dozier et al 1995 
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För att uttrycka mer konkret vad som krävs för att bygga upp en optimal (total-) 
kommunikation kan vi åter gå till Erikson som punktar upp vad som kan tänkas behövas: 
 

 Förmåga att kommunicera med samtliga intressenter. 
 Engagemang i kommunikationsprocessen. Ansvaret finns hos de informationsansvariga 

men om inte övriga parter är engagerade så uppstår ingen kommunikation.  
 Heltäckande policy för kommunikation. Riktlinjer behövs för att ha en gemensam 

utgångspunkt för kommunikationsprocessen. Detta, i sin tur, behövs för att nå 
samstämmighet och för att kunna ha gemensamma prioriteringar. 

 Tydliga mål och strategier i kommunikationsarbetet. 
 Samordnad planering av kommunikationsarbetet. Åtgärder ska inte ske ad hoc utan följa 

en genomtänkt plan av samordnade insatser. 
 Tydlig ansvarsfördelning för kommunikationsområdet. 
 Hög effektivitet i kommunikationsprocessen. 
 Ledningsperspektiv på kommunikation. Det krävs engagemang och initiativ från 

ledningen. Om ledningen talar om vikten av kommunikation utan att själva vara delaktiga 
så kommer inte heller övriga att bli det. 

 Långsiktighet i kommunikationsfrågor. Kommunikation bygger på långsiktighet, inte ad 
hoc-arbete.48 

 
I nästa kapitel presenterar jag resultaten som har framkommit genom studien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
48 Erikson 2005:172ff 
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I resultatkapitlet plockar jag in mycket citat från materialet då det ger så mycket mer än om 
jag bara återberättar och sedan redovisar resultatet. Jag vill göra individernas åsikter och 
erfarenheter så synliga som möjligt utan att för den skull röja deras identitet. Kapitlets 
upplägg bygger på arbetsfrågorna till problemformuleringen, det vill säga först beskriver jag 
informationschefens arbete och sedan diskuteras problem och möjligheter och vad dessa 
innebär. Slutligen ger jag åtgärdsförslag utifrån resultatet. 
 
4.1. Så jobbar informationschefen 
Till att börja med ska jag säga något allmänt om respondenterna. Av de fem 
informationschefer som jag har intervjuat var tre kvinnor och två män. Deras arbetsplatser var 
alltifrån kommun till internationellt, privat företag och även deras utbildning och tidigare 
erfarenheter varierade även om de allra flesta får sägas ha en gedigen utbildning inom 
relevanta områden. Alla utom en hade placering i ledningsgruppen i sin organisation, precis 
som det rekommenderas i litteraturen. Den som inte hade en sådan placering hade istället en 
mycket nära relation till VD:n. Organisationerna som dessa personer verkar i satsar på 
kommunikationen i och med att de har en så högt uppsatt informatör samt har en 
informationsavdelning med flertalet anställda, alternativt ger ekonomiskt stöd för att köpa in 
tjänster, de strävar efter ”excellence” på kommunikationsområdet. 
 
För att få reda på hur det ser ut i resten av yrkeskåren tog jag en titt på Sveriges 
Informationsförenings medlemsstudie, INFO 2005, där de konstaterar att antalet 
informationsansvariga i företagsledningarna har minskat lite grann de senaste åren och ligger 
nu på 68%. Av informationsdirektörerna har alla en fast eller adjungerad plats i ledningen. Av 
informationscheferna är det 80% som har det. Trots minskningen är det fortfarande ganska 
många som har en position i företagets ledning. Detta är något som man har kämpat för 
tidigare men vissa av respondenterna i mina intervjuer menade att man numera inte är lika 
snabb, från ledningens sida, med att placera informationschefen på denna position därför att 
man har förstått att det inte är det enda som krävs. Så vad är det då som krävs? Innan vi tittar 
närmare på vilka förutsättningarna är ska vi reda ut vad arbetet som informationschef innebär. 
 
De flesta respondenterna nämner med eftertryck att synen på kommunikation och därmed 
yrket har förändrats under senare år även om utvecklingen ännu inte har kommit så långt som 
man strävar efter:  
 

”[…] prioritet har förändrats och sättet att jobba har förändrats och 
medvetenheten i organisationen har förändrats, sen kan de uppfatta det olika. Alla 
tycker informationsverksamhet är bra men bara för deras egna syftet, kanske, att 
jag vill… Va? Jag vill ha ut detta i media och det är ju inte vi som bestämmer om 
det kommer, om det är intressant eller ej men det är ju det man kan tro och kunde 
man inte lyckas med det då… vad ska vi med dem till? Alltså det finns den 
kategorin, det finns mycket att jobba med.”49

 
Utvecklingen hänger samman med att samhället har förändrats till att bli ett informations- och 
konsumtionssamhälle. En av respondenterna menar att den stora förändringen kom med den 
nya tekniken, med Internet. I samband med detta började det satsas mer resurser på 

                                                 
49 Intervju med kvinna i del av större offentlig verksamhet, 2005-12-08 
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kommunikation menar personen i fråga. Informationsenhetens uppgift har gått från att ha varit 
en beställningsverksamhet till att mer och mer bli en strategisk resurs för ledningen: 
 

”[…] jag försöker driva hur arbetet ska ske då, bland informatörerna så att inte 
informatörerna blir ett ställe där man bara beställer en trycksak som en lösning på 
alla informationsproblem, som traditionellt kanske det har varit lite så.”50

 
Med detta vill jag inte ha sagt att informatörsyrket är en profession. Vad vi ser är en 
utveckling åt det hållet, mot större professionalitet. Det är vad informationscheferna och hela 
informations- och PR-branschen strävar mot. Den nya inriktningen på yrket innebär att 
informationscheferna jobbar mer med omvärldsbevakning, analyser, planering, genomförande 
och utvärdering av kommunikationsinsatser. Informationscheferna skriver strategier och 
andra typer av övergripande texter. De flesta skriver en hel del pressmeddelanden eller vill 
åtminstone ha kontroll över vad som lämnar organisationen. Däremot jobbar de inte så 
mycket med trycksaker som broschyrer och liknande. Den typen av arbete sköter andra 
anställda på kommunikationsavdelningen eller läggs i något fall ut på olika typer av pr-
företag. En av respondenterna ger en bra förklaring på vad som är informationschefens 
uppdrag:  
 

”Ja min uppgift är ju just att försöka tänka strategiskt i de övergripande frågorna, 
alltså det är ju alltid så att verksamheten och ledningen då, som jag ska föra, är de 
som sätter målen och står för sakinnehållet i stora drag sen finns ju jag med, 
jobbar nära, så att jag kan föreslå tidigt att det här bör vi göra olika insatser 
kring… sen är det min uppgift då att göra just de här stora uppdragen då kring vad 
är det vi ska jobba med, vilka kanaler ska vi ha, hur ska de användas, hur ska 
kanalerna samverka, vilka målgrupper jobbar vi mot, lite så, formulerar det 
arbetet då va.”51

 
Alla intervjuade jobbar, mer eller mindre, med strategiskt arbete. Även om arbetet inte längre 
innehåller så mycket av operativa uppgifter så lider informationscheferna knappast av 
arbetsbrist för det: ”Vanligtvis har man ju en agenda som är så här tjock [Respondenten visar 
med fingrarna].”52 De jobbar med att få alla anställda att inse sin roll i 
kommunikationsarbetet, få dem att förstå att kommunikation är ett gemensamt ansvar om man 
ska lyckas skapa good-will åt organisationen. Det är ju nämligen detta som är målet; att föra 
ut den bild av organisationen som man vill visa upp, som en person uttryckte det. Varumärket 
har blivit allt viktigare i dagens konsumtionssamhälle, att tala om vad företaget är och står för 
i konkurrens med andra. Men det är omöjligt att övertyga utomstående om organisationens 
positiva egenskaper om de anställda inte upplever dem. ”[…] information är aldrig bättre än 
den verksamhet vi har”, som en person sa.53 Detta har att göra med att de fungerar som 
ambassadörer. Informationschefen måste därför se till att så många som möjligt säger samma 
saker utåt. Det handlar alltså om integrerad kommunikation, att jobba med den interna 
kommunikationen och kulturen i organisationen för att lyckas med den externa 
kommunikationen. 
 
