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Abstrakt
 

Kandidatuppsats, Marknadsföringsprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

Strategisk kommunikation, 2FE16E, VT 2014 

 

Författare: Andersson Anthon, Guntell Robin, Nilsson Christoffer 

Handledare: Krister Jönsson 

Examinator: Åsa Devine 

 

Titel: Konsten att kommunicera strategiskt – En beskrivande fallstudie av Växjö kommun 

 

Bakgrund: Fenomenet strategisk kommunikation har använts i den akademiska litteraturen i 

många år, men fortfarande betraktar forskare strategisk kommunikation som en djungel och 

påvisar att många olika och liknande begrepp likt strategisk kommunikation används om 

vartannat, allt eftersom flera forskningsfält har växt fram. Det är först nu på senare år som 

forskare har börjat närma sig en enhetlig och gemensam kunskapsbas av vad detta nya 

akademiska forskningsfält egentligen innebär. Vilket dock är ett svårt område och forskare 

belyser att strategisk kommunikation fortfarande är i ett väldigt tidigt skede vad det gäller 

vetenskapen och bör betraktas som ett outforskat område. 

 

Syfte: Studien avser att genom en fallstudie beskriva hur Växjö kommun arbetar strategiskt 

med kommunikation för att nå sina mål. 

 

Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Slutsats: Växjö kommun är en stor och politiskt styrd organisation där det är svårt att kunna 

kommunicera med alla anställda på ett önskvärt och tillfredsställande sätt. Detta gör att den 

interna kommunikationen till största del sker genom intranätet.   

 

Nyckelord: Kommunikation, Strategisk kommunikation, Public relations, 

Organisationskommunikation, Formell kommunikation, Informell kommunikation, 

Horisontell kommunikation, Vertikal kommunikation, Marknadskommunikation, 

Relationsmarknadsföring, Transmissionssyn, Meningsskapande kommunikation. 
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Förord 
 

Följande studie är ett examensarbete inom strategisk kommunikation på 

Marknadsföringsprogrammet vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Växjö.  

För att studien skulle vara möjlig att genomföra finns det flera betydelsefulla personer som 

bidragit med hjälp, vilka vi gärna skulle vilja tacka. 

 

Först vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Krister Jönsson som väglett oss med god 

rådgivning och feedback genom studiens genomförande. Vi vill även tacka vår examinator 

Åsa Devine för god vägledning och konstruktiv handledning.  

 

Vidare vill vi tacka de respondenter från Växjö kommun som tog sig tid att delta i 

intervjuerna som möjliggjorde arbetet. Utan er hade studien inte varit genomförbar.  

 

Linnéuniversitetet, Växjö 2014-05-28 

 
 
 
 
 
 

Anthon Andersson          Robin Guntell             Christoffer Nilsson  
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1. Introduktion 
 

Introduktionskapitlet ämnat att introducera läsaren om det utvalda ämnet strategisk 

kommunikation. Kapitlet inleds med ett bakgrundskapitel för att presentera fenomenet för att 

sedan problematisera forskningsområdet teoretiskt och praktiskt. Vilket gav studien dess syfte 

och undersökningsfråga. 

1.1 Bakgrund 
Kommunikation betraktas av många forskare som en grundförutsättning för att organisationer 

över huvudtaget ska kunna skapas, existera och utvecklas (Heide et al., 2012). Detta påvisade 

den amerikanske organisationsteoretikern Chester Barnard redan år 1938 och menade att det 

är en förutsättning att det kommuniceras mellan medarbetarna för att en organisation ska 

kunna existera, liksom att organisationsmedlemmarna på så vis kan få kunskap och förstå 

organisationers mål (Barnard, 1938). Detta har föranlett ett nytt område som heter strategisk 

kommunikation och bygger på att det finns en medvetenhet om att kommunikation är 

oumbärlig för en organisations existens och verksamhet (Falkheimer & Heide, 2014). En 

strategisk kommunikation innebär en strukturerad kommunikation som är planerad sedan 

innan, till skillnad ifrån ett mer slumpmässigt informationsflöde (Larsson, 2008). Detta för att 

kunna uppnå en organisations långsiktiga mål och vars medvetna kommunikationsinsatser är 

det huvudsakliga med strategisk kommunikation (Falkheimer & Heide, 2011). Detta belyser 

även Hallahan et al., (2007) och menar att strategisk kommunikation handlar i grund och 

botten om organisationers medvetna användning av kommunikation för att fullgöra sina mål.  

 

Fenomenet strategisk kommunikation har använts i den akademiska litteraturen under en 

längre tid (Hallahan et al., 2007), men fortfarande betraktar forskare som Falkheimer & 

Heide (2014) att strategisk kommunikation är som en djungel och påvisar att många olika och 

liknande begrepp likt strategisk kommunikation används om vartannat, allt eftersom flera 

forskningsfält har växt fram (Cornelissen, 2000). Det är först nu på senare år som forskare 

har börjat närma sig en enhetlig och gemensam kunskapsbas av vad detta nya akademiska 

forskningsfält egentligen innebär (Hallahan et al., 2007). Vilket dock är svårt och Hallahan et 

al. (2007) belyser att strategisk kommunikation fortfarande är i ett väldigt tidigt skede vad det 

gäller vetenskapen och bör betraktas som ett outforskat område tills vidare innan en 

gemensam grupp av forskare är redo att systematiskt kategorisera detta nya forskningsfält.  
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Barker (2013) tycks dock kunna urskilja att begreppet integrerad kommunikation är en 

samlingsterm för alla begreppen som berör strategisk kommunikation och menar att samtliga 

termer handlar om att budskap kommuniceras på samma sätt, såväl utanför som innanför 

organisationen. Detta har sitt ursprung i att gränser mellan forskningsfält inom intern och 

extern kommunikation har till synes raderats (Falkheimer & Heide, 2014) och blivit mer 

integrerade och samverkar i större utsträckning (Keller, 2001; Tindall & Holtzhausen, 2012; 

Wehmeier & Winkler, 2013). Denna gränsindelning upplevs idag av vissa som konstgjord 

(Tindall & Holtzhausen, 2012; Falkheimer & Heide, 2014) och något som inte existerar i 

praktiken (Falkheimer & Heide, 2014). Detta ter sig enligt Falkheimer & Heide (2014) då 

extern kommunikation inte enbart når kunder, konkurrenter eller journalister, utan tv-

reklamer uppfattas även av organisationens egna anställda och möjliggör en uppfattning och 

identifikation om organisationens ståndpunkter och mål. Liksom stannar inte den interna 

kommunikationen inom organisationen, utan personaltidningar och dylikt kan mycket väl 

komma i händerna av andra intressenter (Falkheimer & Heide, 2014). 

 

Detta har gjort att organisationer idag ses som en mer integrerad funktion där enheter inom 

verksamheter sammanfogas med varandra (Larsson, 2008) och de strategiska 

kommunikatörer som inser vikten av integrera samma budskap både internt och externt har 

mycket att utvinna (Dolphin, 2005), detta då det undviks att det sker missuppfattningar av 

olika budskap och som annars kan skapa problem för ett smidigt genomförande av en 

organisations strategi (Cornelissen et al., 2006). Denna integrerade kommunikation har enligt 

Falkheimer & Heide (2014) föranlett att en hel del nya begrepp har växt fram och vilka alla 

behandlar att gränserna mellan traditionella forskningsfält har flutit i samman. Vad som innan 

var separerat i tre olika utgångspunkter inom kommunikation; public relations, 

organisationskommunikation och marknadskommunikation ses nu som kombinerade och 

samtliga delar behövs för framgångsrik marknadsföring (Falkheimer & Heide, 2014). Detta 

kallas för strategisk kommunikation och avser organisationers medvetna 

kommunikationsinsatser för att nå de övergripande målen inom organisationen (Falkheimer 

& Heide, 2011). 

 

Falkheimer & Heide (2014) förklarar den första utgångspunkten i strategisk kommunikation, 

public relations, som en form av en ledningsfunktion som har sitt syfte i att skapa och 

bibehålla bra relationer mellan en organisation och dess publik. Vidare avser 



7!
!

organisationskommunikation ett samlingsnamn för en organisations samtliga former av 

kommunikation, allt ifrån den interna till marknadsföring (Falkheimer & Heide, 2014). Den 

sista utgångspunkten i strategisk kommunikation är marknadskommunikation, vilket har gått 

ifrån att enbart vara inriktad på att informera, övertyga, förstärka och differentiera sig mot 

konsument till att även inkludera ett större fokus på att lyckas skapa och bevara relationer till 

konsumenten (Falkheimer & Heide, 2014). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns idag en större medvetenhet av att integrera interna och externa kommunikationer 

med varandra, vilket har gjort att nya begrepp har växt fram (Falkheimer & Heide, 2014) och 

det finns idag flera motstridiga definitioner bland forskarna som behandlar samma ämne 

(Tindall & Holtzhausen, 2012). Några av dessa enligt Falkheimer & Heide (2014) är 

integrated marketing communications (IMC), corporate communication, integrerad 

kommunikation och strategisk integrerad kommunikation, vilka ofta ses som rena synonymer 

till varandra. Gemensamt för dessa nyare områden och begrepp som har växt fram behandlar 

alla att gränserna mellan traditionella forskningsfält flyter i samman (Tindall & Holtzhausen, 

2012). Några av dessa enligt forskare är: marknadskommunikation, public relations och 

corporate identity (Cornelissen, 2000), reklam, integrerad marknadskommunikation och 

public relations (Hallahan et al., 2007) och public relations, organisationskommunikation 

och marknadskommunikation (Falkheimer & Heide, 2014). 

 

Trots denna vetskap om att gränserna emellan de båda områdena internt och externt fasas ut 

allt mer, påvisar Falkheimer & Heide (2014) att det idag inte är lika förekommande som det 

borde vara i praktiken då kommunikation ofta fortfarande diskuteras i termer av intern och 

extern kommunikation. En anledning till detta kan enligt Falkheimer & Heide (2014) vara att 

många av de traditionella forskningsfälten inom marknadsföring och kommunikation 

fortfarande finns kvar och till stor mån behandlas separat, vilket sker på grund av att forskare 

inom det egna området har isolerat sig från andra forskningsfält för att upprätthålla gränserna 

för sitt intresseområde. Vilket hämmar utvecklingen av kunskapen inom områdena och 

riskerar att hjulet uppfinns på nytt med nyare beteckningar för samma fenomen som följd 

(Falkheimer & Heide, 2014). Detta är förstås inte bra då vetskapen om att kommunikation i 

praktiken enligt Simonsson (2012) blir allt mer komplex i organisationer och 

kommunikationen mellan chefer och medarbetare handlar desto mer om att göra medlemmar 
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i organisationen underförstådda om abstrakt information till meningsfulla budskap 

(Simonsson, 2012). Liksom ställs det krav på att chefer inom organisationer ska kunna 

kommunicera komplexa visioner, övergripande målsättningar och förmedla strategier till en 

rad olika mottagare, såväl inom som utanför organisationen (Falkheimer & Heide, 2014). 

 

I takt med att kommunikation mellan chef och medarbetare har blivit allt mer abstrakt 

(Simonsson, 2012) är det motsägelsefullt att kommunikation enligt Carey (2009) ofta är 

något som uppfattas som givet och inte förtjänar någon större eftertanke. Faktum är dock att 

inte ens mellan två människor är kommunikation en enkel uppgift och missförstånd och andra 

tolkningar av budskapet kan ofta göras (Falkheimer & Heide, 2014). Detta då kommunikation 

blir allt mer komplicerad där deltagande människors erfarenheter och förväntningar är olika 

och ökar riskerna för missförstånd och att budskapen uppfattas felaktiga (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Vars missförstånd det enligt Jansson (2009, s. 42) alltid finns en 

överhängande risk med vid kommunikation och belyser att: ”kommunikation aldrig lyckas till 

punkt och pricka”. Detta för att inte tala om hur svår kommunikation är i större 

organisationer där budskap förträngs och ändras innehåll allt eftersom det passerar olika 

hierarkier och beslutsnivåer i organisationen (Larsson, 2008), likt viskleken som barn leker 

(Simonsson, 2012). 

 

Heide et al. (2012) menar att det snarare är mer regel än undantag att kommunikationen inom 

organisationer upplevs som ett problem; ofta klagar medarbetare inom organisationer att de 

inte får tillräcklig information eller att chefen inte diskuterar beslut sinsemellan dem. 

Tvärtom menar chefer att medlemmar i organisationen inte följer direktiv trots en ständig 

kommunikation med att göra dem införstådda med dessa, vilket dock är en viktig 

ledningsfråga och chefer inom en organisation har ett ansvar för att de mål som sätts även 

fullföljs och uppnås (Heide et al., 2012). 

 

Sammanfattningsvis kan det argumenteras att en väl fungerande kommunikation kan 

upplevas som en förutsättning för att en organisation ska betraktas som effektiv. 

Oroväckande är det dock att gränsen mellan den interna och externa kommunikationen inte är 

så förekommande som den borde vara i praktiken, liksom att forskare hämmar utvecklingen 

av den integrerade kommunikationen och valt att enbart fokusera på sitt område. Falkheimer 

& Heide (2014) lyfter därför fram problemet om att det finns för få teorier kring strategisk 

kommunikation och efterlyser mer forskning inom området som kan bidra till dels 
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kunskapen, men även för att praktiken ska kunna förfinas, granskas och utvecklas. 

Falkheimer & Heide (2014) belyser även problemet att strategisk kommunikation är ett så 

pass nytt begrepp att det saknas kunskap om vad det har för betydelse och mening för en 

organisation. Liksom menar Falkheimer & Heide (2014) att gammal forskning, vad det gäller 

att skapa allmänna kommunikationsmodeller utifrån kvantitativa studier som distanserat sig 

från praktiken, behövs kompletteras med studier som tar en mer djupgående och nära 

observation av organisationers strategiska kommunikation.  

 

Med denna vetskap är det intressant att se hur pass väl utbrett strategisk kommunikation 

egentligen är i praktiken och särskilt hur den fungerar i en stor och komplex organisation. Ett 

exempel på en sådan organisation är Växjö kommun där organisationen är uppbyggd av 

många olika hierarkier i form av förvaltningar, chefer, medarbetare och intressenter vilket 

enligt Larsson (2008) försvårar en strategisk kommunikation. Denna studie kan då beskriva 

hur en stor organisation arbetar med sin strategiska kommunikation, vilket kan beskriva hur 

den ter sig i praktiken.  

 

1.3 Syfte 

Studien avser att genom en fallstudie beskriva hur Växjö kommun arbetar strategiskt med 

kommunikation för att nå sina mål. 

 

1.4 Undersökningsfrågor  
Hur arbetar Växjö kommun med den interna och externa kommunikationen? 

 

Hur kommunicerar Växjö kommun för att nå uppsatta mål? 
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2. Litteraturöversikt  
 

Detta kapitel består av en litteraturöversikt över den existerande litteraturen inom strategisk 

kommunikation. Då detta fortfarande är ett nytt forskningsområde kommer de beskrivningar 

av strategisk kommunikation som finns att redogöras, för att därefter presentera de tre 

traditionella forskningsfält strategisk kommunikation härstammar ifrån. I slutet av 

litteraturöversikten presenteras även de två relevanta synsätt på hur kommunikation ter sig 

inom strategisk kommunikation. 