Informationschefen är även till för att stödja cheferna och göra dem mer kommunikativa, ett 
område som inte alltid är direkt prioriterat då informationscheferna har dagarna fulla med 
                                                 
50 Intervju med kvinna i landsting 2005-12-06 
51 Intervju med kvinna i landsting 2005-12-06 
52 Intervju med kvinna som har jobbat på internationellt företag, 2005-12-05 
53 Intervju med man på kommunledningskontor, 2005-12-13 
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andra löpande arbetsuppgifter. När media bankar på dörren hos VD:n, till exempel, så kan 
informationschefen vara ett bra stöd. Detta genom att förbereda henne eller honom på de 
metoder som journalisterna kan tänkas använda så att VD:n inte begår några fatala misstag på 
grund av okunnighet eller obetänksamhet (någon form av mediaträning har förhoppningsvis 
redan tidigare förekommit). Det kan även vara så att informationschefen själv hanterar media. 
Oavsett vem det är som för organisationens talan så är det viktigt för informationschefen att 
ha inblick i journalistiken, framhäver respondenterna, att veta hur nyhetsvärdering fungerar, 
att kunna agera snabbt och professionellt, vara ärlig och erkänna misstag för att behålla sin 
trovärdighet: 
 

”[…] vi ska ta med [negativa nyheter] och ut med det och presentera det, för 
media hittar dem alltid förr eller senare det är meddelarfrihet, det är tryckfrihet, 
det finns offentliga handlingar och så vidare. Så där och det får du alltid slåss för 
och då gäller det att lägga upp en strategisk kommunikationsplan då varje gång 
där är nånting som man känner att det här är hett och det har ju hänt ett antal 
gånger och det känner jag varje gång är det jättebra att vi faktiskt har gått ut med 
det själva och inte vänta tills de hittar oss och drar ner byxorna på oss […]”54

 
Informatörer skapar relationer till journalister som måste underhållas för att vara fruktbara. 
Några av informationscheferna säger sig oftast ha svårt att planera sin dag då den styrs av 
media och andra tillfälligheter som dyker upp. Det gäller att hela tiden, dygnet runt, vara 
tillgänglig för media: 
 

”Och sen är det ju att vara tillgänglig förstås på telefon, dygnet runt i princip, för 
det ingår liksom i paketet att ha goda relationer med media så va, de ringer när det 
passar dem så är det ju va.”55

 
Att ha det så här är förstås stressande och de odefinierade gränser för arbetet som ofta 
föreligger, enligt en respondent, gör inte situationen bättre: 

 
”Informatörerna är ju inte särskilt undersysselsatta människor, om man säger så. 
De jobbar för hårt tycker jag nog, de bränns ut rätt ofta och i det ligger ju bland 
annat odefinierade gränser för arbetsuppgiften.”56

 
Som informationschef deltar man i väldigt många möten. Det kan vara ledningsgruppsmöten, 
möten med kommunikationsavdelningen, med intressenter av olika slag, journalister, 
tillfälliga projektgrupper, chefer och så vidare. Just detta att det är mycket möten är något som 
i princip alla de intervjuade informationscheferna talar om. En person beklagar sig lite över 
det genom att säga att: 
 

”[…] det ibland kan kännas väldigt tidsödande med alla möten, det hade varit 
bättre om man bara hade kunnat springa in till varandra men då är det så på såna 
här stora företag att då är inte alla där och så där så att man måste ha de där 
mötena, det är ofrånkomligt”.57

 

                                                 
54 Intervju med man på kommunledningskontor, 2005-12-13 
55 Intervju med kvinna i landsting, 2005-12-06 
56 Intervju med kvinna som har jobbat på internationellt företag, 2005-12-05 
57 Intervju med man i kooperativ verksamhet, 2005-12-09 
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Utöver alla andra arbetsuppgifter finns det informationschefer som även har personalansvar, 
vilket medför att det blir mycket medarbetarsamtal och andra möten med de anställda. 
 
Det kan vara stor skillnad på att arbeta i en privat och i en offentlig verksamhet. I den 
offentliga sektorn tar alla beslut oftast längre tid eftersom de ska behandlas politiskt. Därför 
menar två av respondenterna att det är enklare att arbeta i privat sektor än i offentlig. Men 
trögheten i organisationen har inte bara med privat/offentligt att göra utan även storleken på 
organisationen. En person menar att: ”det är alltid en viss tröghet i stora organisationer”.58

 
För att sammanfatta så kan det sägas att arbetet som informationschef är stressigt och innebär 
mycket kontakter med människor i och utanför organisationen. Det som respondenterna 
främst ser som sin uppgift som informationschef är olika exempel på strategiskt arbete. Det 
som nämns av de flesta är uppgiften som stödfunktion till ledningen. Några andra strategiska 
uppgifter som nämnts i intervjuerna är att se till att ha en bra relation till pressen, tänka 
strategiskt i övergripande frågor och att få organisationen att se information som en viktig del 
i ”allt”. Detta visar på en kulturell kommunikationssyn och kan kopplas till det som Heide och 
Simonsson säger; att kommunikation ska vara en del i alla organisatoriska processer. 
Samtidigt som informationscheferna är kunniga och verkar i organisationer som satsar en hel 
del resurser på kommunikation så jobbar de inte alltid så strategiskt. Flera av dem anser att de 
lägger mer tid än de borde på operativa uppgifter när de egentligen skulle ägna mer tid åt den 
strategiska uppgiften. 
 
Så till nästa fråga: Varför ser informationschefens arbetssituation ut som den gör? Som jag ser 
det beror det på de hinder och möjligheter som finns och som jag härnäst ska analysera. 
 
4.2. Att få sin röst hörd i ledningen 
Ett första problem, som har med organisationsstruktur att göra, är om informationschefen inte 
sitter i ledningen. Genom en plats i ledningsgruppen garanteras informationschefen ständig 
uppdatering om vad som är på gång. Att hänga med i vad som händer är oerhört viktigt för att 
i tid kunna planera de nödvändiga kommunikationsinsatserna och för att kunna förmedla till 
ledningen vad som händer externt: 
 

”Sen kan man ju då säga att ibland kan man ju undra vad är nyttan med det [att 
sitta i ledningen]? Jo nyttan med det kan va ett informationsutbyte, man kan 
berätta vad man gör, man kan redovisa vissa saker och man har koll på vad folk 
gör och så vidare och man kan snappa upp det och hänga med i och göra det 
lättare i kommunikationen.”59

 
För respondenterna i min intervjustudie finns inte detta problem. Tvärtom är det så att de 
flesta nämner just sin stödfunktion till ledningen som det viktigaste på frågan om vad de ser 
som sin uppgift: ”Jag lyder direkt under landstingsdirektören och där är inte många som sitter 
som en direkt stödfunktion till honom.”60 Som nämnt tidigare var det en av respondenterna 
som inte satt med i ledningsgruppen. Hon hade i stället ett nära samarbete med och ett stort 
förtroende från vd:n och tyckte att detta fungerade väldigt bra. Det är alltså inte den formella 
positionen i sig som är avgörande, en sanning med modifikation som vi ska se senare. 
Däremot behöver informationschefen ha en nära kontakt med ledningen för att kunna sköta 
sitt jobb som strateg, som nämnt i teorikapitlet. Det viktigaste är att informationschefen på 
                                                 
58 Intervju med man i kooperativ verksamhet, 2005-12-09 
59 Intervju med kvinna i del av större offentlig verksamhet, 2005-12-08 
60 Intervju med kvinna i landsting, 2005-12-06 
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något vis har möjlighet att hålla sig uppdaterad och samtidigt uppdatera övriga i 
ledningsgruppen, om så inte är fallet blir det omöjligt att planera kommunikationsinsatser och 
det blir svårare för ledningen att fatta de bästa besluten. Den enklaste lösningen är 
förmodligen att informationschefen deltar i ledningsgruppsmötena även om det finns exempel 
på andra varianter. 
 