 

2.1 Strategisk kommunikation 
Falkheimer & Heide (2011) förklarar att strategisk kommunikation avser organisationers 

medvetna kommunikationsinsatser för att nå de övergripande målen inom organisationen. 

Detta omfattar kommunikationsprocesser som sker till alla möjliga intressenter, publiker och 

målgrupper i både intern-, extern-, formell- och informell kommunikation inom och utanför 

organisationen som sker i enlighet med organisationens övergripande målsättningar och 

vision (Falkheimer & Heide, 2014). Likaså Hallahan et al. (2007) förklarar strategisk 

kommunikation som organisationens målmedvetna användning av kommunikation för att 

förverkliga uppsatta mål. Dessa mål uppnås enligt Falkheimer & Heide (2003) genom 

användandet av en strategi som bidrar till en plan för hur mål ska kunna uppnås, vilket gör att 

mål och strategier är nära sammankopplade med varandra och som båda är beroende av en 

strategisk kommunikation. Hallahan et al. (2007) belyser även att strategisk kommunikation 

handlar om att kommunikativt informera och övertyga på ett utarbetat och planlagt 

tillvägagångssätt för att uppnå organisationers övergripande mål, snarare att handla efter 

intuition eller på ett slumpmässigt sätt (Hallahan et al., 2007).  

 

Själva begreppet strategisk menar Zerfass & Huck (2007)  är att utföra insatser som leder till 

organisationens framgång, och vilket enkelt kan beskrivas att göra saker rätt. Barker (2013) 

lyfter även fram att ifall en organisation ska anses som strategisk bör denna planera sina 

kommunikationsinsatser och presentera dessa enhetliga, såväl internt som externt för att 

tillgodogöra intressenternas behov. Denna sammansättning är enligt Falkheimer & Heide 

(2003) en förutsättning för strategisk kommunikation och vars gräns emellan de båda 

områdena numera är otydlig (Falkheimer & Heide, 2003) och upplevs som konstgjord 

(Tindall & Holtzhausen, 2012; Falkheimer & Heide, 2014). Detta då en integrering av de 
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båda områdena ger upphov till snabbare, bättre och mer effektiva försök att nå målgrupper 

med samma budskap och som i sin tur föranleder en mer överensstämmande bild av 

organisationens strategier och mål (Falkheimer & Heide, 2014) och möjliggör att 

organisationens strategiska utgångspunkt går att uppnå (Barker, 2013). 

 

Ewing (2009) menar att den integrerade kommunikationen mellan den interna och externa 

kommunikationen ter sig naturligt då nya elektroniska kommunikationssystem har bidragit 

till att konsumenter idag använder sig av flera medier samtidigt, vilket även ökat deras 

förmåga att komma i kontakt med allt fler marknadskommunikationer (Kliatchko, 2008). 

Likaså har ny teknik gjort det i närmaste omöjligt att särskilja reklam ifrån marknadsföring 

eller e-handel då Internet har bidragit till att gränser mellan kommunikationskanaler har 

försvunnit (Hallahan et al., 2007). Detta har även fått konsekvenser internt inom 

organisationer och Meredith (2012) lyfter fram att den ökade användningen av sociala medier 

underlättar för medarbetare inom organisationer att nå externa intressenter och dela 

information, liksom att vidarebefordra information ifrån chefer till anställda inom den egna 

organisationen. 

 

Zerfass & Huck (2007) betraktar strategisk kommunikation som ett sätt för organisationer att 

förbereda sig för en osäker framtid och Falkheimer & Heide (2014) menar att strategisk 

kommunikation kan ses som en lösning för att hantera de komplexa och oftast svåra problem 

som finns i organisationer genom att strategiskt sprida information, vilket bidrar och skapar 

ordning i det kaos som finns. Detta har enligt Falkheimer & Heide (2014) föranlett området 

strategisk kommunikation, vilket har sin utgångspunkt att gränser mellan gamla 

forskningsfält har försvunnit inom kommunikation och att dessa ses som integrerade och 

samverkande. Detta har enligt Hallahan et al. (2007) sin orsak i att många enskilda 

forskningsområden idag involverar hela organisationen och all form av kommunikation som 

sker är att medvetet uppnå sina mål, varför det sker en större strävan att samordna 

kommunikation. De tre kommunikationsformer som idag samverkar och utgör strategisk 

kommunikation är public relations, organisationskommunikation och 

marknadskommunikation (Falkheimer & Heide, 2014), och vilka härnäst kommer att 

förklaras mer ingående i sin ursprungsform. Först presenteras nedanför en konceptuell modell 

där författarna valt att tolka vad som karaktäriserar strategisk kommunikation utifrån 

Falkheimer & Heides (2014) synsätt. 
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Figur 1. Egen tolkning av vad som utgör strategisk kommunikation. 

 

 

2.2 Public relations 
Public relations berör den relation som en organisation har med sin publik 

i syfte att övertala och övertyga andra människor om en åsikt (Cutlip et al., 1994; Falkheimer 

& Heide, 2014). Detta sker genom skapandet av nya relationer (Cutlip et al., 1994) där public 

relations ämnar att upprätthålla en god och ömsesidig relation mellan organisationen och dess 

intressenter (Hallahan et al., 2007; Larsson, 2008; Falkheimer & Heide, 2014) genom olika 

kommunikationsprogram, såsom företagskommunikation och angelägenheter som berör 

organisationen (Moss & Warnaby, 1998). Larsson (2008) menar på att en organisations 

relationer utgörs av alla de olika relationer som organisationen har med omvärlden, vilka 

enligt Hallahan et al. (2007) inkluderar såväl kunder, investerare, anställda och 

statstjänstemän osv. Dessa publiker konstrueras ofta till en konflikt mellan berörda parter och 

organisationen (Moss & Warnaby, 1998; Falkheimer & Heide, 2014) och som kan påverka en 

organisations rykte och arbetsutrymme (Moss & Warnaby, 1998). Falkheimer & Heide 

(2014) poängterar dock att en väl fungerande relation mellan en organisation och dess publik 

tenderar att skapa mindre friktion så att organisationer kan undvika att lägga energi på olika 

tvistefrågor. 
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Enligt Dozier et al. (1995) så finns det fyra olika kommunikationsmodeller; 

publicitetsmodellen, informationsmodellen, den assymetriska och den symmetriska modellen. 

De två första modellerna, publicitetsmodellen och informationsmodellen är envägsmodeller 

och fungerar som envägskommunikation där informationen från en organisations ledning 

sprids till den utvalda publiken. Detta kan enligt Cutlip et al. (1994) ses som en form av 

propaganda eftersom syftet är att övertala andra människor om exempelvis en åsikt, vilket är 

fallet med publicitetsmodellen där organisationen gör allt för att nå ut med sitt budskap 

(Larsson, 2008). I informationsmodellen, ställs det till skillnad från publicitetsmodellen, krav 

på att informationen som organisationen sänder ut ska vara riktig och sann (Larsson, 2008). 

Den assymetriska modellen är en mer utvecklad form av övertalningsmetod än de tidigare 

nämnda envägsmodellerna. Här har den PR-ansvarige inom organisationen ett ansvar att 

samla in information om den publik som organisationen vill påverka med sitt budskap, varpå 

organisationen kan bättre tillhandahålla den information som deras publik eftersträvar 

(Dozier et al., 1995).  

 

Den sista modellen är den symmetriska och betoning är här på att inhämta och sammanställa 

information och kunskap om den berörda publiken för att kunna förse dem med lämplig 

information (Dozier et al., 1995). Det som skiljer den asymmetriska från den symmetriska 

kommunikationsmodellen är att denna är en mer utvecklad tvåvägsmodell som eftersträvar en 

ömsesidig relation mellan organisationen och dess publik där båda parter får göra sig hörda 

(Dozier et al., 1995; Falkheimer & Heide, 2014). Det sker då en tvåvägskommunikation som 

ger utrymme för ett mer ömsesidigt utbyte av information och förståelse, vilket kan generera 

bra och långsiktiga relationer (Cutlip et al., 1994). 

 

2.3 Organisationskommunikation 
Organisationskommunikation är ett forskningsfält som är väldigt likt public relations och 

marknadsföring och blir därför otydligt och svårt att påvisa exakt vad det är (Falkheimer & 

Heide, 2014). Enligt Falkheimer & Heide (2014) kan organisationskommunikation ses som 

all den information och kommunikation som en sker inom organisationen och från en 

organisation. Heide et al. (2012) anser att en organisation skapas utefter hur människor inom 

organisationen interagerar och kommunicerar med varandra. Vidare menar Shockley-Zalabak 

(2012) att det finns ett samband mellan den interna kommunikationen bland organisationens 

medlemmar samt den externa kommunikationen till intressenter för organisationen och som 
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tillsammans formar och skapar den. Kommunikationen är alltså vad som utgör den 

grundläggande byggstenen för organisationen (Heide et al., 2012).  

 

Högström et al. (1999) påvisar att de stora förändringar som skett i västvärlden de senaste 

decennierna har gjort att företag och organisationer fått nya villkor att förhålla sig efter och 

att deras situation blivit allt mer komplicerad. Komplicerad på så sätt att flertalet 

organisationer idag lever efter en sammankopplad global ekonomi och marknad att anpassa 

sig efter (Miller, 2012). Detta på grund av en ständigt föränderlig omvärld (Larsson, 2008) 

och som orsakat att framtiden blivit allt svårare att förutse, vilket ställer höga krav på 

snabbare interna förändringar som föranlett till att kommunikationen inom organisationen 

och till omvärlden blivit allt mer viktig (Högström et al., 1999). 

 

Betydelsen av en planerad effektiv kommunikation blir väldigt påtaglig och viktig när 

organisationen behöver göra snabba interna förändringar (Högström et al., 1999) eller för att 

kunna möta och hantera eventuella kriser i omvärlden (Larsson, 2008). 

Organisationskommunikation har då till uppgift att försöka minska osäkerheten i omvärlden 

för organisationen, varpå det även är viktigt med en effektiv kommunikation (Shockley-

Zalabak, 2012) för att kunna föra en givande dialog med organisationens anställda för att 

kunna motivera och engagera dem effektivt (Högström et al., 1999). Vilket kan anses vara av 

vikt då Högström et al. (1999) belyser att det är just bristen av kommunikation som är den 

främsta orsaken till att olika förändringsarbeten inom organisationen misslyckas. 

 

2.3.1 Formell och informell kommunikation 

Formell kommunikation är den kommunikation som härleds utifrån en organisations 

aktiviteter som bestämts av en ledning som arbetar efter en bestämd plan (Larsson, 2008). 

Detta kan innebära allt ifrån formella regler, olika arbetsbeskrivningar till arbetsprocesser 

inom organisationen och är information som underlättar och ser till att människor inom 

organisationen förstår hur allt fungerar (Heide et al., 2012). Syftet med den formella 

kommunikationen är att förse organisationen med en grundstomme och en säkerhet att kunna 

falla tillbaka på (Heide et al., 2012). Beroende på hur organisationens struktur är formad ter 

sig utformningen och utförandet av kommunikationen olika (Larsson, 2008; Falkheimer & 

Heide, 2014) och hur dessa kommunikationsaktiviteter ser ut är helt beroende av vilken typ 

av struktur som organisationen således har (Kreps, 1990).  
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Informell kommunikation kan ses som det kommunikationsmedel inom organisationen som 

är dominant bland medarbetarna när det gäller den sociala strukturen (Kreps, 1990) och 

Falkheimer & Heide (2014) belyser att denna sker överallt på arbetsplatsen; i fikarummet, 

möten i korridoren eller i kopiatorrummet. Den informella kommunikation kan innehålla 

information om hur arbetsfördelningen eller arbetsuppgifterna ser ut och ska skötas, vilket 

sker internt och oftast helt spontant av medlemmar inom organisationen (Heide et al., 2012). 

Detta gör att den informella kommunikationen är något som skapas av medarbetarna inom 

organisationen och fungerar som ett komplement till den formella (Kreps, 1990; Larsson, 

2008), där en tydlig skillnad mellan de båda är att den informella informationen inte är lika 

synlig eller tillgänglig som den formella informationen. Vilket innebär att det tar tid att 

anamma informella rutiner och normer inom en organisation (Heide et al., 2012).  

 

Den formella och informella kommunikationen kompletterar varandra (Gilsdorf, 1998; 

Falkheimer & Heide, 2014) i det avseendet att den formella kommunikationen lyckas väldigt 

sällan att tillfredsställa personalens behov av information (Kreps, 1990; Larsson, 2008). Det 

är då den informella kommunikationen blir viktig och tillgodoser personalen med relevanta 

budskap och information som den formella misslyckades med (Falkheimer & Heide, 2014). 

På samma sätt fungerar den formella; den kompletterar där den informella misslyckas och 

förser personalen med relevant information. Ju mer någon av de två formerna misslyckas att 

leverera det tänkta budskapet eller informationen, desto starkare växer sig den andra formen 

(Kreps, 1990). 

 

När organisationen stöter på problem som måste föras vidare inom organisationen snabbt är 

det viktigt för ledningen att veta vilka de informella ledarna är (Heide et al., 2012; 

Falkheimer & Heide, 2014). Detta eftersom det är skillnad på att kommunicera mellan 

underordnad och överordnad, där bland annat hierarki kan spela in och påverka 

kommunikationen (Heide et al., 2012). Är det i stället en informell ledare som informerar och 

kommunicerar ut något inom organisationen är det lättare för medarbetarna att ta till sig 

denna information eftersom de är på samma nivå och har liknande referensramar (Heide et 

al., 2012; Falkheimer & Heide, 2014).  
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2.3.2 Horisontell och vertikal kommunikation 

Den interna kommunikationen inom en organisation går i flera olika riktningar och genom 

flera olika kombinationer av nätverk (Kreps, 1990; Larsson, 2008). Det klassiska synsättet är 

att det finns tre grundläggande riktningar. Dessa tre är den nedåtriktade, den uppåtriktade och 

den horisontella (Larsson, 2008). Den nedåtriktade går högst upp från ledningen ner mot de 

anställda på alla olika nivåer och har en traditionell formell struktur där syftet är att sända 

order nedåt inom organisationen (Kreps, 1990) och som oftast innebär en enkelriktad 

kommunikation (Larsson, 2008). Den uppåtriktade är raka motsatsen där de anställda kan ge 

respons och delge överordnade sina synpunkter och åsikter (Kreps, 1990). Enligt Christensen 

et al. (2008) menar de att det är ett sätt att underlätta för medarbetarnas delaktighet. Den sista 

riktningen av kommunikation är den horisontella och avser kommunikationen som går mellan 

de anställda inom samma enhet, alternativt inom samma nivå av enhet och som hjälper de 

anställda att sprida information mellan sig (Kreps, 1990; Larsson, 2008) och vars riktning 

likaså den ger upphov till bättre engagemang bland medarbetarna (Christensen et al., 2008).  