Det räcker inte med att enbart finnas i ledningsgruppen. Det gäller också att 
informationschefen får gehör där, att informationsfrågorna prioriteras. Alla fem respondenter 
är överens om att det är ganska bra klimat i organisationen, att det är lätt att få gehör för och 
driva igenom kommunikationsfrågor. Vissa nämnde dock en del problem men gjorde ingen 
större sak av det. Det är positivt att de inte upplever några större problem men det skulle 
också kunna vara så att svaren jag fick beror på rädsla, att de inte ville tala illa om sin 
organisation, även om jag hade klargjort att intervjuerna skulle avpersonifieras. Hur som 
helst, en person uttryckte det som att han ibland måste armbåga sig fram: 
 

”[…] ibland armbåga dig in, för så är ju informationen också att ibland armbågar 
man sig in och talar om att ’har ni tänkt på kommunikationsaspekten i den här 
frågan’? Det var det väldigt mycket i början [det vill säga på 90-talet], man hade 
en informationsavdelning därför att alla kommuner, som var stora, hade en 
informationsavdelning men ingen hade tänkt igenom så mycket vad de skulle vara 
till.”61

 
En annan person menade att det i ledningsgruppen finns många andra starka viljor, vilket kan 
göra det svårt att få gehör för just kommunikationsfrågorna. 
 
Om informationschefen inte får tillräckligt gehör i ledningsgruppen så kan det bero på flera 
saker. En förklaring kan vara att ledningen är okunnig om vikten av information och inte ger 
kompetensen plats av den anledningen. En annan förklaring kan vara att informationschefen 
inte har rätt kompetens för ledningsarbete, något som diskuteras mer längre fram. 
 
Männen som jag intervjuade trodde inte att det faktum att de var män påverkade 
möjligheterna att få gehör för kommunikationsfrågor. Den ena jobbar i en mansdominerad 
organisation och den andra i en organisation med relativt jämn könsfördelning. Däremot 
trodde två av kvinnorna absolut att deras könstillhörighet påverkade. Dessa två kvinnor jobbar 
båda i mansdominerade organisationer. Den kvinna som inte trodde att det påverkade menade 
att det på hennes arbetsplats var en sådan jämn könsfördelning och att detta var förklaringen. 
Så tror jag också att det kan vara. I en mansdominerad organisation kan det vara svårt för en 
kvinna att göra sig hörd. Detta kan knytas an till excellencemodellens yttre sfär som säger att 
en ”kvinno-vänlig” kultur gör det mer troligt att kommunikationsavdelningen kan göra ett bra 
arbete. Huruvida det är svårare för en man att verka i en kvinnodominerad organisation går 
inte att svara på utifrån den insamlade empirin. Inte för att jag tänker gå in i någon djupare 
genusdiskussion men en respondent nämnde att tjejer ofta förminskar sig själva. Hon 
berättade att hon som ung: 
 

”[…] drogs med en förfärlig massa dumheter, bland annat ett väldigt flickigt sätt 
och bara sådana enkla saker som det här att inte tala med tillräcklig auktoritet, att 
lägga rösten här uppe [i falsett] och vara lite gullig i alla svåra lägen, tjejers stora 
generaltabbe tvärsöver.”62
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Kanske kan detta vara en av många orsaker till att kvinnor har svårare för att få gehör. 
Respondenten menar att fenomenet är förvånande vanligt: 
 

”[…] ett vanligt kvinnligt drag är att man säger att allting är litet ’ja, så har vi då 
den här lilla agendan idag ja, så ska vi titta på den och vi kan väl ta en liten stund 
och läsa igenom den och så.’ Allting är litet och gulligt va?”63

 
En del av excellencemodellen fokuserar alltså på kulturen, den ska vara delaktig istället för 
auktoritär. Vid sidan av stödet för kvinnor finns det även andra kulturproblem. En av 
informationscheferna upplevde stora problem med kulturen på så sätt att administratörer ses 
som ”andra klassen” i hennes organisation. Människor inom organisationen anser att 
administratörerna kan ingenting, de gör ingenting, de kostar för mycket och verksamheten är 
onödig. Ledningen på organisationen ser informationsenheten som en allt-i-allo verksamhet 
som vi ska se nedan. Det verkar med andra ord som om ledningen inte uppskattar 
kommunikationsavdelningen på rätt sätt och när ledningen nedvärderar verksamheten är det 
inte konstigt att den övriga personalen gör det också. Kulturen här är inte av den delaktiga 
sorten. Det kan också uppstå interkulturella problem vittnar en person om. I vissa länder ses 
information som ett ledarprivilegium och där kan det vara problem att få ut information till de 
anställda. I till exempel Sverige däremot ses det som en självklarhet att även de anställda får 
tillgång till information. 
 
Ord som legitimitet, respekt för kompetensen och förtroende dök också upp i intervjuerna. 
Som en kvinna uttryckte det: 
 

”Man måste känna att man har ett förtroende där [i ledningen] och en 
medvetenhet hos de andra också om informationens betydelse, det måste det 
finnas, för finns inte det så kan det bli att man kanske blir gisslan, kan jag tänka 
mig, på något vis, alltså de måste ha respekt för kompetensen och ge min 
kompetens plats i ledningsgruppen, det känner jag att det finns här[…].”64

 
Personligen tror jag att legitimitet är viktigt, precis som respondenterna säger. Legitimiteten 
kan komma av en så ytlig sak som titeln. En kvinna hade nämligen förvånansvärt stor nytta av 
sin titel men då framförallt utomlands:  
 

”[…]jag hade nytta av direktörstiteln […] jag tyckte det lät så fånigt och [orten 
där organisationen finns] är ju ändå en väldigt informell ort så att vara direktör det 
pratar man inte om men, oj, sån nytta jag hade när jag kom ut i företaget. Plötsligt 
var jag en director, inte en manager. Jag fick helt enkelt helt andra 
arbetsmöjligheter […]. Så man ska nog vara noga med att ge informatören den 
status som krävs internationellt […] men i Sverige är det inte riktigt lika viktigt, 
kanske, jag vet inte.  Man ska alltså vara noggrann med att ge informatören nån 
sorts yttre kännetecken så att folk i omvärlden vet att det här är en respekterad 
person, annars finns en stor risk att informatören blir en lite okänd… Alldeles för 
få människor har direkt erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete, det 
behövs.”65
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Tidigare nämndes att den formella positionen i organisationen inte har någon större betydelse 
men det är inte helt sant. Positionen och därmed titeln kan ha mycket stor betydelse ute i 
organisationen som vi just har sett. I Sverige tror jag, i likhet med respondenten, dock inte att 
sådant som titel och officiell status är lika viktigt, det är ett mindre auktoritärt/hierarkiskt 
samhälle vi lever i. Trots det vill jag påstå att legitimitet är viktigt. Det handlar om att få 
respekt, att bli lyssnad till. Som Erikson (2005) anser är kommunikation ett delat ansvar. För 
att lyckas med det, att skapa dialog, krävs legitimitet från organisationsmedlemmarna som jag 
ser det. Det är med andra ord viktigt vad flertalet i organisationen tycker, vad de har för 
inställning till kommunikationsavdelningen. Hur man får denna legitimitet finns det 
antagligen inget recept på. Det skiljer sig från fall till fall. På frågan om vad som krävs av en 
informationschef svarade en person att ”Det är olika för olika företag vilken 
personlighetsläggning som passar bäst”.66 Visserligen gällde frågan inte legitimitet men om 
man har rätt personlighet borde det betyda att man får legitimitet. En sak som i alla fall är 
säker är att ledningen påverkar informationschefens anseende i organisationen genom sin 
egen inställning till densamme som vi har sett ovan. Människor gör ju som bekant inte som 
man säger utan som man gör. 
 
4.3. Bristande kunskap och skilda förväntningar på kommunikationen 
Det största problemet för informationscheferna tycks vara ledningens okunnighet. Det 
varierar på vilket område kunskapen hos ledningen brister. Problemen med ledningen skiljer 
sig därför åt också. Några av respondenterna vittnar om att ledningens kunskap om hur 
journalistiken fungerar kunde vara bättre. En person svarade att det i en organisation alltid 
finns en person som inte förstår sig på hur journalister jobbar, på frågan om vilka problem 
som han upplevde fanns när det gällde att kommunicera i organisationen. Han talade om det i 
allmänna ordalag, troligtvis för att inte smutskasta sin organisation. Under sin tid som 
journalist lade han ofta märke till att: 
 

”VD ger skulden till informationschefen för att en tidning skriver på det ena eller 
andra sättet såna grejer, det finns alltid tendenser till det men det är egentligen 
bara att skratta åt, det är befängt att liksom överhuvudtaget se det på det viset men 
det börjar man liksom lära sig.”67

 
Att det finns en oförståelse för medielogiken har vi redan tidigare sett exempel på i det första 
citatet i kapitel 4.1. Om ledningen, eller anställda för den delen, tror att publiciteten är 
avhängigt informationschefens kompetens så leder det till ett ifrågasättande av densamme om 
organisationen inte får tillräckligt utrymme i media eller negativ publicitet. Ett ifrågasatt 
förtroende från den egna sidan är det sista en informationschef behöver. Som tur är börjar det 
ske en förändring, ledningen börjar förstå bättre hur nyhetsarbete och nyhetsvärdering 
fungerar, enligt citatet ovan. 
 