Den nedåtriktade kommunikation har historiskt sett alltid varit vanligast inom organisationer 

(Miller, 2012) men allt eftersom miljön blir allt mer komplex och ombytlig krävs det nu mer 

öppna och fria kommunikationsvägar för att inte riskera att organisationers budskap och 

image ska bli utdaterade (Christensen et al., 2008). Det är nu en förutsättning för 

organisationer att vara mer anpassliga efter alla sorters riktningar av kommunikationsvägar 

(Christensen et al., 2008), vilket föranlett att det uppkommit ytterligare en 

kommunikationsväg förutom de tre grundläggande riktningarna (Larsson, 2008). Denna 

kallas för den tvärgående och har till avsikt att sprida information mellan de anställda på alla 

olika enheter och nivåer inom organisationen (Larsson, 2008) vare sig det är nedåtriktad, 

uppåtriktad, horisontell eller diagonal kommunikation och ämnar att förbise hierarkier i 

organisationen för att främja så att nya idéer flödar (Miller, 2012). 

 

Likaså Heide et al. (2012) menar att det idag krävs fler kommunikationsvägar inom 

organisationer och poängterar samtidigt att det ställs krav på att medarbetare är mer 

självständiga och kan inhämta relevant information och horisontellt kommunicera dessa 

vidare till medarbetare. Detta då den horisontella kommunikationen är minst lika viktigt som 

den nedåtriktade i avseendet att uppnå organisationers långsiktiga mål (Miller, 2012) och som 

enligt Larsson et al. (2008) är möjligt med dagens teknik som förbättrar kommunikationen 

mellan olika enheter där information kommuniceras genomgående genom hela 
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organisationen; kommunikationsdirektiv har numera förflyttat fokus ifrån den traditionella 

vertikala kommunikationen, från chefer till medarbetare, till en mer horisontell dialog mellan 

medarbetare (Heide et al., 2012).  

 

2.4. Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation är det tredje och sista forskningsfältet och anses vara en 

organisations insatser för att lansera en ny produkt eller tjänst på marknaden (Kreps, 1990; 

Larsson, 2008). Marknadsföring är ett begrepp som ibland jämställs med 

marknadskommunikation (Kreps, 1990), men skillnaden är att marknadsföring anses vara ett 

bredare begrepp som även innehåller planering och gör ett försök att sälja in företagets alla 

olika varor och tjänster till konsumenterna (Larsson, 2008). I en ständigt föränderlig omvärld 

är marknadskommunikationens uppgift enligt Falkheimer & Heide (2014) att informera, 

övertyga, förstärka och differentiera företagets produkter och tjänster gentemot 

konsumenterna. Det hela handlar om att lyckas påverka en konsuments medvetande om en 

produkts existens till att slutligen övertyga denne helt om fördelarna med produkten så att 

konsumenten föredrar företagets produkter framför konkurrenternas (Falkheimer & Heide, 

2014). Detta tänk anses numera inte som tillräckligt och nya begrepp som värdesätter ett 

större kvalitetstänkande har etablerats som komplement till den traditionella 

marknadsföringen (Larsson, 2008). Service management är ett begrepp som är allt mer 

vanligt och där fokus har skiftat plats från produkten till att skapa ett värde för konsumenten i 

användningen och förbrukningen av produkten (Falkheimer & Heide, 2014). Detta kallar 

Gummesson (2002) för relationsmarknadsföring och menar att organisationer i allt större 

utsträckning måste tänka i relationstermer, snarare än att omfamna den traditionella 

marknadsföringen och dess 4P-termer (pris, produkt, påverkan och plats). 

 

2.4.1 Relationsmarknadsföring 

Till skillnad från den klassiska transaktionsmarknadsföringen, som kan ses som en 

envägskommunikation där ett företag enbart fokuserar på att distribuera ett värde gentemot 

konsument, är relationsmarknadsföring inriktad på ett ömsesidigt värdeskapande (Grönroos, 

2008). Värde skapas då i ett samspel mellan producent och konsument (Grönroos, 2008) och 

som föranlett att kommunikation inte längre bör betraktas som den traditionella 

envägskommunikationen utan i stället omfamna en mer närvarande kommunikation som ger 
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utrymme för förståelse mellan organisationer och intressenter (Barker, 2013). Detta kallas för 

relationsmarknadsföring (Gummesson, 2002) och förespråkar en kommunikation som inte 

enbart utgår från ett sändarinitiativ (Larsson, 2008). Det är här av vikt att det finns en relation 

mellan användarna av kommunikation i hopp om att direkt påverka mottagaren och som har 

sin grund i att organisationers information allt för länge styrts av kortsiktiga ekonomiska 

synsätt (Larsson, 2008). 

 

Allt eftersom marknadsföringen trätt in i ett nytt tankesätt, där fokuseringen är mer interaktiv 

och konsumentfokuserad, har kommunikationen anses vara mer betydelsefull för 

framgångsrik marknadsföring (Falkheimer & Heide, 2014). Det anses numera inte längre 

tillräckligt att konkurrera med korta reklamkampanjer och andra jippon, utan det krävs en 

mer långsiktig kommunikation (Falkheimer & Heide, 2014) där organisationer bör förstå 

vikten av ett ömsesidigt värdeskapande mellan denne och konsumenten (Grönroos, 2008) och 

inte enbart betrakta kommunikation som en överföring av information (Falkheimer & Heide, 

2014). Konsumenten finner nämligen inte värdet i själva produkten, utan detta sker i stället 

när de använder eller förbrukar produkten eller tjänsten. Detta leder då till att de är 

medproducenter av att skapa ett värde för dem själva (Grönroos, 2008).  

 

2.5 Kommunikation 
Carey (2009) menar att det finns två synsätt på hur kommunikation sker. Dessa är enligt 

Hallahan et al. (2007) de mest förekommande inom den akademiska världen och vars båda 

synsätt är relevanta till strategisk kommunikation. Det ena synsättet är utvecklat av Shannon 

& Weaver (1949) och ser information som sänds ifrån sändare till mottagare där Carey 

(2009) menar att överföringen ses som framgångsrik beroende på hur noggrann 

kommunikationen överförs i kommunikationskanalen i fråga. Denna envägskommunikation 

ses som vanligast och den som dominerat över det andra perspektivet inom kommunikation 

(Falkheimer & Heide, 2014). Den andra synen ser kommunikation som en gemenskap mellan 

deltagarna i kommunikationen och handlar inte enbart om dess överföring av information 

(Carey, 2009). Det är här fokus på ett meningsskapande arbete (Falkheimer & Heide, 2014) 

där de medverkande i kommunikationen har samma övertygelser och gör en ömsesidig 

tolkning tillsammans (Carey, 2009). 
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2.5.1 Transmissionssynen på kommunikation 

En transmissionssyn på kommunikation avser en överföring av information där 

kommunikationen sker ifrån en sändare av ett budskap via en kommunikationskanal till en 

mottagare (Hallahan et al., 2007; Carey, 2009). Detta genom en enkelriktad 

envägskommunikation (Hallahan et al., 2007) där Falkheimer & Heide (2014) menar att ifall 

budskapet når mottagaren utan att detta har förvanskats anses överföringen som lyckad. 

Denna typ av överföring menar Carey (2009) kan jämföras med en överföring likt av varor 

eller människor. Det är därför en förutsättning att anse den information som överförs till 

mottagaren sedan innan har en bestämd innebörd Falkheimer & Heide (2014) och vars typ av 

envägskommunikation i sig uppfattas som enkel att tolka (Simonsson, 2012). Detta 

förutsätter att efter informationen nått mottagaren att individen förstått innebörden med den.  

 

Ifall mottagaren mot all förmodan inte förstått informationen menar Falkheimer & Heide 

(2014) att det finns två tillvägagångssätt att handla därefter. Det ena är att använda sig av 

konkretiseringsprincipen och försöka vara något mer precis i den information som ges. Det 

andra tillvägagångssättet är att handla efter upprepningsprincipen och helt sonika skicka 

samma meddelande till mottagaren, fast en gång till. Dessa principer menar Falkheimer & 

Heide (2014) kan efterliknas överallt i samhället, både i arbetslivet och i vardagslivet, där 

människor ständigt möts av nya budskap som antingen arbetsgivaren eller reklamen på tv vill 

att denna ska uppfatta. Ifall människan inte är villig att uppfatta budskapet i reklampausen i tv 

första gången kan chanserna ökas med att sända samma budskap i någon annan 

kommunikationskanal. Likadant är det inom organisationer där övre ledningen kommunicerar 

strategier, mål, värderingar och arbetssätt till organisationsmedlemmar genom diverse 

möjliga medier som interntv, personaltidningar, e-post och intranät (Falkheimer & Heide, 

2014). Larsson (2008) drar kopplingar att denna linjära kommunikation handlar mycket om 

övertalning, varpå den ofta associeras som en typ av övertalningsmodell (Falkheimer & 

Heide, 2014). Detta gör att transmissionssynen på kommunikation är den vanligaste och mest 

förekommande (Carey, 2009).  

 

Kritik mot transmissionssynen på kommunikation 

Det viktiga vid en transmissionssyn på kommunikationen är den valda 

kommunikationskanalen (Simonsson, 2012) och den teknik som används när budskapet ska 

färdas via en kommunikationskanal till en mottagare (Falkheimer & Heide, 2014). Detta 

fokus på den teknik som används vid överföringen menar Hallahan et al. (2007) möter kritik 



20!
!

från flera håll för att vara alldeles för fokuserad på avsändarens roll i kommunikationen att 

mottagarens tolkningsbetydelse vid överföringen glömts bort. Detta har föranlett att många 

forskare idag är överens om att denna kommunikation inte är tillräcklig och att 

kommunikation innebär mer än bara en enkelriktad överföring (Hallahan et al., 2007). 

Simonsson (2012) lyfter bland annat fram problemet i många av dagens organisationer, där 

chefer nöjer sig med att publicera organisationens värdeord och mål på intranätet för att 

därefter ta för givet att medarbetarna förstår dessa till punkt och prick.  

 

Det svåra med sådan linjär syn på kommunikation är att individer inte alltid tolkar 

kommunikationen som organisationen föreställt sig då varje individ har olika 

tolkningshorisonter (Falkheimer & Heide, 2014) och olika bakgrunder som bidrar till dennes 

tolkning (Hallahan et al., 2007). Information bör inte betraktas som värdefull om mottagarna 

inte förstår sig på den (Heide et al., 2012), varför det är viktigt att det skapas förutsättningar 

för mening och förståelse (Simonsson, 2012) vid en ömsesidig förståelse med andra 

(Falkheimer & Heide, 2014) och på så sätt försöka skapa en dialog mellan sändare och 

mottagare (Heide et al., 2012). 

 

Samtidigt som det sker en allt mer teknisk utveckling som ökar 

kommunikationsmöjligheterna finns det en baksida med det. Studier visar att interaktionen 

mellan människor, öga-mot-öga, kan riskera att minska och som kan bidra till att människor 

får svårt att förstå information som kommuniceras digitalt (Larsson, 2008). Detta då fakta tas 

fram utan någon kontext (Larsson, 2008) och vars linjära kommunikation riskerar att inte 

mottagarens sammanhang tas i beaktning, vilket kan leda till feltolkningar mellan sändare 

och mottagare och att effekten av kommunikationen mellan dessa leder till missbedömning 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). Likaså kan den tekniska utvecklingen öka risken för att fel 

information kommuniceras inom organisationen vilket ger upphov till rykten, eller skapar en 

svårhet att bedöma tillförlitligheten med det sända budskapet. Samtidigt finns det även en risk 

att mottagare som inte anpassar sig efter tekniken riskerar att utelämnas ifrån information 

som ges (Larsson, 2008).  

Likadant vid kommunikation till den externa publiken påvisar Larsson (2008) att 

kommunikation inte bör vara alldeles för fokuserad på sändarens uppgift i 

kommunikationsprocessen. Detta då marknadsföring som ämnar att övertala mottagaren att 

handla i en viss riktning, likt den linjära kommunikationen, sällan påvisar positiva resultat i 
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det långa loppet (Larsson, 2008) och många av de marknadsföringskampanjer som genomförs 

inte är effektiva på lång sikt (Falkheimer & Heide, 2014). 

 

2.5.2 Den meningsskapande synen på kommunikation 

Detta synsätt på kommunikation ligger mer nära till hands den ursprungliga definitionen av 

kommunikation; communicare och som betyder att göra gemensamt (Falkheimer & Heide, 

2014). Det är här av större vikt att en social process sker tillsammans med andra (Simonsson, 

2012; Falkheimer & Heide, 2014) och att sändare och mottagare tillsammans bildar mening 

åt den kommunikation som upprätthålls (Hallahan et al., 2007). Den meningsskapande synen 

på kommunikation tar i större beaktning att människan i grund och botten är i behov av att 

känna att dennes vardag är betydelsefull. Detta då det är genom kommunikation med andra 

individer och utbyte av erfarenheter som saker ges en viss sorts mening (Falkheimer & 

Heide, 2014). Detta enligt Simonsson (2012) påvisar att kommunikation i grund och botten är 

komplex och inte enbart är information som tekniskt överförs till en mottagare. Utan 

information enligt Falkheimer & Heide (2014) som är helt ny och går utanför en individs 

tolkningsram tvingars denne att tolka informationen och tillsätta en ny mening till det. Det är 

då denna kommunikation och meningsskapande som gör att människan och det övergripande 

samhället blir lite mer begripligt (Falkheimer & Heide, 2014) och vars samspel i 

kommunikation mellan sändare och mottagare bidrar till en värld med struktur och 

tillhörande mening som skapar en trygghet hos människor (Nilsson & Waldemarson, 2007).  

 

Det finns vid en meningsskapande kommunikation ingen objektiv verklighet som på förhand 

kan bestämma hur ett budskap ska tolkas. Utan det är vid kommunikation med andra som 

budskap ifrån sändare till mottagare blir meningsfullt (Falkheimer & Heide, 2014) och många 

filosofer menar att det är mottagaren och dennes historiska bakgrund som skapar betydelse av 

den kommunikation som sker (Hallahan et al., 2007), varför det är av högsta relevans att inte 

mottagarens kontext, erfarenheter och förväntningar bortses i kommunikationsprocessen 

(Finne & Grönroos, 2009). Likaså får nya värderingar och strategier inom en organisation 

mening när de tolkas inom gruppen med medarbetare (Falkheimer & Heide, 2014) och 

möjliggör förutsättningar för att medarbetare ska kunna skapa mening och förstå saker och 

ting (Simonsson, 2012). 
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Många forskare är överens om att mottagare är aktiva och tillsätter en mening med saker de 

hör och upplever (Nilsson & Waldemarson, 2007), vilket är en svår uppgift för många 

organisationer att bemästra (Heide et al., 2012). Det är snarare av vikt att det sker en dialog 

inom organisationen och att förankra värdegrunden i praktiken så att medarbetarna förstår 

betydelsen med denna (Simonsson, 2012), vilket ger upphov till en ömsesidig tolkning och 

förståelse tillsammans mellan medarbetarna (Falkheimer & Heide, 2014). Detta då många 

organisationer ofta underskattar hur svårt det kan vara att påverka medarbetares värderingar 

och många vet nog säkerligen inte hur de ska kommuniceras (Heide et al., 2012), vilket 

samtidigt borde vara av yttersta mening då en dialog med medlemmar inom en organisation, 

som ger upphov till förståelse och mening, kan öka deras engagemang att nå strategiska mål 

(Simonsson, 2012). Liksom att en kommunikation som samordnar aktiviteter och deltagare i 

kommunikationsprocessen och tillsammans bildar en ömsesidig förståelse, ger förutsättningar 

att arbeta och sträva efter gemensamma mål (Heide et al., 2012). Heide et al. (2012) 

poängterar därmed vidare att kommunikation är en viktig ledningsfråga och chefer inom en 

organisation har ett ansvar för att de mål som sätts även fullföljs och uppnås. 