Ytterligare ett problem som nämndes av en person var om ledningen inte vågar eller kan föra 
sig i media (kanske på grund av att de inte vill se sin roll därför att det är jobbigt att stå i 
rampljuset). Det går förstås bra att informationschefen gör uttalanden istället för VD:n. Men 
det mest trovärdiga är att informationen kommer direkt från källan och inte i andra hand av en 
talesperson. Därför är det viktigt med en mediamässig ledning, menar personen i fråga. 
 
För en person är det största problemet att ledningen ser informationsenheten som en allt-i-allo 
verksamhet: 
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”Vi har väldigt mycket uppdrag, inte minst av ledningen, mycket uppdrag när det 
är saker som händer som man lätt skjuter ner på, eller låter en 
informationsavdelning ta hand om fast det inte är informationsfrågor, knappt 
[…]”68

 
Hon berättar vidare att kommunikationsavdelningen ibland får ett kommunikativt uppdrag så 
pass sent och utan förvarning att informationen redan borde ha varit ute. Här ser vi alltså ett 
exempel på att det inte finns gemensamma förväntningar på kommunikationen hos ledningen 
och informationschefen, något som måste finnas enligt excellencemodellen. I det här fallet 
innebär de olika förväntningarna att informationschefens roll blir otydlig och att 
kommunikationsavdelningen därmed får uppgifter som egentligen inte hör hemma på dess 
bord. Informationschefen får för mycket att göra och det hela leder till en pressad situation där 
de verkliga informationsfrågorna och det strategiska arbetet får för lite uppmärksamhet. 
Arbetet sker ad hoc, något som Erikson (2005) varnar för. Ad hoc arbete leder nämligen till 
att det inte blir någon långsiktighet eller samordning i kommunikationsarbetet. 
 
När det gäller övriga respondenter så tycks det finnas en gemensam förväntning på 
kommunikationen hos ledning och kommunikatörer. Detta med tanke på att respondenterna 
anser att de får bra gehör för kommunikationsfrågorna. Men för att verkligen ta reda på om 
det finns gemensamma förväntningar hade det krävts intervjuer med ledningen också. En av 
intervjuerna gav dock en indikation på att ledningen och informationschefen inte hade samma 
förväntningar på kommunikationen som vi nyss har sett. I några fall fanns det även en övertro 
på kommunikationen, vad man kan åstadkomma med den, till exempel när det gäller 
publicitet och att ”fixa till” skamfläckar. Delade förväntningar på kommunikationen ger som 
resultat att verksamheten blir ”excellent”. När ledningen har höga förväntningar så innebär 
dessa ökade krav som informationschefen med hjälp av sin kompetens strävar efter att nå upp 
till och med goda resultat ökar ledningens förväntningar. Det hela blir en positiv 
utvecklingsspiral. När förväntningarna skiljer sig kan det motsatta hända, en negativ spiral 
utvecklas som får förödande konsekvenser för kommunikationsverksamheten på sikt. 
 
Exemplet ovan visar också på att ledningen inte inser sin egen roll i kommunikationen. 
Respondenten i fråga menar att: ”allting bygger på att man är kommunikativ som ledare, det 
är inte vi [på kommunikationsavdelningen] som gör jobbet”.69 Även Erikson håller med om 
att informatören ska fungera som hjälp till självhjälp när det gäller kommunikation: ”Den här 
rollen som nätverksbyggare innebär att i första hand hjälpa andra att förmedla och söka 
information – inte att själv fungera som informationscentral, tratt eller filter.”70 Informatören 
ska alltså skapa förutsättningar för och underlätta kommunikationen, inte kommunicera allt 
själv. I det aktuella fallet ser vi att ledningens kunskap härom är bristande. För att lösa 
problemen kunde kommunikationsavdelningen på denna arbetsplats satsa på utbildning för 
ledningen. Alternativet är att anställa ytterligare en person som kunde sköta ad hoc arbetet så 
att informationschefen får mer tid till det som är hennes huvudsakliga och viktigaste 
uppgifter, nämligen det strategiska arbetet. Hon säger själv att hon vill jobba mer med 
omvärldsanalys: 
 

”Jag tycker nog att det är roligast att försöka förstå behov av olika verksamheter. 
Jag tycker det är roligt med omvärldsanalyser. […] Det skulle jag vilja, det skulle 
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jag kunna jobba ännu mer med. […] Jag tycker det är grunden för hela vårt arbete, 
att veta vad kunden vill ha.”71

 
En annan av respondenterna har också en otydlig roll, eller snarare en delad roll därför att 
han, vid sidan av ansvaret för kommunikationen, också har ansvar för två andra 
verksamhetsområden. Att dela upp en informatörstjänst på det viset avråder Erikson ifrån: 
”Att splittra upp en befattningshavare på flera olika arbetsuppgifter är olyckligt och 
informationsfrågorna får inte den dignitet de förtjänar.”72 Han menar att det är bättre att söka 
sekreterar- eller assistenthjälp så att den informationsansvarige slipper administrativt arbete 
och istället kan koncentrera sig på det som verkligen är hans eller hennes uppgifter. Den 
person som inte längre arbetar som informationschef berättade att många informatörer lätt 
bränner ut sig av den här anledningen, att inte ha en tydlig roll, som tidigare nämnt på sidan 
22. Den otydliga rollen leder till att det är svårt att säga nej och snart drunknar 
informationschefen i arbete. Som tur är verkar personen med flera ansvarsområden inte märka 
av detta. Tvärtom ser denna informationschef sin splittrade roll som något positivt då de olika 
områdena tillsammans bildar en kraftfull enhet. Men i de flesta fall är det troligtvis en nackdel 
att splittra upp informatörstjänsten eftersom det då finns en risk att kommunikationsfrågorna 
kommer i skymundan istället för att genomsyra alla processer. 
 
Med tanke på att ledningens kunskap brister på flera områden, samtidigt som de satsar en hel 
del på kommunikationen kan man diskutera om cheferna bara delvis har hängt med i den 
utveckling som yrket har genomgått. Frågan ska inte lämnas obesvarad men lämnas här 
tillfälligt för att tas upp igen i kapitel 4.8. 
 
4.4. Vad krävs av informationschefen? 
Enligt excellencemodellen ska det inom kommunikationsavdelningen finnas operativ och 
strategisk kompetens. När respondenterna talar om sin uppgift verkar det vara så att denna 
kompetens finns, som vi har sett i beskrivningen av informationschefernas arbete. De flesta 
har dessutom någon form av kommunikationsutbildning i bagaget. En som inte har någon 
sådan utan istället ekonomi-, statskunskaps-, och journalistutbildning jobbar även han 
strategiskt. En person som är personalare men som sedan har förkovrat sig på egen hand 
istället för att ta poäng jobbar inte så strategiskt som hon skulle vilja, men hon ser sig som ett 
strategiskt ledningsstöd och talar om allt strategiskt arbete som hon önskade att hon hade mer 
tid till. Det verkar alltså inte som om det beror på henne utan kanske snarare på ledningen 
som inte förstår sig på att utnyttja denna resurs utan slänger på henne ad hoc arbete, se ovan.  
 
Resultatet tyder alltså på att det inte är nödvändigt att ha läst medie- och 
kommunikationsvetenskap (mkv) eller motsvarande för att nå den strategiska kompetens som 
krävs för att fungera som informationschef (men man ska tycka att det är kul med strategier 
poängterar en respondent). Informationscheferna säger dock totalt olika saker när det gäller 
utbildning. En person menar att man absolut ska ha mkv på åtminstone d-nivå för att ha något 
att bidra med som informationschef i ledningsgrupp, någon med enbart journalistutbildning är 
inte särskilt lämplig. Spontant kan man tänka att en journalist klarar den externa 
kommunikationen galant men kanske inte den så viktiga interna kommunikationen. En annan 
person menar att det allra bästa är en person som har både mkv och journalistutbildning. Flera 
är överens om att det gäller att hålla sig uppdaterad på området. En person anser att det inte är 
den formella utbildningen och de akademiska poängen som är det viktiga, det går lika bra att 
utbilda sig på egen hand. 
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Några av informationscheferna anser att det är viktigt att kunna något utöver 
kommunikationsbiten. Exempel på sådana kunskaper är politik (om man jobbar i offentlig 
verksamhet) och ekonomi. Vissa informationschefer är rekryterade ur verksamheten utan att 
ha någon egentlig kommunikationskompetens. En respondent säger att detta är farligt, även 
om man skickas på utbildning och övar upp sin kommunikativa kompetens, på grund av att 
man som internrekryterad kan ha svårt att kritisera ledningen. Det är inte många som vågar 
kritisera sina arbetskamrater men som informationschef måste man kunna göra det, menar 
respondenten. 
 
Erikson (2005) säger detsamma att det är viktigt att informationschefen har den integritet som 
krävs för att kunna förmedla kundens perspektiv. Frågan om vilken utbildning som krävs har 
här fått en viss belysning men inget egentligt svar. 
 
Informationscheferna nämner många olika typer av personliga egenskaper som är viktiga att 
ha i yrkesrollen. Det som nämns oftast och av flest personer är att vara alert och vaken, det 
talas om att lägga näsan i blöt, att ha en nyfiken näsa och att ta mycket initiativ. Kort sagt att 
vara framåt och ha lite tajming. Det är viktigt för att kunna hålla sig uppdaterad om vad som 
är på gång, vilket i sin tur är förutsättningen för att hinna planera sitt arbete. En annan viktig 
egenskap som nämns av flera är att känna sig trygg och ha pondus, något som kommer med 
erfarenheten vittnar en person om. Det är viktigt att vara modig och kunna marknadsföra sin 
kompetens för att få gehör i ledningen. En person uttryckte det som att man behöver vassa 
armbågar ibland. Det serverar sig inte självt även om ledningen är aldrig så medveten. Det 
handlar alltså inte enbart om att informationschefen ska ges plats i ledningen, hon eller han 
måste förtjäna sin plats där, säger ett par av cheferna. Att vara flexibel är viktigt för att ingen 
dag är den andra lik, enligt en respondent. Till exempel kan informationschefen behöva ändra 
sina planer därför att något i organisationen händer som kanske måste hanteras mediamässigt. 
 
Det är, enligt några av respondenterna, viktigt att vara intresserad av och kunnig om 
verksamheten som företaget sysslar med, liksom att trivas på jobbet och sympatisera med 
företaget och därmed ha lojalitet. Det är närmast en självklarhet att vara insatt i den 
verksamhet som man som informationschef ska informera om internt och externt. 
Informationschefen måste kunna ersätta vd:n när hon eller han själv inte har möjlighet att 
framträda i media. Att låta journalisterna vänta på att informationschefen ska sätta sig in i vad 
saken gäller först när det är skarpt läge är ingen bra idé, det är inte så man bygger bra 
relationer med journalisterna. Att kunna hantverket är en annan kunskap som lyfts fram som 
viktig av flera, det är ett slags stadium som man ska ha passerat som informationschef: 
 

”Man måste liksom ha hantverket med sig och att det tar tid att hitta sina egna 
former och använda sig själv som ett verktyg och känna tillit till sitt kunnande och 
kunna marknadsföra det på något vis.”73

 
Att ”kunna hantverket” innebär exempelvis att kunna plocka ut det viktigaste menar en 
respondent, att fånga kärnan i något. Det är en kunskap som behövs när man skriver 
pressmeddelanden till exempel. 
 
Enligt excellencemodellen ska informationschefen finnas med före beslut. Anledningen till 
det är alltså, som tidigare nämnt, att kunna planera kommunikationsinsatser i tid och för att 
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kunna göra ledningen uppmärksam på vilka konsekvenser deras beslut kan få för till exempel 
organisationens förtroendekapital. Alla utom en av respondenterna är med före beslut. För att 
kunna vara det krävs att de har något att bidra med, att de har jobbat med omvärldsanalys.74 
Det är bara den av dem som inte var med vid beslutsfattande som inte gör det, hon jobbade 
dock lite informellt med det, annars var det en annan person som skötte det. På vilket sätt 
respondenterna arbetar med omvärldsanalys skiljer sig lite men gemensamt är att de alla håller 
koll på vad som skrivs om deras organisation i media. Det handlar om ett informationsutbyte i 
ledningsgruppen, alla måste ha något att bidra med, en åhörare platsar inte i ledningen enligt 
Erikson (2005). En av informationscheferna beskriver rollen i ledningen på följande vis: 
 

”Jag brukar ha den här bilden av informatören som sitter på en gammaldags 
småländsk gärdsgård: Å ena ögonblicket så sitter man med bena utåt ifrån hagen 
[…] och så tittar man ut och ser där går den och där är vägen och där går en bil 
och det händer en massa spännande grejer och sen så svänger man bena över 
stengärdsgården och så hojtar man inåt hagen ’Du! Vad jag har sett är det här och 
det här är jättespännande’ och så händer det saker i den egna hagen och folk 
mjölkar kor och sånt där och så svänger man benen över igen och säger ut till 
omvärlden ’Japp, nu är vi färdiga med mjölkningen!’ Hela tiden svänger man ut 
och in och förmedlar perspektiven. Det ska informatören kunna göra. Och om det 
är nåt man gör alltså när man sitter i en ledningsgrupp så är det det.”75

 
4.5. Att vilja och kunna lägga tiden på rätt saker 
Flera av informationscheferna säger att det är det strategiska arbetet som är det viktiga. Det 
gäller att skapa tid för det strategiska arbetet, menar en respondent. Det är viktigt att inse att 
det inte går att pilla med detaljer om det inte finns ett syfte med det, säger en annan: 
 

”[…] att man inte spiller sin dag på att jobba med att finlira med små detaljer, att 
jobba med kommunikationen av budskapet, själva att bygga kanalen. Folk älskar 
att putsa på kanaler, göra bra webbar, vackra bilder och trevliga formuleringar. 
Jag är väldigt förtjust i att göra trevliga formuleringar. Men det måste hela tiden 
finnas ett skäl till att jag vill göra det. Så det tror jag att man ska akta sig för och 
så ska man akta sig för att vara hela tiden så ängslig att det inte är bra nog. Man 
får väl göra det så gott man hinner och sen får man köra. Världen håller ju inte på 
i all evighet. Det är just nu man kan prata men annars kan man ju inte.”76

 
En annan av respondenterna nämner också att hon: 
 

”[…] tycker ju att det är roligt att… dels tycker jag det är roligt med kontakter 
kring verksamheten, dels tycker jag att det är lite roligt att producera, så det får 
inte jag fastna i, det gäller att hålla undan det då va”.77

 
Till skillnad från dessa två framkom en motsatt åsikt från en respondent: ”[…] det blir ju 
alltid så att man gör en hel del själv. Jag gillar ju att skriva till exempel, då gör jag det”.78 
Samma man har ytterligare ansvarsområden vid sidan av kommunikationen och därutöver har 
han personalansvar för de han är chef över men beklagar sig inte nämnvärt. Varför den här 
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personen har en åsikt som skiljer sig så pass mycket från de andras går inte att finna någon 
förklaring till. Vi får har nöja oss med att konstatera att åsikterna i denna fråga går isär. 
 
Att ha personalansvar i rollen som informationschef är tidskrävande. Därför kan man fråga sig 
om det är lämpligt att informationschefen har personalansvar. Av dem som hade 
personalansvar så gav de flesta ett visst uttryck för att de inte var helt nöjda med den detaljen.  
 

”[…] jag tyckte det var görtrist att vara chef och hålla på att leda folk. Och ta 
hand om alla möjliga familjekriser, believe me, det var många familjekriser och 
det var alkoholism och det ena med det andra. Jag var fullkomligt så jag kunde 
spy åt att aldrig få göra vad jag själv ville utan alltid var tvungen att hålla handen 
vilket jag är rätt bra på. […] Så det var ju en ständig dragkamp.”79

 
Jag upplevde alla som mer negativt än positivt inställda till denna arbetsuppgift. Det bästa 
tycks därför vara att dela upp arbetsuppgifterna mellan två personer – en strategisk och en 
operativ chef där den sistnämnda har personalansvaret. Självklart finns det för- och nackdelar 
med båda varianterna, till exempel finns en risk att den strategiska chefen kommer för långt 
ifrån ”verkligheten” och de som jobbar på kommunikationsavdelningen, men fördelarna 
överväger nackdelarna. Det strategiska arbetet är grunden för allt annat och får inte bli 
lidande på grund av tidsbrist. 
 