 

Båda synsätt är av relevans 

Trots kritiken som riktats mot transmissionssynen påpekar Falkheimer & Heide (2014) att 

båda synsätten på kommunikation behövs. Dessa ska inte betraktas som att de utesluter 

varandra, utan de fokuserar på olika delar av av kommunikationsprocessen och används till 

olika kommunikationsstrategier. Även Hallahan et al. (2007) lyfter fram att det är viktigt att 

vara öppen för alla kommunikationssätt vid studerande av strategisk kommunikation inom 

organisationer, vare sig det handlar om en linjär transmissionssyn eller en interaktiv och 

meningsskapande process mellan sändare och mottagare. Det är dock den meningsskapande 

synen på kommunikation som ges mest utrymme när det pratas om strategisk kommunikation 

och Hallahan et al. (2007) förklarar detta bland annat genom att den linjära 

kommunikationssynen är inte längre är möjlig att påverka målgrupper, utan det krävs en mer 

ömsesidig förståelse vid kommunikation av de beslut som fattas inom organisationen. 
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3. Metod 
 

I metodkapitel förklaras hur studien genomfördes samt visar vilken metod som användes. 

Varje stycke består först av en teoriöverblick av de tillgängliga metodvalen i studien, varpå 

en motivation och argumentation följer för val av metod och tillvägagångssätt. Valet av varje 

metod och tillvägagångssätt anpassades för att passa studiens syfte. I slutet av metodkapitlet 

finns en tabell som sammanfattningsvis beskriver de metoder som använts. 

 

3.1 Forskningsansats 

3.1.1 Deduktiv ansats jämfört med induktiv ansats 

För att införskaffa ny kunskap finns det två generella metoder: den deduktiva ansatsen eller 

den induktiva ansatsen (Hyde, 2000). I den deduktiva forskningen bygger resonemanget och 

metoden på relationen mellan teori och forskningen ur ett deduktivt slag och att synen på 

verkligheten är objektivistisk (Bryman & Bell, 2011). Forskningen utgår ifrån redan 

existerande teorier och koncept som undersöks genom hypoteser och empirisk data 

(Gummesson, 2000), vilket ses som en teoritestande process (Hyde, 2000). Efter det slutliga 

resultatet kan teorierna analyseras och då antingen bekräftas eller förkastas genom resultaten 

av forskningen (Gummesson, 2000). Om teorin skulle förkastas bör den revideras eller 

omformuleras (Bryman & Bell, 2011).  

 

Den induktiva metoden syftar till att vara en teoribildande process (Hyde, 2000), där studien 

primärt ämnar att generera nya teorier (Gummesson, 2000). Detta förklarar Gummesson 

(2000) genom att: ”Inductive research starts with real-world data, and categories, concepts, 

patterns, models, and eventually, theories emerge from this input” (Gummesson, 2000, s. 

63). Metodens utgångspunkt är därför observationer av en instans eller enskilda fall med en 

strävan att skapa en översikt över det undersökta området, vars resultat som härleds från 

observationer analyseras och bör leda till generella slutsatser och således även innebär nya 

teorier (Bryman & Bell, 2011). 

 

Genom att utgå utgå från redan existerande teorier och koncept kunde Växjö kommuns 

strategiska kommunikation beskrivas. Därför valdes den deduktiva forskningsansatsen för 

studien då grunderna till studien gick att antas i förväg genom teorier. För att besvara syftet 

och beskriva den strategiska kommunikationen kunde teorierna sedan kopplas samman med 
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den empiriska datan. Detta gör att den induktiva forskningsansatsen inte var aktuell då syftet 

inte ämnade till att generera nya teorier eller vara en teoribildande process, vilket den 

induktiva ansatsen syftar till. Detta gjorde att utgångspunkten blev att utgå från valda teorier, 

vilket kom att vara den första informationskällan i studien för att senare byggas på genom 

empiriskt material.  

 

3.1.2 Kvantitativ metod jämfört med kvalitativ metod 

Forskningsmetoderna att tillämpa vid forskning delas upp i två kategorier: kvantitativ 

forskning och kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). Saunders et al. (2009) hävdar att 

vilken typ av information som eftersträvas för studien styr vilken metod som skall tillämpas 

och således huruvida det blir en kvalitativ eller kvantitativ forskning. Tillvägagångssättet för 

de kvantitativa metoderna bygger i regel på en datainsamling av kvantifierbar numerisk data 

(Bryman & Bell, 2011) som ofta resulterar i tabeller och diagram (Holme & Solvang, 1997). 

Vilket enligt Hyde (2000) möjliggör att mäta ett stort representativt och tillämpat urval av 

populationen som är av intresse, vars syfte ämnar att förklara generella egenskaper för en hel 

population genom att nå en allmän profil för populationen som studerats genom att ignorera 

specifikationer. På så vis är det möjligt att statistiskt kunna generalisera populationen (Hyde, 

2000). 

 

De kvalitativa forskningsmetoderna är forskningsstrategier för insamling av data då forskaren 

själv befinner sig i den sociala verkligheten som studeras (Holme & Solvang, 1997). I 

relation till kvantitativa metoder är de kvalitativa mindre formaliserade och bättre då 

komplicerade situationer ska studeras (Bryman & Bell, 2011), detta då kvalitativa studier är 

ämnade att identifiera och beskriva bakomliggande koncept och relationer mellan varför 

saker ter sig som de gör (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). För detta krävs det 

vanligtvis djupintervjuer eller observationer (Patton, 2002) där fokus ofta ligger i strävan att 

studera och analysera uttryck, individers handlingar samt dessa handlingars innebörd på 

djupet (Bryman & Bell, 2011). Detta föranleder en mer djupgående empirisk data till skillnad 

från en strukturerad återgivning av direkta iakttagelser av personer, beteenden eller händelser 

(Bonoma, 1985). Det är därför möjligt att kunna ge en förklaring till fenomen (Hyde, 2000) 

då de kvalitativa metoderna genererar detaljerad data från ett litet noggrant urval av individer 

(Patton, 2002). Grunden är inte att fastställa hur ofta ett fenomen kan inträffa i en population 
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som i den kvantitativa forskningen, utan målsättningen strävar efter att generalisera teorier 

genom analytisk generalisering (Yin, 2014).  

 

I studien användes den kvalitativa metoden som forskningsansats. Detta eftersom det 

behövdes detaljerad och djupgående information, samt ett mindre formaliserat 

tillvägagångssätt, för att kunna beskriva den strategiska kommunikationen i kommunen. Det 

var här snarare av vikt att försöka förstå ett komplext fenomen och således själva befinna sig i 

den miljö för att kunna beskriva det. Detta för att kunna bidra till kunskap och att praktiken 

inom strategisk kommunikation kan förfinas, granskas och utvecklas, vilket är något 

Falkheimer & Heide (2014) eftersöker. Den kvantitativa metoden valdes därför bort, vilket 

ter sig naturligt då studien inte eftersträvade att generera statistisk data eller strukturerad 

återvinning av iakttagelser där generaliseringar över en större population är möjlig att göra. 

Liksom att det enligt Falkheimer & Heide (2014) inte behövs mer kvantitativ forskning inom 

kommunikation som distanserar sig från praktiken, utan det behövs som bekant en mer 

djupgående observation av organisationers strategiska kommunikation.  

 

3.2 Forskningsdesign  
Forskningsdesignen är den övergripande planen och ramverket som rymmer alla delar och 

faser i forskningsprojektet (Churchill & Iacobucci, 2005; Shukla, 2008). Den innehåller en 

plan över metoder och tillvägagångssätt som ska användas för att tillgodose studien med data, 

samt hur denna ska analyseras och som ska möjliggöra att forskningsfrågan kan besvaras 

(Shukla, 2008). Det är av största vikt att det finnas ett tydligt definierat problem i form av en 

forskningsbar fråga för att kunna utveckla en forskningsdesign som kan ge tydliga svar på 

forskningsfrågorna med hög relevans och trovärdighet (Shukla, 2008; Saunders et al., 2009). 

En dåligt utvecklad konstruktion av forskningsdesignen kommer att misslyckas med att 

tillhandahålla korrekta svar på forskningsfrågan, vilket gör valet av forskningsdesign ytterst 

betydelsefullt (Shukla, 2008). 

Fastän alla forskningsfrågor är unika kan de flesta forskningsfrågorna besvaras genom att 

använda någon av de tre forskningsdesignerna: exploratory, descriptive och causal (Churchill 

& Iacobucci, 2005; Shukla, 2008; Saunders et al., 2009). 
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3.2.1 Explorativ forskningsdesign 

Fokus vid en explorativ forskningsdesign är att upptäcka idéer och ge insikt, (Churchill & 

Iacobucci, 2005) samt att behandla och utforska fenomenet (Shukla, 2008). Designen för en 

studie av denna form används då problematiseringen måste preciseras tydligare och då 

ytterligare kunskap och insikt krävs för att förstå problematiken. Detta genom att samla in 

primär eller sekundär data genom en ostrukturerad metod som är kvalitativ, och oftast då via 

djupintervjuer eller fokusgrupper (Shukla, 2008).  

 

3.2.2 Beskrivande forskningsdesign 

Den beskrivande forskningsdesignen används främst då studien ämnar att fastställa och 

beskriva huruvida ofta någonting sker, samt frekvensen hur ett förhållande mellan två 

variabler påverkar varandra (Churchill & Iacobucci, 2005). Designen används när problemet 

är väl förstått och strukturerat (Ghauri & Grønhaug, 2005). Vidare är syftet med den 

beskrivande metoden att kunna svara på frågor som rör, vem, varför, vad, när, var och hur 

frågor (Bryman & Bell, 2011).  

 

3.2.3 Orsaksgrundande design  

Den orsaksgrundande designen visar huruvida en undersökt variabel påverkar en eller flera 

andra variabler (Churchill & Iacobucci, 2005). Forskningsdesignen är ett tillvägagångssätt för 

att kunna anta hur en förändring kan påverka andra variabler och kräver full kontroll över 

oberoende variabler för att kunna bibehålla trovärdigheten (Bryman & Bell, 2011).  

 

Utifrån de tre olika forskningsdesignerna utvärderades vilken forskningsdesign som lämpade 

sig bäst i förhållande till studiens syfte. Den beskrivande forskningsdesignen användes ej som 

metod eftersom denna undersöker frekvensen eller förhållandet mellan olika variabler, vilket 

inte var relevant i denna studie. Den orsaksgrundande designen användes såväl inte heller, då 

förändringar mellan olika variabler inte var relevanta att mäta för att beskriva den strategiska 

kommunikationen. 

Den metod som krävdes för att besvara studiens syfte var en forskningsdesign som kunde ge 

djupgående och insiktsfull data inifrån organisationen. Valet blev därför att använda den 

explorativa forskningsdesignen i studien då fokus med designen är att upptäcka idéer och ge 

insikt, varför denna kunde tillämpas för att beskriva den strategiska kommunikationen. Vilket 
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är tänkt att bidra till existerande forskning kring strategisk kommunikation då det enligt 

forskare (jfr Hallahan et al., 2007; Falkheimer & Heide, 2014) fortfarande är ett nytt 

forskningsområde.   

 

3.3 Datakällor 
Forskningsdesign bygger på två typer av datainsamling: primär och sekundär datainsamling 

(Shukla, 2008; Saunders et al., 2009). Sekundärdata är andrahandsdata, vilket innebär 

insamling av data från externa källor som redan existerar. Datan är oftast insamlad för att 

besvara en annan forskningsfråga än rådande frågeställningar (Shukla, 2008). Fördelen med 

denna typ datainsamling är att den inte bara sparar både tid och pengar utan är användbart för 

att skapa en bättre förståelse för forskningsproblemet (Ghauri & Grønhaug, 2005). Datan kan 

ge nödvändig bakgrundsinformation för forskningsstudien och tillhandahålla andra 

alternativa undersökningsmetoder. Dock krävs det alltid att andrahandsdatan kritiskt granskas 

utifrån dess relevans och tillförlitlighet (Saunders et al., 2009). 

 

Primärdatan tas detaljerat fram för att kunna besvara det specifika forskningsproblemet och 

besvara syftet (Shukla, 2008). Datan är beroende på forskningsproblemet och 

forskningsdesignen där fördelen med den primära datan som insamlats är att den är 

skräddarsydd och innehåller specifik information om studien som är i fokus (Ghauri & 

Grønhaug, 2005). Nackdelen är dock att insamlingen av primärdata är resurs- och 

tidskrävande (Bryman & Bell, 2011).  

 

För ligga till grund för en litteraturöversikt om strategisk kommunikation användes 

sekundärdata publicerat av andra författare från tidigare studier. Litteraturöversikten 

sammanställdes för att definiera teorierna och koncepten inom ämnet där sekundärdatan 

bestod av vetenskapliga artiklar och litteratur som granskades innan den användes för att 

säkerställa trovärdigheten. Granskningen gjordes genom att säkerställa att artiklarna var 

publicerade i akademiska journaler, hade en bra struktur och en pålitlig källhänvisning. 

Litteraturöversikten som sammanställdes av den sekundära datan gav en god teoretisk bas 

över vad strategisk kommunikation var för att kunna möjliggöra att beskriva hur just Växjö 

kommun arbetar strategiskt med kommunikationen.  
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För att kunna beskriva kommunikationen i den specifika organisationen skedde insamlingen 

av den empiriska datan genom primärdata i form av djupgående intervjuer. Sekundärdatan 

valdes således bort som datakälla i det empiriska kapitlet eftersom sekundärkällor inte kunde 

tillföra någon relevant data för beskrivningen av den specifika organisationen. Detta då ny 

primärdata som beskriver en större organisations strategiska kommunikation gör att 

forskningen kan förfinas och utvecklas, liksom att resultatet från denna studie sinom tid kan 

ligga till grund för sekundärdata i framtiden.  

 

3.4 Undersökningsstrategi   
Yin (2014) beskriver detta som ett ramverk som påvisar vilken strategi som är mest relevant 

att använda utifrån vad som undersöks. För att bestämma vilken strategi som är bäst lämpad 

för studien finns det tre villkor som måste beaktas: (1) formen av forskningsfrågan, (2) 

omfattningen av kontroll en forskare har över faktiska beteenden, samt (3) om det behövs 

fokus på samtida händelser. Ingen av strategierna är bättre eller sämre än de andra, utan det 

viktiga är inte innebörden av en viss strategi utan möjligheten den har att svara på studiens 

syfte (Saunders et al., 2009). De fem olika undersökningsmetoderna är: experimental, survey, 

archival analysis, historical och case study (Yin, 2014).  