En förutsättning för att få tid till det strategiska arbetet är också att informationschefen inte 
lastas på uppgifter som inte hör till uppdraget eller har för många ansvarsområden som 
tidigare diskuterat. 
 
4.6. Utgångspunkten är en bra verksamhet 
En förutsättning för att vara övertygande i sina budskap är en bra verksamhet. Det går inte att 
sälja något som är dåligt därför att förr eller senare kommer det fram hur mycket man än 
påtalar fördelarna med sin tjänst eller vara. En kvinna säger bland annat så här om vad hon ser 
som sin uppgift som informationschef: 
 

”Man har ju en vision och en strategi och en verksamhetsidé och utifrån den ska 
vi se till att jobba kommunikativt och få ut de här delarna externt och internt. 
Stärka internt och öka kännedom och, vad ska man säga, det positiva externt men 
det bygger definitivt på sanningen som den är, för min del. Det handlar inte om att 
sälja något som inte finns.”80

 
Personen i fråga återkommer till detta flera gånger att kommunikation inte kan lösa allt utan 
att det måste finnas kvalitet i verksamheten: 
 

”[…] utan det är med det man gör, det är liksom bara det enkla gör du det inte bra, 
gör du inte en vara bra eller din, har bra [verksamhet] så kan du inte sälja den för 
det kommer att sprida sig att det är jättedåligt. Och ska man då som informatör 
tala om att det ryktet är fel, det är inte alls dåligt det går ju inte. Tycker de som 
får, upplever detta, tycker våra [kunder] att det är kasst här, att det är jättedåligt då 
kan inte vi ändra den bilden. Men om de tycker att det är bra det är ju ett bra 
utgångsläge för då har vi lätt att berätta det genom dem”.81

                                                 
79 Intervju med kvinna som har jobbat på internationellt företag, 2005-12-05 
80 Intervju med kvinna i del av större offentlig verksamhet, 2005-12-08 
81 Intervju med kvinna i del av större offentlig verksamhet, 2005-12-08 
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En annan person uttrycker det på följande vis: ”information är aldrig bättre än den 
verksamhet vi har, vi kan inte liksom sälja in något som vi inte kan stå för”.82 Dessa 
uttalanden överensstämmer med det som Erikson slår fast: ”En rättvisande profil kan inte 
köpas, den måste förtjänas. Att arbeta med information får inte vara ett defensivt, temporärt 
medel för att kompensera brister på andra områden.”83

 
I en bra verksamhet ingår att ha gemensamma mål. En person hade erfarenheten att 
avsaknaden av gemensamma mål leder till rivalitet vilket knappast är bra för 
kommunikationsklimatet: ”[…] det finns ett problem att det är ingen homogenitet, alltså så på 
det sättet att alla jobbar för samma mål, utan de flesta slåss för att få pengar till sin 
verksamhet […]”.84 För att komma fram till gemensamma mål krävs strategier för 
kommunikationen, det krävs visioner, en anda och en kultur i organisationen. En av 
informationscheferna berättade om ett misslyckat projekt: 
 

”[…] sen togs här inget sådär beslut om hur ska vi förhålla oss i vårt landsting till 
den nationella överenskommelsen och då, eftersom vi inte liksom hade så här att 
nån satt ner foten ”så här är det hos oss” så gav det utrymme för olika tolkningar 
och olika diskussioner och då blir informationsarbetet totalt omöjligt att 
genomföra så där var inte riktigt bra men nu har det ändrats så småningom va. 
[…] man måste ha ett beslut som är tydligt att hänga upp informationsinsatsen på, 
det kan jag se att det var ett lärande att jag kanske skulle stridigt mer för det att 
det är ingen idé att ta fram en informationsplan förrän ni [ledningen] riktigt har 
satt ner foten vad ni vill […]”85

 
Detta visar att det krävs en tydlighet i vilka målen är. En annan respondent fick problem med 
ett projekt därför att hon inte hade sett till att det var förankrat ordentligt. Ytterligare ett 
exempel på att det är viktigt att vara överens, att föra en dialog. Det är även viktigt med en 
tydlighet på så sätt att alla ser sitt bidrag till helheten (och att de ges tillfälle att bidra, att det 
förs en dialog). Medarbetarna spelar nämligen en viktig roll när det gäller att nå ut med 
organisationens budskap. När de känner att de gör nytta så blir de engagerade och positiva, 
allt hänger ihop och påverkar vartannat. En nytillträdd informationschef hade problem med 
sin negativt inställda personal på kommunikationsavdelningen: 
 

”[…] det svåraste ibland, men det är också nånting jag måste fajtas med som chef, 
det är att få alla här att se samma sak som jag att vi kan göra mycket för det är det 
svåra, för att, det är det tråkiga med folk man jobbar med och så där, det är 
mycket så här att nämen det funkar inte, det har vi försökt förut och så där men 
jag menar med en sån inställning så är det inte så lätt […]”86

 
Det skulle kunna vara så att personalen upplever sig mindre delaktig och därför inte är så 
positiv. Kanske är det så att chefen ses mer som vd:s person än som en medlem av 
kommunikationsavdelningen, att han har kommit för långt ifrån det vardagliga arbetet? Hur 
det än ligger till så gör det arbetet betydligt svårare när informationschefen inte har 
personalen med sig. 

                                                 
82 Intervju med man på kommunledningskontor, 2005-12-13 
83 Erikson 2005:43 
84 Intervju med kvinna i del av större offentlig verksamhet, 2005-12-08 
85 Intervju med kvinna i landsting, 2005-12-06 
86 Intervju med man i kooperativ verksamhet, 2005-12-09 
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Härmed har jag gått igenom det mest intressanta i materialet. Det finns mycket mer 
spännande att hämta därur men jag måste begränsa mig och endast visa på de gemensamma 
mönster som finns. En enskild individs åsikter kan vara nog så intressanta men det är inget jag 
kan dra några slutsatser utifrån. I nästa avsnitt sammanfattas resultatet för att göra det mer 
överskådligt. 
 
4.7. Sammanfattning 
Att arbeta som informationschef innebär idag ett tufft jobb med ständigt ökande krav på grund 
av områdets pågående utveckling mot större professionalitet. De främsta arbetsuppgifterna för 
de intervjuade informationscheferna är kommunikationsstrategiskt arbete (om än inte i 
tillräckligt hög grad), mediakontakter, möten i många olika grupperingar samt att vara ett stöd 
till ledningen på olika sätt även om detta är ett av de områden som ofta blir lidande på grund 
av tidsbrist. Detta till skillnad mot tidigare då arbetet bestod av mer operativa uppgifter och 
beställningsverksamhet. 
 
Kulturen är viktig för möjligheterna att nå excellence i kommunikationsarbetet, den ska vara 
delaktig istället för auktoritär. Det ska också finnas ett stödjande klimat för kvinnor. 
Excellencemodellen får här stöd av mina resultat då de kvinnor som jobbade i 
mansdominerade organisationer upplevde att deras situation kunde vara bättre. Den kvinna 
som jobbade i en organisation med jämn könsfördelning upplevde inga hinder på grund av att 
hon är kvinna. Det tyder på att kulturen blir som mest gynnsam när det är en någorlunda jämn 
könsfördelning i organisationen. 
 
En annan viktig förutsättning är att kunna stå för det som hävdas menar respondenterna. För 
att kunna säga att ”Företaget AB” är bra så måste det vara det, om det inte stämmer så 
kommer det fram så småningom. 
 
För att fungera som det strategiska ledningsstöd som informationschefen ska vara fordras att 
hon eller han har en direktrapporterande roll till ledningen. Det vanligaste och förmodligen 
enklaste är att informationschefen har en plats i ledningen. Det räcker dock inte att ha ett nära 
samarbete med ledningen, det krävs även gehör däri. För att få gehör behöver ledningen vara 
medveten om kommunikationens betydelse, vilket inte alltid är fallet, även om de satsar 
mycket på kommunikationen och strävar efter excellence på området. Ledningens okunnighet 
är överlag det största problemet för informationscheferna i studien. Okunnigheten leder till 
olika förväntningar på kommunikationen och vad som går att åstadkomma med den. Problem 
som uppstår härav är till exempel att informationsenheten inte uppmärksammas som den 
strategiska resurs den skulle kunna vara och alla uppgifter som det råder oenighet kring när 
det gäller vem som ansvarar för dem lassas ner till kommunikationsavdelningen och därmed 
minskar tiden för det så viktiga strategiska arbetet. När förväntningarna på kommunikationen 
skiljer sig åt kan det även få till effekt att kommunikationsavdelningens anseende minskar när 
de inte lever upp till de orimliga eller felaktiga förväntningarna. Det krävs även en tydlighet 
kring mål samt vad som är informationschefens och kommunikationsavdelningens uppdrag. 
Det måste finnas en gräns för vad som ingår i arbetet annars blir situationen övermäktig för de 
som jobbar med kommunikationen. 
 
Vilket gehör informationschefen får hänger inte bara på kunskapen hos övriga i ledningen. 
Vidare behöver informationschefen ha den kunskap som krävs för att kunna tillföra något i 
ledningen. Förutom god utbildning (vad detta är varierar åsikterna kring) betyder detta 
framförallt att vara framåt och modig som person, att kunna den bransch och det företag som 
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informationschefen verkar i, att ha en ekonomisk förståelse och, för dem som jobbar inom 
offentlig sektor, även vara insatt i de demokratiska spelreglerna samt att arbeta med 
omvärldsanalys. Den absoluta grundförutsättningen är trots allt att det finns en gemensam 
förväntning på och förståelse för kommunikationen, inte heller bara mellan ledning och 
informationschef utan mellan alla i organisationen. Detta uppkommer genom dialog, att det 
pratas om pratet, säger Tufvesson (2002).  Metakommunikation är en förutsättning för att veta 
hur ”pratet” uppfattas av andra. Gehör kommer genom legitimitet och för att få det kan titeln 
betyda en del. Det är en sak som inte nämns i teorin, att yttre kännetecken i vissa 
sammanhang kan vara ett steg mot bättre gehör i organisationen, inte minst i mer hierarkiska 
kulturer. 
 
Vad är egentligen grunden till de problem som informationscheferna upplever? För att få reda 
på det ställer jag tidigare fråga en gång till: Varför ser informationschefens arbetssituation ut 
som den gör? Frågan ska analyseras djupare i nästa kapitel. I kapitlet diskuteras även vilka 
lärdomar vi kan dra av resultatet. 
 
4.8. Avslutande kommentarer och åtgärdsförslag 
Varför jobbar inte informatörerna som de vet att de borde? Heide och Simonsson (2002) 
menar att det beror på att både informatörer och ledare fortfarande har en transmissionssyn på 
kommunikation. Av vad som har framkommit i min studie verkar det i stället bero på andra 
faktorer. En enkel förklaring är att det finns för lite resurser avsatta till 
kommunikationsverksamheten. I en del fall kan detta ha att göra med att ledningen inte inser 
betydelsen av kommunikation, något jag återkommer till. Dels kan det helt enkelt vara så att 
organisationens resurser är begränsade, ett faktum som informationscheferna har att 
acceptera. 
 
En annan förklaring är att det i organisationen finns en viss förväntning på 
kommunikationsavdelningen. Vi har sett exempel på att de anställda anser att kommunikation 
är något onödigt som kostar för mycket och därför vill de se resultat.  Denna förväntning 
försöker informatörerna leva upp till kanske genom att i första hand arbeta med sådant som 
ger direkta och synliga resultat, som presskontakter och trycksaker. Därmed blir annat arbete 
lidande, ofta det strategiska, långsiktiga arbetet som inte är särskilt synligt för de flesta. De 
skilda förväntningarna leder också till att informationscheferna många gånger har en otydlig 
roll. Liksom illustrationen på uppsatsens försättsblad är den suddig i kanterna. Detta kan, som 
vi har sett exempel på, leda till att uppgifter som ingen är direkt ansvarig för lätt hamnar på 
informationschefens bord. Hon eller han reduceras då till en allt-i-allo, en sekreterare, vars 
befogenheter vida understiger hennes eller hans kompetens. 
 
En tredje förklaring till varför de välutbildade informationscheferna inte lever som de lär är 
att ledningens kunskaper är bristande. Detta är en av förklaringarna till att det finns olika syn 
på kommunikationsavdelningens uppgifter, vilket är det största problemet för 
informationscheferna. Om ledningen var mer medveten om kommunikationsverksamhetens 
betydelse så skulle det lösa de flesta av informationschefens hinder för att till fullo kunna 
utöva sina kunskaper. Informatörsyrket har förändrats radikalt på senare år men som jag ser 
det har alltså inte ledningen hunnit med på alla områden. Ledningarna kanske ger sken av att 
vara medvetna om kommunikationens betydelse. Men jag vill påstå att så inte är fallet. 
Informationscheferna jobbar i för stor utsträckning med extern kommunikation och operativa 
uppgifter, vilket leder till att det inte finns tillräckligt med tid för det mer förebyggande, 
långsiktiga, interna arbetet. De jobbar alltså mer som envägsstrateger än som tvåvägsstrateger. 
Så ser det även ut i stort enligt Sveriges Informationsförening: 
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”Massmedierelationer fortsätter att toppa listan över viktigaste arbetsområde, 
tätt följt av krishantering och varumärkesfrågor. Det enda område som antas bli 
viktigare i framtiden är internationella kontakter samtidigt som intresset för 
språkvård avtar kraftigt.”87

 
Tidsbristen har, som vi har sett, olika orsaker men har ofta sin grund i olika förväntningar på 
kommunikationen och bristande insikt hos ledningen om hur kommunikation fungerar. 
Ledningarna är medvetna om vikten av goda medierelationer (men däremot inte hur de 
skapas) och anser därför att extern kommunikation är viktig men inte på samma sätt förstår 
den interna kommunikationens betydelse. De förstår inte att den externa kommunikationen 
misslyckas eller blir onödigt dyr om inte den interna kommunikationen är bra, att de anställda 
fungerar som ambassadörer för organisationen. Bra publicitet är ju direkt lönande. 
 

”Allt arbete i en organisation börjar på hemmaplan. Om inte de egna 
medarbetarna vet vad företaget står för och vart det är på väg lär ingen utanför 
företaget heller förstå det.”88

 
Förklaringen till att det är så här har förmodligen med att göra att den externa 
kommunikationen är enklast att förstå sig på. Om nyheten som presenteras i 
pressmeddelandet blir publicerad får organisationen uppmärksamhet, likaså genom en 
välplacerad annons. Om media inte hanteras bra vid en kris så går det åt pipsvängen med 
anseendet. Det är lätt att förstå och flera av de intervjuade informationschefernas 
organisationer har den erfarenheten. Då är det inte så konstigt att cheferna har lärt sig vikten 
av extern kommunikation. Extern kommunikation är också det som ger mest direkt avtryck på 
det ekonomiska resultatet vilket är mycket viktigt idag, även i offentliga organisationer. Det 
är däremot svårt att mäta den ekonomiska nyttan av intern kommunikation, detta faktum är 
nog en stor förklaringsfaktor. Glädjande nog håller metoder för sådan mätning på att 
utvecklas enligt Erikson (2005). Utvecklingen har alltså kommit en bit på väg men ännu är 
man inte i hamn. 
 
Det är inte enbart ekonomisk vinst som kommer av en väl fungerande kommunikation. Det 
finns mycket annat som motiverar kommunikationsverksamheten. Erikson (2005) radar upp 
anledningar till att jobba med intern kommunikation varav en del redan är nämnda: 
Medarbetarna vill kunna se sitt bidrag till helheten, med information kan man ge dem den 
överblicken. Enighet kring mål skapas genom dialog. Välinformerade och kunniga 
medarbetare fattar bättre beslut, de föregående anledningarna skapar motivation och vi-anda 
hos medarbetarna. Samarbete underlättas genom att kontaktytor skapas för medarbetare i 
olika delar av organisationen. Kontinuerlig information förhindrar ryktesspridning, därför att 
om det finns informationsluckor finns en stor risk för spekulationer som till slut blir 
sanningar. Med decentraliserad information underlättas delegering. Personalomsättningen 
minskar om de anställda trivs på jobbet och känner sig delaktiga och engagerade för 
organisationens utveckling. Genom att de anställda fungerar som ambassadörer för företaget 
så underlättas rekrytering om dessa är nöjda. Information bidrar till större kunskaper och 
därmed personlig utveckling. Det ena leder till det andra och i slutänden blir resultaten bättre 
och lönsamheten ökar genom att organisationen satsar på intern kommunikation.  
 