 

Målet med experimental research strategies är att möjliggöra verifiering, falsifiering eller 

fastställa en given hypotes, vilket görs genom en eller flera variabler ändras för att fastställa 

dess effekt (Yin, 2014). Yin (2014) argumenterar för att denna forskningsstrategi är mest 

lämplig när syftet med forskningen är att undersöka ett orsakssamband. Survey är en 

enkätundersökning som oftast används när forskningen kräver och syftar till att samla in data 

som kan presenteras statistiskt. Syftet är att möjliggöra en generalisering av en population, 

detta genom att göra ett representativt urval av populationen som undersöks (Bryman & Bell, 

2011). Archival analysis är en strategi som involverar observationer av insamlade dokument 

inom området av intresse. Strategin hävdas lämpa sig bäst vid undersökningar som ämnar att 

beskriva händelser eller specifika fenomen (Yin, 2014). En form av archival analysis är att 

göra en innehållsanalys (Bryman & Bell, 2011). Vidare kan historical research strategy 

efterlikna archival analysis, men tyngdpunkten ligger här mer på den historiska aspekten och 

vad som har hänt innan. Strategin bygger på användandet av historiska dokument och 

kulturella samt fysiska föremål som grund (Yin, 2014).  
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En case study är en fallstudie av en enskild enhet, fenomen eller organisation där strävan är 

att skapa en djupare förståelse och intensivt analysera det specifika som studien ämnar. Det 

finns både enkla eller mångfaldiga fallstudier, där de mångfaldiga fallstudierna jämför olika 

fall med varandra vilket de enkla ej gör (Bryman & Bell, 2011). Med en fallstudie är inte 

fokus att kunna generera ett svar som kan generaliseras och tillämpas på en hel population, 

dock är det möjligt att studien kan generaliseras analytiskt. Detta innebär att studiens 

teoretiska ramverk kan användas för att utforma en hypotes och om möjligt appliceras i andra 

fall (Yin, 2014).  

 

Valet av undersökningsstrategi grundades utifrån studiens syfte, vilket förutsätter att det 

behövs en undersökningsstrategi som skapar djupgående information och förståelse för att 

kunna beskriva den strategiska kommunikationen. Detta innebär att experimental, survey, 

archival analysis och historical design inte vara aktuella för studien. Den första 

undersökningsstrategin, experimental research, användes inte eftersom syftet med uppsatsen 

inte var att undersöka, verifiera, falsifiera eller fastställa någon given hypotes, liksom var inte 

syftet med studien att undersöka någon form av orsakssamband. Syftet var således inte att 

presentera statistisk data som möjliggör att generalisera resultat över en population, vilket gör 

att survey inte heller var aktuell som metod. Likaså var inte syftet att samla in observationer 

av tidigare insamlade dokument, varför inte archival analysis användes som metod och likaså 

inte heller historical research strategy då användandet av historiska dokument inte hade 

kunnat beskriva organisationens strategiska kommunikation för att nå sina mål.  

 

Detta gör att en case study valdes som metod då undersökningsstrategin ämnar att undersöka 

en specifik organisation, vilket passade syftet. Metoden ämnar även att tillgodose med 

djupgående data, vilket likaså det krävdes i studien för att kunna besvara dess syfte. Liksom 

att tillföra med teoretiskt bidrag till forskningen inom strategisk kommunikation då Hallahan 

et al. (2007) belyser att forskningsområdet ses som nytt och fortfarande är att betrakta som 

outforskat, vilket Falkheimer & Heide (2014) menar behövs då det saknas kunskap om vad 

för betydelse strategisk kommunikation har för en organisation. Vilket då en case study ligger 

till grund för som uteslutande bidrar med kvalitativ data och låter det skapas en djup 

förståelse för vad som specifikt studeras. 
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3.5 Datainsamlingsmetod              
Vid valet av en kvalitativ forskningsmetod finns det olika datainsamlingsmetoder att välja 

mellan. För de kvalitativa studierna är fokusgrupper, observationer och djupintervjuer 

vanligast, där djupintervjuer kan delas in i semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell, 2011).  

 

3.5.1 Fokusgrupp 

Fokusgrupp är en kvalitativ metod där forskaren intervjuar en grupp av respondenter 

samtidigt där målsättningen är att få igång en diskussion mellan deltagarna (Shukla, 2008). 

Målet är att låta respondenterna fritt diskutera sinsemellan det valda ämnet eller 

frågeställningen för att utbyta tankar (Bryman & Bell, 2005). Syftet är att ge forskaren en 

djupare förståelse och kunskap i sakfrågan. Det som utmärker fokusgrupper är att forskaren 

har möjlighet att iaktta hur respondenterna agerar i en situation då ämnet diskuteras mellan 

individer (Bryman & Bell, 2005). Det vill säga att iaktta hur respondenterna påverkar 

varandra och reagerar på andra respondenters åsikter i en diskussion, samt hur de utbyter 

idéer, känslor och erfarenheter rörande ämnet (Cooper & Schindler, 2014). Fokusgrupper är 

enligt Cooper & Schindler (2014) vanligast att tillämpa då nya produkter eller 

produktkoncept ska presenteras som vänder sig till konsumentmarknaden.  

 

3.5.2 Observationer 

Datainsamlingsmetoden observationer bygger på att forskaren observerar beteendet av 

individer i deras naturliga miljö. Observationer som metod används oftast när studien kräver 

att undersöka hur individer uppträder som individ eller i en grupp (Shukla, 2008). Metoden 

enligt Ghauri & Grønhaug (2005) tillåter forskaren att bestämma dynamiska beteenden mer 

noggrant än vid intervjuer, samtidigt som observationer är mer användbart för att samla in 

beteendemässig data. Vidare är den stora fördelen med observationer att forskare ser vad 

individer faktiskt gör snarare än vad de säger att de ska göra (Ghauri & Grønhaug, 2005). 

 

3.5.3 Djupintervju 

Djupintervjuer är en direkt och ostrukturerad teknik för att tillgodose en studie med 

kvalitativa insikter som en respondent besitter, i form av motivationer, tankar, attityder och 

känslor för ett givet ämne (Shukla, 2008). Tekniken utgår ifrån att ställa frågor, vilket ger 
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forskaren en unik chans att undersöka respondenten enskilt och samla riktigt djupgående 

data. Möjligheten ges även att använda de svar som respondenten ger och förvandla dem till 

relaterade motfrågor som i sin tur ger mer detaljerade svar (Shukla, 2008). Metoden är 

dessutom flexibel i sin process och syftar till att skapa en förståelse där genomförandet kan 

ske både via telefon och genom personliga möten (Bryman & Bell, 2011). 

 

Bryman & Bell (2011) delar upp djupintervjuer i två olika former: den semistrukturerade och 

ostrukturerade. Den ostrukturerade intervjun tillåter forskaren att enbart ha en fråga och ett 

ämne, samt tema som intervjun skapas utifrån. Tekniken bygger på att forskaren ställer en 

inledande fråga och sedan ställer motfrågor rörande informationen som är värdefull (Bryman 

& Bell, 2011). Den semistrukturerade intervjun är en något mer strukturerad metod då 

moderatorn har en intervjuguide i form av en nedskriven lista över olika frågor och ämnen 

som intervjun ska förhålla sig till. Dock innebär semistrukturerade intervjuer att moderatorn 

fortfarande har rätten att ställa motfrågor som inte finns nedskrivna i intervjuguiden, liksom 

att respondenten är tillåten att svara fritt på frågorna (Bryman & Bell, 2011). 

 

Valet av datainsamlingsmetod skedde genom en övervägning utifrån vilken av metoderna 

som skulle generera mest relevant data; vilken som bäst beskriver kommunens strategiska 

kommunikation för att uppnå sina mål. Datan som eftersträvades behövde vara rik på 

information och vara djupgående för att möjliggöra en beskrivning av kommunikationen. 

Dessutom behövde den skapa en förståelse genom att få tillgång till respondenternas egna 

tankar, reflektioner och information. Detta gör att observationer som metod valdes bort då 

den hade genererat beteendemässig data, snarare än att beskriva den strategiska 

kommunikationen. Likaså hade fokusgrupp inte kommit med önskvärd data då det finns en 

risk för att grupptryck skulle påverka svaren hos respondenterna, eller att det finns en 

avsaknad av enskilda svar. Detta då individuella svar önskades i stället för gemensamt 

genererade svar. Dessutom som Cooper & Schindler (2014) säger så riktar sig fokusgrupper i 

första hand till att nya produkter och koncept ska presenteras på konsumentmarknader, vilket 

inte heller passade syftet. 

 

Tillvägagångssättet som ansågs vara den bäst lämpade metoden för att komma åt rik data från 

respondenternas egna tankar och information var att använda sig av djupintervjuer. 

Djupintervjuer ansågs passa syftet bäst med att beskriva organisationens strategiska 

kommunikation för att uppnå sina mål, detta då metoden tillät respondenterna att delge deras 
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personliga värderingar och information. Strukturen på intervjuerna blev semistrukturerade 

eftersom intervjuformen gav möjligheten att tillämpa färdiga frågor i en intervjuguide, men 

ändå tillät moderatorn att ställa motfrågor som gav uttömmande och rikliga svar. Detta ansågs 

vara den mest effektiva metoden av den orsaken att den lät respondenten svara fritt inom en 

begränsad ram, vilket gav en djupare förståelse för hur denna upplever den strategiska 

kommunikationen och vad för betydelse den har för en organisation och dess anställda. 

 

3.6 Datainsamling 

3.6.1 Operationalisering 

Operationalisering är en process i undersökningen som ämnar att visa hur teorier och koncept 

kan bli mätbara i verkligheten i form av variabler (Holme & Solvang, 1997; Bryman & Bell, 

2011), detta då det utan en klar definition av teorier och koncept inte är möjligt att relatera 

den insamlade datan till just teori och koncept (Ghauri & Grønhaug, 2005). Dessa variabler 

kan sedan omvandlas till frågor som representerar det teoretiska begreppet (Holme & 

Solvang, 1997). Detta föranleder ett arbete där de teoretiska begreppen först definierats 

utifrån litteraturen, för att senare ligga till grund för en operationell definition där teorier 

tolkats sett ifrån författarnas synvinkel. På så vis förklaras de hur de teoretiska begreppen har 

tillämpats och hur de kan bli mätbara i praktiken genom att omvandla de teoretiska 

definitionerna till konkreta variabler, och som möjliggör att frågor i en djupgående intervju 

verkligen återspeglar de teoretiska begreppen.  

 

Tabellen nedanför visar först den teoretiska definitionen av ett visst begrepp, för att senare 

även beskriva den operationella definitionen hur författarna betraktar begreppet. Då studien 

är av kvalitativ design och djupgående intervjuer har använts som insamling av data är 

svarsinformationen som ges väldigt riklig och bred. Detta gör att de frågor som ställdes inte 

enbart ämnar att finna ett samband till en viss typ av teoretiskt begrepp, utan svaren från 

respondenterna hade som syfte att vara så kvalitativa som möjligt där det väsentliga är att inte 

leda in respondenten att svara i en viss riktning. Vilket gör att de svar som getts vid en viss 

typ av fråga går att se samband till flera olika teoretiska begrepp, liksom att strategisk 

kommunikation som bekant uppstått på grund av att gränser mellan intern och extern 

kommunikation inte längre finns och som föranledde att de frågor som ställdes inte borde 

vara särskilt specifika i sin kontext för att omfamna en mer öppen och uttömmande karaktär 

av frågor där respondenten tilläts prata fritt.  
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Många av de frågor som ställdes ger upphov till mycket information där respondenten 

förklarar hur den upplever kommunikation i allmänhet, för att på så vis möjliggöra för 

författarna att undermedvetet dra kopplingar till relevant teori. Detta förutsätter i studiens fall 

att det är svårt att påvisa i exakt vilken av frågorna som ställs som hör till relevant teori, då 

frågorna allt som oftast täcker de flesta aspekter gällande teori då kommunikation är något 

som genomsyrar hela organisationen. Detta bidrar till en fjärde kolumn i tabellen där det 

påvisas vilka av frågorna som kan associeras med relevant teori, vilken då blir flera frågor i 

detta fall.  

 
Tabell 1. Operationalisering. 
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3.6.2. Förförståelse  

I ett tidigt skede av studien anordnades ett möte med en anställd vid Växjö kommuns 

kommunikationsenhet. Mötets syfte var att skapa en ytlig förförståelse om kommunen som 

helhet och hur kommunikationen och den strategiska aspekten på denna uppenbarade sig. Det 

gjordes genom att ha ett antal öppna frågor förberedda, vilket senare lade till grund för en 

kunskapsbas för studien och att denna kunde fortlöpa vidare. Detta främst då mötet bidrog i 

den bemärkelsen att relevanta intervjufrågor kunde konstrueras och att det gav en förståelse 

om hur svårt kommunikation egentligen är inom en stor organisation. 

 

3.6.3 Strategiskt urval 

Att göra ett urval i en forskningsundersökning är en mycket viktig aspekt i studien (Shukla, 

2008). I studien tillämpades ett strategiskt urval, vilket innebar att urvalet var ett icke 

sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2011). Valet av ett strategiskt urval gjordes eftersom 

syftet inte ämnade till att genom ett slumpmässigt urval kunna generalisera en population, 

utan att kunna beskriva den strategiska kommunikation för en specifik organisation och hur 

de arbetar med den för att nå sina mål. Motivationen till att Växjö kommun valdes som 

organisation i studien baserades på organisationens storlek där denna har ett stort antalet 

anställda, förvaltningar, hierarkier och många olika intressenter, vilket gjorde Växjö kommun 

intressant som undersökningsobjekt. Detta även då Larsson (2008) poängterar att den 

strategiska kommunikationen kan vara svårare att bedriva i en större organisation. 
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Med utgångspunkt i ett strategiskt urval innebar att specifika individer valdes ut som 

respondenter baserat på deras kunskap och deras befattning i organisationen. Då syftet var att 

beskriva den strategiska kommunikationen för att nå sina mål valdes respondenter ut vars 

arbetsuppgift innebar att sköta kommunikationen i organisationen, samt att dessa verkligen 

hade kunskap om hur den strategiska kommunikationen bedrevs. Dessa respondenter som 

ansågs vara bäst lämpade utifrån deras befattning, att kunna beskriva kommunikationen, var 

fem anställda inom kommunens kommunikationsenhet. Övriga medarbetare och anställda 

inom organisationens olika förvaltningar och enheter ansågs ej lämpliga att intervjua då dessa 

inte besitter samma kunskap inom området för att beskriva den strategiska kommunikationen 

som tillämpas inom organisationen. Således valdes det genom strategiskt urval endast de 

respondenter som var väl insatta i den strategiska kommunikationen, därav urvalet av fem 

respondenter. Dessa individer ansågs ha kvalifikationerna för att ge uttömmande och djupa 

svar, vilket krävs för att studien ska bli kvalitativ och bidra till forskningen om strategisk 

kommunikation så att denna kan förfinas och utvecklas i rätt riktning.  

 

3.6.4 Etisk aspekt 

Oavsett vilken kvalitativ metod som används utsätts studier för etiska frågor under 

datainsamlingen och analysen (Creswell, 2007). Vid en kvalitativ studie bör därför den etiska 

aspekten tas med i beaktning, där etiken inom undersökningsdesignen främst handlar om att 

skydda rättigheter eller ämnet (Cooper & Schindler, 2014). Målsättningen med den etiska 

aspekten är att försäkra så att ingen blir skadad eller åsamkar negativa konsekvenser som 

resultat av en studie. En studie ska i regel utformas så att respondenterna inte lider fysisk 

skada, obehag, trångmål eller förlust av sekretess (Creswell, 2007; Cooper & Schindler, 

2014). Att värna om respondenternas sekretess kan i vissa fall vara en förutsättning för att 

kunna genomföra studien och i vissa fall något som respondenterna kräver eller uppskattar, 

vilket således måste följas (Cooper & Schindler, 2014). För att skydda respondenterna bör 

forskare enligt Cooper & Schindler (2014) följa tre riktlinjer: (1) Förklara studiens förmåner, 

syfte och en kort beskrivning av studien, (2) förklara deltagarnas rättigheter och skydd, (3) 

erhålla informerat samtycke av respondenten.  

 

När studiens kvalitativa djupintervjuer genomfördes togs den etiska aspekten i beaktning. 

Respondenterna kontaktades via mejl där syftet med intervjun och en kortare beskrivning 

varför de blivit kontaktade förmedlades. Sedan vid intervjuerna beskrevs det återigen 
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kortfattat om studien och dess syfte där de deltagande respondenternas samtycke gavs och att 

de var införstådda och ville delta i intervjun. De respondenter som valde att delta i intervjun 

benämns efteråt inte i studiens empiriska underlag vid namn. Detta för att värna om deras 

integritet och sekretess. Utan de benämns enbart som anställda vid kommunikationsenheten, 

vars befattning är viktig att poängtera i studien då dessa besitter kunskap om den strategiska 

kommunikationen inom organisationen och kan beskriva den. 

 

3.6.5 Utförande intervju  

I studien genomfördes tre semistrukturerade djupintervjuer utifrån de fem strategiskt utvalda 

respondenterna. Dessvärre var det således två av de tilltänkta respondenterna som inte 

intervjuades, vilket berodde på att de inte ville delta. Detta bortfall ses dock som mindre 

betydande då två respondenter av de tre som intervjuades var kommunikatörer inom två av de 

större förvaltningarna inom Växjö kommun. Detta gör att rika och uttömmande svar kunde 

ges som återspeglar hur den strategiska kommunikationen sker och således ge studien en 

större förståelse att kunna besvara syftet. De respondenter som blev intervjuade kontaktades 

via mejl och samtliga intervjuer hölls på kommunhuset i Växjö efter överenskommelse. Innan 

intervjuerna påbörjades blev samtliga intervjuade respondenter införstådda med syftet för 

studien och vad som skulle undersökas med hjälp av intervjuerna. Intervjuerna som gjordes 

var semistrukturellt utformade där en moderator ställde frågor utefter en intervjuguide och 

där respondenterna fick möjlighet att besvara frågorna fritt. Moderatorn hade även 

möjligheten att ställa följdfrågor för att förtydliga frågeställningar eller för att generera 

djupare information. Samtliga tre intervjuer pågick i ungefär 45 minuter och utfördes efter 

samma intervjuguide. En moderator ställde frågor och de två andra moderatorna hade primärt 

fokus på att anteckna vad som sades, men även de hade möjligheten att ställa motfrågor.  

Se Bilaga 1. Intervjuguide. 

 

3.7 Dataanalysmetod 
När den empiriska datan var insamlad från intervjuerna påbörjades datan att bearbetas för att 

möjliggöra en analys. Enligt Gray (2009) finns det många olika tillvägagångssätt för att 

analysera kvalitativ data, dock finns det finns inga tydliga regler för vilket tillvägagångssätt 

som lämpar sig bäst för olika metoder. Kothari (2014) poängterar dock att analysen och 

bearbetningen ska göras enhetligt, samt i samband med studiens syfte. Vidare genererar en 
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kvalitativ forskning ofta en stor mängd data som ej är kvantifierbar, vilket komplicerar 

processen att presentera den på ett enkelt och begripligt sätt (Creswell, 2007). Att genomföra 

en dataanalys av datan i en kvalitativ undersökning görs därför i olika steg. Det första steget 

handlar om att organisera datan, vanligtvis som text i ett transkript (Creswell, 2007). Sedan 

genomförs en datareduktion av empirin för att dela in datan i teman genom en process av 

kodning för att skapa en struktur över det empiriska materialet. Genom kodningen kan datan 

sedan kortas ned och delas upp där relevant data sätts i fokus. Datan blir då uppdelad utifrån 

dess innehåll genom kodningen. Genom att koda datan och dela in den i teman möjliggör det 

att analysera datan mot teorier, vilket slutligen möjliggör att presentera datan i figurer, 

tabeller eller som diskussionstext (Creswell, 2007). 

 

Efter att den empiriska primärdatan sammanställts påbörjades dataanalysen som utfördes med 

utgångspunkt i att besvara syftet, vilket innebar att beskriva Växjö kommuns strategiska 

kommunikation för att nå sina mål. Eftersom den kvalitativa studien genererade en stor 

mängd data var första steget att börja organisera och reducera empirin för att kunna sortera ut 

relevant data. Datan kodades och kopplades mot de teorier som valts ut för studien, varpå 

analysdatan sedan presenterades i en diskussionstext.  

 

Då strategisk kommunikation handlar om organisationers medvetna användning för att 

kommunicera och nå uppsatta mål (jfr Hallahan et al., 2007; Falkheimer & Heide, 2011) var 

detta något som togs i beaktning vid kodning av datan. Detta sker även i enlighet med vad 

syftet till studien är, vilket gjorde att strukturen och att organisera det empiriska underlaget 

följde en mall där all kommunikation som sker internt och externt inom Växjö kommun för 

att nå sina mål ansågs vara relevant. Detta gjorde att strukturen av teman i empirin till mesta 

dels föll hand i hand med intervjuguiden; en del med intern kommunikation, en del med 

extern kommunikation och en del med mål och strategier i samma stycke. Denna indelning 

valdes för att se i vilken utsträckning intern och extern kommunikation samverkar och om det 

finns olikheter mellan dem, samt att mål och strategier är nära sammankopplade med 

varandra då det enligt Falkheimer & Heide (2003) behövs en strategi eller plan för att nå 

uppsatta mål. 

 

Denna uppdelning av det empiriska underlaget gjorde det relativt enkelt att analysera det 

utifrån det teoretiska underlaget. Det framgick nu tydligt vad som var den interna 

kommunikationen, eller organisationskommunikation. Liksom att externa indelningen av 
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kommunikation gjorde det tydligt vad som var public relations eller 

marknadskommunikation mot externa intressenter. Vad som var mindre tydligt var den 

transmissionskapande och meningsskapande synen på kommunikation, vilka valdes att inte 

göra någon större indelning av teman i vare sig empiri eller analys. Detta då dessa 

kommunikationsöverföringar sker både internt och externt inom organisationen och 

genomsyrar all kommunikation som sker.   

 

3.8 Kvalitetsmått 
Enlig forskare är koncepten reliabilitet och validitet de vanligaste kvalitetsmåtten för att 

säkerställa kvalitén i en studie. Dock är dessa mått i grunden konstruerade för kvantitativa 

undersökningsmetoder, vilket innebär att det krävs en omdefiniering av kvalitetsmåtten för att 

passa en kvalitativ studie (Trost, 1997; Widerberg, 2002; Bryman & Bell, 2011).  

 

3.8.1 Validitet 

Kvalitetskriteriet validitet innebär huruvida i vilken utsträckning studien verkligen mäter vad 

som eftersträvas att mätas (Bryman & Bell, 2011). Innehållsvaliditet är en viktig aspekt som 

förklarar i vilken grad studien mäter konceptet som det är ämnat att göra, vilket i sin tur är 

avgörande för att uppnå ett meningsfullt forskningsresultat. En fallstudie bör använda flera 

källor för att tillgodose studien med tillförlitlig information genom att mäta samma koncept. 

En hög validitet kan säkerställas genom att låta en individ med expertis utvärdera huruvida 

datainsamlingsmetoden förhåller sig till koncepten (Bryman & Bell, 2011). 

 

För att säkerställa innehållsvaliditeten i studien kontaktades en lektor vid Linneuniversitetet 

med expertiskunskap inom kvalitativ metod. Detta gav feedback och rekommendationer för 

intervjuguidens struktur och dess uppbyggnad av frågor, vilket säkerställde att djupintervjun 

var rätt konstruerad och frågorna var relevanta för att generera informationen som 

eftersträvades för att beskriva den strategiska kommunikationen för att uppnå mål. 

Validiteten för studien grundades även genom operationaliseringen där en teoretisk och 

operationell definition av koncepten genomfördes, vilket säkerställde att datainsamlingen 

återspeglade de teoretiska koncepten.  
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3.8.2 Reliabilitet 

Då reliabilitet är förankrad i kvantitativ forskning krävs en rekonstruktion av begreppet för att 

passa en kvalitativ studies karaktär (Widerberg, 2002). För att uppnå en hög reliabilitet krävs 

det därför en standardisering i karaktären av undersökningsmetoden, vilket ofta kan vara 

bristande i kvalitativa djupintervjuer (Trost, 1997).  

 

Eftersom studien genomfördes som en fallstudie utifrån den kvalitativa forskningsstrategin 

med semistrukturerade intervjuer kan reliabiliteten antas bli låg. Enligt Yin (2014) syftar 

reliabilitet till att minimera fel och skevheter, där Bryman & Bell (2013) vidare beskriver 

reliabilitet som tillförlitligheten för huruvida resultatet för studien blir detsamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt. För att motverka skevheter i intervjuerna 

användes det vid samtliga intervjuer en intervjuguide med sammanställda frågor, samt att vad 

respondenten sade dokumenterades noggrant av två moderatorer. Detta för att säkerställa så 

att inget respondenten sade skulle misslyckas med att dokumenteras. Vidare var samtliga 

moderatorer väl insatta i ämnet kring strategisk kommunikation för att inte missuppfatta vad 

som sades av respondenten, liksom att det höjde tillförlitligheten med studien och att syftet 

kunde besvaras.    

 

  



41!
!

3.9 Sammanfattning 
 
Tabell 2. Sammanfattning över metodval. Egen modell. 
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4. Empiri 
 

Detta empiriska kapitel bygger på primärdata genererat från tre semistrukturerade 

djupintervjuer med anställda vid Växjö kommuns kommunikationsenhet. Empirin för varje 

intervju presenteras var för sig och delas in i tre stycken, vilka är: Intern kommunikation, 

extern kommunikation samt mål och strategier.  

 

4.1 Intervju med kommunikatör 1 
 

Intern kommunikation 

Kommunikatören berättar att den interna kommunikationen i Växjö kommun främst sker 

genom intranätet. Det är här den största delen av informationen förmedlas från chefer till 

medarbetare, eller internt chefer sinsemellan. Intranätet benämns även som den främsta och 

enda informationskanalen inom sin förvaltning. Detta ter sig främst av två orsaker: 

förvaltningen är stor och har fler än 2000 medarbetare och att många av dessa har datorvana. 

Samtidigt poängteras det dock att många inte är familjära med datorn och dess miljö. Likaså 

att det ofta sker språkproblem då alla kanske inte förstår vad som kommuniceras. Dessa 

medarbetare pratar då med en kollega i stället. Samtidigt finns det även de medarbetare inom 

förvaltningen som anser att deras arbetsuppgift inte är att sitta framför en dator, utan i stället 

för att ta hand om andra arbetssysslor som är dennes tilltänkta. 

 

”Jag är inte här för att sitta framför en dator.” 

 

Detta kan skapa en informationsklyfta där inte alla är införstådda med vad som 

kommuniceras via intranätet, varpå det har gjorts ansträngningar med att försöka fasa in 

samtliga medarbetare i intranätet för att stärka deras förståelse för vad som händer och sker 

inom organisationen. Det poängteras dock samtidigt att det inte görs några större 

ansträngningar med att kommunicera ut värdegrunden till de anställda och att det oftast är på 

de anställdas eget bevåg att bli informerade om dessa. Vid nyanställning inom förvaltningen 

var det dessutom oklart ifall värdegrunden tillkännagavs över huvudtaget. 

 

”Jag vet inte om värdegrunden är med i introduktionen. Kan inte svara på det, ärligt talat. 

Borde ju vara så i den bästa världen.”  
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Vidare är det förvaltningschefen som bär det övergripande ansvaret för vad som bestäms 

inom förvaltningen. Tillsammans med respektive avdelningschef bestämmer de tillsammans 

genom en dialog vad som ska kommuniceras. Denna information sprids i sin tur vidare via 

intranätet till olika enheter inom organisationen. Det är då varje enskild enhetschef som bär 

det yttersta ansvaret för att förse informationen vidare till medarbetare och göra dem 

införstådda med detta.  

 

“Enhetschefer är navet att nå ut med information.”  

 

Information inom förvaltningen sker även genom arbetsplatsträffar en gång i månaden. Här 

blir medarbetarna upplysta om viktiga frågor kring arbetsmiljö, säkerhet, förändringar i 

verksamheten, ekonomi, kompetensutveckling, jämställdhet och mångfald. Dessa 

arbetsplatsträffar är lagstadgade en gång i månaden och sker mellan anställda inom 

exempelvis en avdelning på en enhet och dennes chef eller arbetsgivare. En gång om året sker 

det dessutom individuellt medarbetarsamtal mellan de anställda och chefen där deras 

välmående diskuteras och hur de trivs på jobbet. Det finns även möjlighet till att ge feedback 

på saker som de tycker kan göras bättre.  

 

Alla som bär ansvaret för information utåt mot organisationen träffas regelbundet i så kallade 

webbråd. Här diskuterar kommunikatörerna sinsemellan inom varje förvaltning tillsammans 

med kommunikationsenheten, vilken arbetar med alla informations- och 

kommunikationsfrågor och dit hör även växeln. Nyligen har det även provats på ett 

måndagsmöte sinsemellan de som bär det övergripande ansvaret för förvaltningarna och 

kommunikationsenheten, detta i hopp om att bli mer samspelta och kunna hjälpa varandra i 

större utsträckning.  

 

Extern kommunikation 

Förvaltningen använder kommunens hemsida (www.vaxjo.se) som största informationskanal 

och förvaltningens ambition är att uppdatera minst en nyhet i veckan på webbplatsen för 

deras intressenter. Några större kommunikationsinsatser görs det inte externt då 

intressenterna förväntar sig att verksamheten ska fortlöpa utan några problem. Det viktigaste 

är att kommunmedborgarna vet var och hur det finns hjälp att få, vilket numera förlitar sig 

mycket på hemsidan. Förr fick intressenter brev om vad som hände. Numera sker det större 
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informationsträffar där kommunmedborgarna bjuds in, samt uppvisas webbplatsen så att de 

lär sig navigera på den.  