                                                 
87 INFO 2005:3 
88 Erikson 2005:63 
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Excellencemodellen är fortfarande giltig visar resultaten på och det är när modellen inte 
efterföljs som problem uppstår. Kompetensen hos informationscheferna tycks finnas men på 
grund av att det finns vissa förväntningar på vad informationschefer bör göra så finns inte 
alltid tiden till det strategiska arbetet, förebyggande och långsiktiga arbetet som krävs för att 
kommunikationen ska bli excellent. Informationscheferna borde därför försöka bryta sig ut 
från förväntningarna på att deras arbete ska ge snabba, synliga resultat. Det krävs att de blir 
ännu lite modigare och tar tag i det, kanske till en början, otacksamma arbetet att jobba upp 
den kommunikativa förståelsen i organisationen för att därigenom skapa gemensamma 
förväntningar och en gång för alla gjuta en bra och stabil grund till en excellent 
kommunikation och ett bra kommunikationsklimat. 

 
Med utgångspunkt i de resultat som den här studien har lett till vill jag ge ytterligare några 
förslag på förbättringar. Eftersom kvinnor upplever problem med att verka i mansdominerade 
organisationer bör ledningen sträva efter en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. En annan 
viktig sak i sammanhanget är att hålla jämställdhetsplanen uppdaterad så att det blir ett 
levande dokument. Det får inte bli tomma ord på ett papper. Organisationen ska inte predika 
jämställdhet utan leva jämställt. 
 
Som många andra före mig säger jag att cheferna behöver utbildas. Medvetenheten har blivit 
större men än så länge finns mycket att göra kan härmed konstateras. Det är oerhört viktigt att 
få dem att förstå hur kommunikation fungerar. Att få dem att inse kopplingen mellan den 
interna kommunikationen och den externa. Om de insåg att organisationsmedlemmarna 
fungerar som ambassadörer för organisationen så skulle dessa behandlas därefter. På detta vis, 
genom att skapa dialog där alla är delaktiga kan kommunikationsavdelningen uppnå bättre 
resultat med mindre resurser. Chefernas ökade kunskap skulle då även leda till en högre 
uppskattning för informationsenheten som en strategisk resurs och inte som den otydliga ad 
hoc- och serviceverksamhet som den fortfarande ibland betraktas som idag. Men om 
informationsenheten ska kunna få detta anseende krävs också att informatörerna lär sig att 
säga nej till den typen av uppgifter som inte ingår i deras arbete, något som kanske inte är så 
lätt alla gånger. För att förenkla för dem att göra det är det ett smart drag att föra en dialog 
kring vad som egentligen är informationsenhetens uppgifter och ansvar och vilket ansvar 
övriga i organisationen har och skriva ner detta i ett dokument, en kommunikationspolicy. Då 
har de något att hänvisa till vid eventuella tveksamma situationer samtidigt som gemensamma 
förväntningar på kommunikationen skapas. Att på detta sätt skapa en kommunikationspolicy 
bör vara prioritet nummer ett för informationschefen. 
 
Det finns också signaler om att ledningen behöver kunskap om hur journalistik fungerar 
eftersom flera av informationscheferna talar om deras bristande förståelse för 
nyhetsvärdering. En person hade, som vi har sett, varit med om att någon i hennes 
organisation helt sonika hade förväntat sig att en viss sak skulle ut i media – det är förstås 
inget som informatören kan påverka mer än genom goda kontakter och ett bra 
pressmeddelande. En annan person vittnade om att organisationsledningen inte förstod vad 
som är ”högvilt” för media. 
 
Jag vill poängtera att studien inte handlar om att kritisera organisationsledningar. 
Utgångspunkten för kommunikationsarbetet är att informationschefen har god utbildning och 
erfarenhet och därmed en vettig kommunikationssyn och en förståelse för 
kommunikationsprocesser. Det är också det som Dozier med flera visar genom sin 
excellencemodell; att det viktigaste är att kommunikatörerna, med informationschefen i 
ledningen, har den kompetens som krävs – strategisk såväl som operativ. Det är 

 36



kommunikatörerna som har ansvaret att utbilda cheferna, något som bör ligga högt på 
prioritetslistan. Det lönar sig i längden. 
 
 
4.9. Idéer till vidare forskning 
I min studie har jag endast ”skrapat på ytan” och jag hoppas att ingen känner att jag dömer 
dem. Det kan jag inte göra då jag inte har gjort någon fallstudie med observationer och 
intervjuer med andra anställda i organisationerna. Vad jag presenterar i min uppsats är bara en 
idé om hur det är, en tolkning av verkligheten. Ett intressant uppslag för vidare studier är 
alltså att genomföra en större studie där det mer noggrant tas hänsyn till alla de tre sfärerna i 
excellencemodellen. Jag har här mest studerat informationscheferna själva. Att komplettera 
kvalitativa intervjuer med observationer vore det ultimata. Då skulle vi på ett ännu bättre sätt 
förstå oss på informationschefens roll och vad som krävs för en excellent kommunikation i 
organisationen. Vad som också behövs i framtida forskning är en kvantitativ studie där 
enskilda variabler jämförs. Till exempel vore det intressant att jämföra informationschefer 
med olika ålder, kön, utbildning och så vidare i liknande organisationer, eller att jämföra 
informationschefer med liknande bakgrund i olika organisationer. Alla variabler utom en 
konstanthålls alltså. På så sätt skulle man få reda på vilka faktorer som betyder mest när det 
gäller informationschefens förutsättningar att göra ett bra arbete i organisationsledningen.  
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 Kvinna, tidigare anställd på internationellt, privat företag, 5 dec 2005. 
 Kvinna, anställd på ett landsting, 6 dec 2005. 
 Kvinna, anställd i en del av en offentlig verksamhet, 8 dec 2005. 
 Man, anställd i en internationell, kooperativ verksamhet, 9 dec 2005. 
 Man, anställd på ett kommunledningskontor, 13 dec 2005.  
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Arbetet 
Du är informationschef för…stämmer det? 
Sitter du med i ledningen? Berätta kort hur länge du har jobbat på företaget och vilka 
befattningar du har haft. Hur fick du jobbet som informationschef? 
Vad ser du som din uppgift som informationschef inom företaget? Vilka mål har du? 
Beskriv hur du arbetar en vanlig dag/vecka och med vilka. 
Vilka möten deltar du i? 
Vilka texter skriver/ använder du i din chefsroll? 
Vad är ett intressant projekt enligt dig? 
Berätta om ett lyckat/misslyckat projekt. 
Berätta hur du upplever dina möjligheter att driva igenom kommunikationsfrågor i 
organisationen. Är det tungrott? Anses kommunikationsfrågorna viktiga, är de prioriterade? 
Vilka problem finns när det gäller att kommunicera i organisationen? Vad beror de på? 
Tror du att det hade varit någon skillnad om du varit man/kvinna istället? 
 
Utbildning 
Vad har du för utbildning?  
Har du fått någon vidareutbildning i arbetet? Vad då för någon? 
 
Organisationen 
Beskriv organisationen! (Struktur) 
Hur länge har infoenheten funnits? Har infochefen alltid suttit i ledningen? Om inte - hur 
länge? Har enhetens uppgifter förändrats? 
Finns det några speciella uttryck, valspråk eller ordspråk som används inom organisationen? 
Finns det någon intern berättelse/historia som ofta citeras? 
Finns det någon person som har betytt mycket för företaget? 
Vad skulle du säga att det är för typ av kultur på företaget? Vilken är den dominerande 
verksamheten? Var finns företagets ”själ och hjärta”? Innebar kulturen något problem för dig? 
 
Jag har en hypotes om att det är nödvändigt men inte tillräckligt att informationschefen sitter 
med i ledningen. Den formella positionen garanterar inte att kommunikationsfrågor ges någon 
större prioritet. Vad tror du om det? Vad är din erfarenhet? Vad är det som krävs? 
 
Har du förslag på andra informationschefer som jag bör intervjua? 
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