Den enda större kampanjen som sker externt är inför somrarna när nya sommarjobbare ska 

rekryteras. Denna externa information bestäms i samråd mellan kommunikatören för 

förvaltningen tillsammans med specialister, vilka även är de som sköter vad som publiceras 

på webbplatsen för förvaltningen. Ifall intressenterna upplever problem är det främst 

enhetschefen för den berörda enheten som kontaktas, alternativt finns det möjlighet att fylla i 

blanketter för att lämna synpunkter på förvaltningens arbete.  

 

“...arbetet ska bara rulla på, vilket det förväntas att göra.”  

 

Mål och strategier 

De mål som förvaltningen tar fram och arbetar efter bestäms av nämnden, vilken består av 15 

ledamöter. Dessa kommuniceras i sin tur vidare genom de olika enheterna. Där diskuteras de 

bestämda målen för året som sedermera kommer att mätas och följas upp. Detta görs av en 

utvecklingsenhet där strategin är att få en överblick över vad som fungerar och vad som inte 

fungerar, detta genom en färgskala i ordningen rött, gult och grönt. Grönt är mål som 

uppfyllts tillfredsställande och rött där det behöver läggas ett extra fokus och gult är en form 

av ett mellanting. Denna mätning används till att följa upp verksamheten och används främst 

av chefer inom organisationen för att kunna se vad som fungerar och vad som behöver 

förbättras.  

 

Det finns även enkäter för intressenterna där de har en möjlighet att göra sin röst hörda och 

påvisa vad de anser fungerar bra alternativt mindre bra i sin förvaltning. Resultatet av denna 

undersökning publiceras på hemsidan där det finns en möjlighet att se brister och styrkor på 

respektive förvaltning och enhet. Denna enkätundersökning som sker varje år ger ett underlag 

för att skapa en uppfattning om situationen i förvaltningen.  

 

Vidare beskrivs kommunikation som en vital del för att lyckas uppnå de långsiktiga målen, 

enligt kommunikatören för förvaltningen. Dock betonas det samtidigt att det inte satsas 

särskilt mycket på det inom förvaltningen på grund av bristfälliga resurser och knappa medel 

att röra sig med. Samtidigt upplevs det strategiska arbetet något som inte prioriteras allra först 

då det är svårt att hinna med det utöver andra arbetssysslor. Vilket dock poängteras att det är 

synd och att det borde ges mer utrymme för kommunikationen.  
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”Man hamnar lätt i den fällan att man inte hinner med det strategiska. Man hinner inte med 

allting. Hinner inte med processerna för att det är så mycket att göra. Signalen är väl då att 

man skulle kunna ge mer utrymme för det, i alla fall bli bättre på det.” 

 

4.2 Intervju med kommunikatör 2 
 

Intern kommunikation 

Den interna kommunikationen inom Växjö kommun är något som det satsats mer resurser på 

under de senaste två åren. Detta då flesta förvaltningar har anställt en egen kommunikatör 

och som bidragit till att kommunikationsenheten inom kommunen förstärkts. Internt så hjälps 

även kommunikatörerna åt och samarbetar i en sammanhållen grupp där varandras styrkor 

används för att även kunna fungera externt. För att stärka detta ytterligare ska två 

förvaltningar slås samman vid årsskiftet 2015. Andra nyheter inom den interna 

organisationen är att det ska investeras i ett nytt intranät där varje enskild medarbetare ska få 

möjligheten att vara med och ange sina synpunkter genom en enkät. Dessa synpunkter är 

tänkta att fungera som ett underlag för själva utformningen av det nya intranätet. Ett nytt 

intranät som har ambitionen att varje anställd ska ha möjligheten att anpassa sitt egna intranät 

med egna inställningar, liksom att det ska vara anpassat efter nyare teknikplattformer såsom 

smartphones och surfplattor.  

 

Förutom den kommunikation som sker via intranätet använder sig förvaltningen av Microsoft 

SharePoint. Detta beskrivs som ett program där användare har möjligheten att dela och 

redigera dokument sinsemellan dem, vilket förklaras vara ett måste i en sådan pass stor 

förvaltning som förvaltningen är i fråga med fler än 2000 medarbetare. Detta då det är i 

princip omöjligt att kontakta och prata med alla människor i organisationen, utan det krävs 

allt som oftast informationsupplysning digitalt. Intranätet är här till stor hjälp och beskrivs 

som den enda kommunikationskanalen till medarbetarna, förutom de få mejlutskick som 

ibland sker ifrån förvaltningskontoret till utvalda inom förvaltningen.  

 

Intranätet benämns som den överföring som sker mellan chefer och medarbetare om aktuella 

händelser. Detta kan vara allt ifrån nyanställningar till nya rutiner för anställda och intranätet 

är något som alla inom förvaltningen har tillgång till. Vidare anses intranätet vara en bra 
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överföringskanal inom en så stor förvaltning, samtidigt som kommunikatören inom 

förvaltningen redogör för att varje förvaltning väljer själva den kommunikationskanal de 

anser är mest lämplig vid överföring av exempelvis värdegrunden. Det klargörs även att det 

finns stor variation på förvaltningars storlek och att det i mindre förvaltningar är möjligt att 

ha en dialog och tillsammans gå igenom saker såsom värdegrund, detta till skillnad ifrån 

förvaltningen som måste ta till andra medel. 

 

“Det finns ingen möjlighet att träffa och nå alla i kommunen.” 

      

Organisationen beskrivs som politiskt styrd och det är förvaltningschefen tillsammans med 

ansvarig nämnd som har det övergripande ansvaret om vad som ska bestämmas och 

kommuniceras. Kommunikatörer anses få vara med och bestämma i deras respektive 

förvaltningar beroende på deras erfarenhet och kompetens. Deras ansvar är i största mån att 

informera vidare saker inom förvaltningen som bestämts från högre instanser. Vidare sker det 

kontinuerliga informationsmöten med alla kommunikatörerna inom de olika förvaltningarna, 

vilka fungerar likt utvecklingsmöten och informationsråd. Likaså sker det webbråd en gång i 

månaden med kommunikatörerna och kommunikationsenheten där det tillsammans med 

webbredaktörer för hemsidan tas upp vad som behövs göra och saker som kan förbättras. 

Ambitionen i framtiden är att dessa ska kunna ses oftare i icke-fysisk form och något som den 

tekniska utvecklingen med videosamtal och liknande hoppas konstruera.  

 

”Hur ska vi göra för att samla alla? Kanske inte alla behöver komma till kommunhuset med 

den tekniska utvecklingen som följd.”  

 

Ytterligare intern kommunikation som sker inom förvaltningen är via de så kallade 

arbetsplatsträffarna som sker en gång i månaden. Här träffas anställda och utvärderingar sker. 

Liksom sker det medarbetarsamtal två gånger per år med varje anställd för att se vad som kan 

förbättras och hur de trivs. Den interna kommunikationen mellan kommunikatören för 

förvaltningen och dennes kommunikationschef sker också i korridoren när de springer på 

varandra, vilket gör att interaktionen ter sig naturlig och det behövs inte alltid mejla en fråga. 

Vilket kommunikatören påpekar är viktigt och menar att det inte enbart går att förlita sig på 

de annars formella informationsutbyten som sker sinsemellan dem.  
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“Jag träffar kommunikatören varje dag i olika sammanhang och det blir naturligt att man 

pratar. Jag behöver inte mejla, utan kan bara: du en fråga?” 

”Man måste jobba självständigt som informatör. Det går inte att stå och stampa och vänta 

på chefen.” 

Extern kommunikation 

Den externa kommunikationen har historiskt sett varit mer dominerande än den interna 

kommunikationen inom förvaltningen, men allt eftersom har den interna fått mer utrymme. 

Detta kan förklaras av att förvaltningen inte anses som någon vinstdrivande verksamhet och 

att syftet med att profilera sig externt är inte att försöka sälja in någonting. Det viktiga vid 

den externa kommunikationen handlar snarare om vilken som är målgruppen och att inse 

individers olika förutsättningar i samhället, vilket det aktivt försöks att ha i åtanke vid den 

externa kommunikationen och anpassa sig efter. Detta är inte unikt för enbart denna 

förvaltning utan gäller även i de andra. Vidare har förvaltningen en egen anställd 

kommunikatör som har i uppgift att kommunicera externt, vilket skiljer de stora 

förvaltningarna från de mindre förvaltningarna som inte har någon egen kommunikatör. 

Dessa får i stället hjälp av kommunikationsenheten då dessa har kompetensen och bär 

ansvaret.  

 

Mål och strategier 

Internbudgeten tar fram de målen som förvaltningen ska sträva efter. Likadant sker det 

mellan ledningen och anställda där handlingsplaner för hur de anställda ska arbeta bestäms 

för att kunna uppnå långsiktiga mål. Detta kräver ett strategiskt arbete där kommunikatören 

för förvaltningen ständigt försöker kommunicera mål i förhållande till visioner och 

värdegrund. I internbudgeten finns dessutom värdegrunden, vilka chefer har till uppgift att 

informera sina närmaste anställda om. Vilken dessutom varje nyanställd inom organisationen 

ska och bör läsa vid dennes introduktion. 

 

”Hur ska jag tänka för att målen ska informeras i förhållande till vision, mål och 

värdegrund?”  

 

  



48!
!

Strategier anses som en självklarhet för att uppnå mål och något som det inte går att bortse 

ifrån. Detta då varje mål har en kommunikationsplan som förklarar hur målen ska nås och hur 

saker ska förhindras för att det inte ska uppstå problem. Kommunikatören inom förvaltningen 

lyfter även fram att dennes arbete är beroende av struktur i form av aktivitetsplaner, mål och 

strategier. Detta för att alltid ha någonting att göra och poängterar samtidigt att det inte bara 

går att få ett projekt till hands utan att det finns några klara strategier. Det behövs en 

uppföljning efter varje projekt för att se vad som kan förbättras, oftast i form av enkäter. 

Detta sköts och sammanställs av ekonomi- och statistikavdelningen som ger svart på vitt hur 

mål har uppnåtts samt hur snabbt de har uppnåtts. Vilket är en uppföljning som måste göras 

hela tiden.  

 

”Måste hela tiden tänka på strategier, man kommer inte ifrån det.” 

 

4.3 Intervju med kommunikatör 3 
 

Intern kommunikation 

Det förklaras att den interna kommunikationen inom organisationen sker via många olika 

kanaler och att huvudmålet är att först informera medarbetare inom organisationen innan 

saker kommuniceras externt. Ett sätt att kommunicera internt är genom intranätet, vilken 

beskrivs som föråldrad, instabilt och förlegat. Liksom att informationen som publiceras på 

intranätet sker genom envägskommunikation och inte möjliggör för de anställda att 

kommunicera tillbaka. Därför ska ett nytt intranät tas fram som ger möjligheten att 

kommentera den information som publiceras. 

 

”Idag är det bara envägskommunikation som sker via intranätet.” 

 

Annan intern kommunikation som sker är genom personaltidningen, vilken släpps fyra 

gånger om året. I denna arbetas det med teman för att skapa så att anställda ska få en känsla 

om vad andra i organisationen gör. Här handlar det om att skapa en ”vi-känsla” och få hela 

organisationen att arbeta för samma saker, detta trots att organisationen är så stor med flera 

tusen medarbetare. Vad det gäller mejl så går det inte att massutskicka mejl från översta 

chefen till alla medarbetare. Dessa måste göras personliga och enda gången det egentligen 
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sker större utskick är när mejl skickas till större grupper, såsom till samtliga 

förvaltningschefer, ekonomer eller exempelvis kommunikatörer.  

 

Vidare sker det medarbetareenkäter varje år som ger möjligheten för de anställda att framföra 

sina åsikter. Det poängteras dock att det skulle behövas lägga större vikt på 

medarbetareenkäterna, liksom att kommunikationen överlag behöver förbättras. Detta då det 

strategiska arbetet med värdegrunden och att förankra dessa i de anställdas arbetssysslor 

upplevs som ej tillräckliga i dagsläget.  

 

”Vi jobbar med värdegrund nu och för att leverera dessa till våra medborgare. Saker som 

varför vi är här och jobbar på kommunen. Man skulle dock kunna jobba bättre strategiskt 

där.” 

 

Det sker diverse mötesträffar mellan de som har en kommunikativ uppgift i organisationen. 

Ett möte sker mellan kommunikatörerna själva i organisationen i en så kallad informations- 

och utvecklingsgrupp. Fokus är här på utbildning och se till så att deras arbete går i rätt 

riktning. Dessutom sker det även ett informationsråd med alla i organisationen som arbetar 

med information och kommunikation, vilka är strax över 25 stycken. Dessa individer behöver 

nödvändigtvis inte ha en kommunikativ bakgrund, utan kan ha fått erfarenheten genom åren. 

Vid dessa möten berättas det nyheter inom organisationen och fungerar som ett sätt att 

uppmuntra medarbetarna. Det sker även webbråd mellan 12-13 stycken medarbetare som har 

ansvar för information. I denna grupp ingår webbredaktörer, kommunikatörer och 

kommunikationsenheten.  

 

Informell kommunikation sker dessutom på möten vid lägre nivåer inom organisationen och 

bortom kommunikatörernas uppgift. Detta genom så kallade arbetsplatsträffar mellan de 

närmaste medarbetare inom samma avdelning. Här informeras det om facklig såväl 

ekonomisk information, samt finns det även möjlighet att påverka i organisationen. Vid 

nyanställning inom organisationen sker det dessutom introduktionsmöten och utbildning för 

personalen för att bli införstådda med värderingar och mål.  
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Extern kommunikation 

Den externa kommunikationen sker utifrån gemensamma insatser där kommunikatörerna 

försöker att samarbeta tillsammans vid större event och tillställningar inom kommunen, detta 

för att arbetet ska bli mer synkroniserat och fokuserat mot ett gemensamt mål. Det är dock 

respektive kommunikatör för respektive förvaltning som ansvarar för vilken information som 

ska kommuniceras och hur det ska ske. Vidare arbetar Växjö kommun med samordnade 

insatser för att bli bättre på att kommunicera samma sak utåt, detta sker vid bland annat 

tavelmöten där värdegrunden och andra viktiga saker diskuteras. Värdegrunden är viktigt för 

att på ett tydligt sätt kunna kommunicera utåt vad Växjö kommun är och vad de står för, 

vilket är väldigt viktigt att kunna förmedla till kommunens invånare, men även till de 

anställda inom kommunen. 

 

”Varje huvudkommunikatör bestämmer själv vad de ska kommunicera ut från sin 

förvaltning.” 

 

Europas grönaste stad är något som Växjö kommun blivit associerade med ända sedan 2007 

och fungerar idag som ett platsvarumärke för Växjö kommun. Det är dock inget 

platsvarumärke som Växjö kommun äger utan det fungerar mer som ett paraply för andra 

varumärken som associeras till Växjö kommun såsom arenastaden, trästaden, idrottsstaden, 

utvecklingsstaden och tillväxtstaden. Dessa varumärken kommuniceras utåt genom olika 

kommunikationskanaler för att göra Växjö kommun till en mer attraktiv stad att flytta till och 

bo i, både för medborgare och näringsliv.  

 

Växjö kommuns hemsida är den fungerande basen för all extern kommunikation som de vill 

förmedla utåt enligt kommunikatören, genom hemsidan kan korrekt information snabbt nå ut 

till deras intressenter. Vidare arbetar Växjö kommun allt mer med sociala medier i form av 

Facebook, Twitter och Instagram. Facebook används enligt kommunikatören primärt för att 

skapa relationer med kommunens intressenter och mer sekundärt till att sprida information 

om kommunen. Det är i stället Twitter som är den mest använda sociala plattformen inom 

Växjö kommun och detta på grund av att det ger en mer personlig inramning där det ges 

möjlighet att snabbt kunna besvara eventuella frågor, men även en möjlighet att länka vidare 

till ansvarig inom respektive förvaltning som bäst kan besvara frågan. Instagram är en relativt 

ny media för Växjö kommun där de relativt snart ska påbörja ett nytt projekt. Idéen är att låta 

en medborgare sköta kommunens Instagram-konto i en vecka och ladda upp sin bild av 
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vardagen i kommunen. Detta likt Svenska Institutet och turistorganisationen Visit Sweden 

tidigare marknadsfört Sverige med hjälp av deras användare på Twitter.  

 

”Fokuserar just nu med att bli bättre på att använda de sociala medierna.” 

 

Mål och strategier 

Det är internbudgeten för varje år som bestämmer vilka mål som ska uppnås i de olika 

förvaltningarna. Sedan är det upp till förvaltningschefen att säkerställa så att saker görs och 

uppfylls. Det finns dock ingen uttalad kommunikationsstrategi för att uppnå mål inom 

organisationen. Detta eftersom kommunikatören inte kände sig bekväm i att använda begrepp 

och koncept som samtliga medarbetare inte kunde förstå eller relatera till. I stället skapades 

ett A3-formulär, vilket förklaras som ett gemensamt kommunikationshjälpmedel för att 

formulera problemet, samt precisera behovet eller gapet mellan vad kommunen gör och vad 

den egentligen skulle kunna göra, vilket i slutändan ligger till grund för en handlingsplan. 

 

”Vi har ingen kommunikationsstrategi, eller jo vi har en.... men vi kände att, eller jag kände 

att vi stoppade med den vi hade. Folk måste se och förstå den. Därför måste man jobba mer 

strategiskt, vilket vi gör genom att lägga upp ett A3-papper för att definiera problemet och 

börja i andra änden.” 

 

 

 

 

 

 

 

!  
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5. Analys  
 

I detta kapitel ligger det empiriska underlaget till grund för att analyseras i förhållande till 

relevant teori. Analysen är indelad likt det empiriska kapitlet med tre olika delar i form av 

intern kommunikation, extern kommunikation samt mål och strategier. Mellan dessa delar 

görs det fria tolkningar där teoretisk relevans om ämnet flikas in för att stärka antaganden 

som i senare kapitel ligger till grund för en slutsats. 

 

5.1 Uppfattning om intern kommunikation 
Mycket av den kommunikation som sker idag inom organisationen är via intranätet. Detta 

kan vara problematiskt då Simonsson (2012) lyfter fram att information som sprids där inte är 

en förutsättning för att medarbetare ska förstå saker ordagrant. Det behövs enligt forskare ges 

mer utrymme för en ömsesidig förståelse mellan sändare och mottagare (jfr Hallahan et al., 

2007; Falkheimer & Heide, 2014), vilket kanske inte är fallet idag. Vilket även en av 

kommunikatörerna poängterar och anser att intranätet fungerar som en 

envägskommunikation, likt transmissionssynen på kommunikation. Vilket Hallahan et al. 

(2007) belyser i sin studie att många forskare idag är överens om att kommunikation innebär 

mer än en enkelriktad överföring. Intranätet som system ses dock som föråldrat inom 

organisationen och något som snart ska få en ny ersättare där det blir möjligt att få intranätet 

mer personligt och en möjlighet att kommentera information som publiceras, vilket kan anses 

vara bra då det ger upphov till en större ömsesidig förståelse bland medarbetarna. Liksom att 

det enligt Grönroos (2008) sker ett samspel mellan producent och konsument som 

tillsammans skapar värde.  

 

Samtidigt som ett nytt intranät snart ska lanseras och närma sig en mer meningsskapande syn 

vid kommunikation, kommer det antagligen kvarstå problem att många medarbetare inte är 

familjära med datormiljön eller att det uppstår språkproblem, liksom att en del anställda inom 

organisationen inte anser att deras arbetsuppgift är att sitta framför en dator. Vilket förstås 

inte är bra då Larsson (2008) belyser att dessa kan riskera att utelämnas ifrån information. 

Trots detta betraktas intranätet som en bra kommunikationskanal och något som det ej går att 

undkomma i en sådan stor organisation som Växjö kommun är med fler än sju tusen 

medarbetare. Det poängteras att det är i princip omöjligt att att få i kontakt och prata med 

samtliga medarbetare på andra sätt än genom intranätet.  
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Heide et al. (2012) betonar vikten av att skapa en dialog mellan sändare och mottagare. Detta 

sker mycket inom de högre instanserna i organisationen för de som bär ansvaret för all form 

av kommunikation med diverse möten och sammanträden. Internt försöker dessutom 

kommunikatörerna att samarbeta i en sammanhållen grupp och utnyttja varandras styrkor för 

att även fungera externt, vars planering av kommunikationsinsatser och enhetliga 

presentation enligt Barker (2013) behövs för att tillgodogöra intressenters behov. Vilket kan 

anses vara särskilt viktigt idag då gränser mellan intern och extern kommunikation upplevs 

som otydlig av många forskare (jfr Tindall & Holtzhausen, 2012; Falkheimer & Heide, 

2014). Mindre dialog sker det inom lägre instanser i organisationen. De möten som sker 

mellan medarbetare inom förvaltningarna är så kallade arbetsplatsträffar och 

medarbetarsamtal, vilka i sig kan betraktas som meningsskapande syn på kommunikation där 

mottagaren får möjlighet att ge feedback och påverka i organisationen.  

 

De olika förvaltningsnämnderna i samråd med förvaltningschefen har det övergripande 

ansvaret vad som bestäms inom organisationen. Det gör att kommunikationen har bestämts 

av en ledning och som Larsson (2008) då menar är formell kommunikation. Med en stor 

organisation som Växjö kommun lyfts den formella kommunikationen fram som den 

vanligaste kommunikationsöverföringen som sker, och då i synnerhet via intranätet. Den 

informella kommunikationen är inte enligt Heide et al. (2012) lika synlig i en organisation, 

och något som empirin till viss del vittnar om. Detta kan ha sin orsak i att Växjö kommun är 

en stor och politiskt styrd organisation där de flesta beslut som fattas sker hierarkiskt. De 

informella kommunikationer som sker händer ibland när medarbetare springer på varandra i 

korridoren för att utbyta information som annars hade kanske skett formellt. Detta gör att 

både den formella och informella kommunikationen i organisationen kompletterar varandra 

och något som flera forskare påvisar (jfr Gilsdorf, 1998; Falkheimer & Heide, 2014). 

Samtidigt som det numera även enligt Heide et al. (2012) ställs krav på att medarbetare själva 

kan ta egna initiativ och kommunicera information vidare horisontellt, vilket det som 

kommunikatör inom Växjö kommun kan anses vara viktigt att göra.  

 

Flera forskare kräver idag fler kommunikationsvägar inom organisationer (jfr Christensen et 

al., 2008; Heide et al., 2012). I Växjö kommun verkar den nedåtriktade kommunikationen 

från ledning till anställda vara dominerande. Numera talas det dock om den tvärgående 

kommunikationen som sker i alla möjliga riktningar. Här ska det enligt Miller (2012) bortses 
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ifrån hierarkier inom organisationen för att främja så att nya idéer flödas. Detta är enligt 

Larsson (2008) möjligt tack vare dagens teknik som förbättrar att kommunikationen sker 

genomgående i hela organisationen, vilket ett nytt intranät med tvåvägskommunikation 

kommer att förstärka. Oroväckande är det dock enligt Larsson (2008) att de personliga 

interaktionerna försvinner i takt med att tekniken går framåt. Vilket kan påverka att fel 

budskap kommuniceras eller att det är svårt att bedöma tillförlitligheten i vad som 

kommuniceras. Vilket Växjö kommun kanske bör ha i åtanke och inte enbart förlita sig på ett 

nytt intranät för att försöka omfamna mer dialog inom organisationen mellan anställda och 

chefer. Den enda dialog och uppåtriktade kommunikationen som går från anställda till 

ledningen finns till viss mån i form av medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Där det ges 

utrymme för de anställdas synpunkter och som enligt Christensen et al. (2008) ökar 

medarbetarnas delaktighet. 

 

5.2 Uppfattning om extern kommunikation 
Växjö kommuns public relations externt är de medborgare och företag som dels redan finns 

inom kommunen, likaså de som även överväger att flytta till Växjö kommun. För att 

kommunen ska kunna upprätthålla en god relation till dessa intressenter krävs det att de 

arbetar aktivt med public relations genom skapandet av nya relationer (jfr Hallahan et al., 

2007; Larsson, 2008; Falkheimer & Heide, 2014). Detta är något som Växjö kommun 

försöker med, dels genom deras hemsida samt via de olika sociala medierna Facebook, 

Twitter och Instagram. Facebook och Twitter fungerar enligt den symmetriska modellen där 

det enligt Dozier et al. (1995) sker ett ömsesidigt relationsskapande mellan kommunen och 

deras intressenter. Detta eftersom dessa kanaler ger en möjlighet till tvåvägskommunikation 

mellan flera parter. Detta relationsskapande kan liknas vid relationsmarknadsföring där 

Grönroos (2008) menar på att båda parter ska vara med och tillsammans skapa ett värde. 

Likaså är Instagram en form av relationsmarknadsföring för Växjö kommun eftersom de har 

i avsikt att använda denna sociala mediaplattform till att låta en medborgare i Växjö kommun 

publicera bilder ur sin vardag i Växjö under en vecka. Denna typ av kommunikation, där 

människor får dela med sig av sina erfarenheter till andra individer är något som enligt 

Falkheimer & Heide (2014) skapar en mening för den enskilda individen. 

Växjö kommuns hemsida kan dock ses som en envägskommunikation och då enligt 

informationsmodellen, där kravet på denna kommunikationsmodell enligt Dozier (1995) är att 

informationen som sänds ut ska vara riktig och sann. Detta då hemsidan är en viktig del i 
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organisationen för att på ett enkelt och snabbt sätt förmedla korrekt information vidare till 

sina intressenter, vilket Högström et al. (1999) belyser är viktigt vid förändringar inom 

organisationen. Detta eftersom omvärlden enligt Larsson (2008) ständigt förändras och 

framtiden blivit allt svårare att förutse vilket ställer krav på att organisationen snabbt ska 

kunna anpassa sig efter detta. 

 

Hemsidan används för att kommunicera ut Växjö kommuns värdegrund, liksom även deras 

platsvarumärke Europas grönaste stad och andra varumärken som förknippas med Växjö 

kommun. Forskare (jfr Högström et al., 1999; Shockley-Zalabak, 2012) belyser vikten av en 

planerad effektiv kommunikation och är något Växjö kommun arbetar aktivt med att 

förmedla vilka de är och vad de står för i sin värdegrund via sin hemsida. Oavsett om Växjö 

kommuns hemsida förmedlar riktig och sann information kan medborgarna enligt Cutlip et al. 

(1994) se detta som en form av propaganda eftersom det sker via en envägskommunikation 

där syftet är att upplysa medborgarna med information utan att de kan göra sin röst hörd. Men 

eftersom de försöker informera och övertyga sina intressenter via hemsidan genom ett 

utarbetat och planlagt tillvägagångsätt så arbetar de enligt Hallahan et al. (2007) med 

strategisk kommunikation. Dock kan denna form av envägskommunikation även liknas vid 

marknadsföring eller marknadskommunikation där syftet är att försöka övertala mottagaren 

att handla i en specifik riktning utifrån organisationens mål vilket Larsson (2008) menar på 

inte kommer generera något positivt resultat över tiden, vilket i detta fallet kan tolkas som att 

deras långsiktiga relationer blir negativt påverkade. 

 

Vidare förlitar sig Växjö kommun väldigt mycket på att deras intressenter har en datorvana 

för att kunna följa dem och hitta information via hemsidan och på de sociala medierna, vilket 

har lett till att det inte görs några större insatser för att sprida information på något annat vis. 

Detta ter sig främst då Växjö kommun själva inte beskriver sig som en vinstdrivande 

verksamhet där syftet är att sälja in produkter, likt marknadskommunikation där insatser görs 

för att lansera en ny produkt eller tjänst på marknaden (jfr Kreps, 1990; Larsson, 2008; 

Falkheimer & Heide, 2014). En satsning som dock har gjorts är de informationsträffar där 

medborgare får chansen att intraktera. Just denna brist på fysiska möten är något som Larsson 

(2008) menar på beror på grund av den tekniska utvecklingen där information kan gå förlorad 

på grund av att alla människor inte besitter den moderna tekniska kunskap, vilket kan tolkas 

som att Växjö kommun förutsätter att alla medborgare har denna kunskap.  
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Växjö kommun har genom åren anställt kommunikatörer till näst samtliga förvaltningar inom 

kommunen. Dessa i sin tur försöker tillsammans skapa ett så effektivt och synkroniserat 

samarbete som möjligt för att kunna nå de gemensamma målen genom strategisk 

kommunikation, vilket i detta fall blir deras strategi och som enligt Falkheimer & Heide 

(2003) bidrar till en plan för hur målen ska uppnås. Liksom att deras insatser med att 

samordna deras utåtriktade kommunikation till externa intressenter har förstärkts för att sända 

samma budskap utåt, vilket enligt Falkheimer & Heide (2014) bidrar till en mer 

överensstämmande bild av organisationens strategier och mål. De förvaltningar som inte 

innehar en egen kommunikatör får i stället förlita sig på kommunikationsenheten som ska 

förmedla deras information utåt till de externa intressenterna. Dessa gemensamma 

kommunikationsinsatser förklaras av forskare som strategisk kommunikation (jfr Hallahan et 

al., 2007; Falkheimer & Heide, 2011). 

 

5.3 Uppfattning om mål och strategier 
Det är de olika politiska styrda nämnder som beslutar målen inom organisationen. Dessa 

finns med i den internbudget som varje förvaltning har, och vilket är till förvaltningschefens 

uppgift att säkerställa så att målen uppnås. Vilket även sker i enlighet med vad Heide et al. 

(2012) menar då de belyser att chefer har ett ansvar för att de mål som sätts också fullföljs 

och uppnås. Förvaltningscheferna kommunicerar sedan ut mål till olika underchefer inom 

organisationen för att de ska göra de närmaste anställda underförstådda med dessa. Oklart är 

det dock huruvida alla anställda inom organisationen vet om och förstår dessa till fullo, detta 

då värdegrund och mål allt som oftast enbart verkar ske i dialog sinsemellan chefer och övre 

ledning där många anställda tycks glömmas bort, alternativt anses som mindre viktiga 

mottagare. Detta särskilt då empirin vittnar om att det var meningsskiljaktigheter ifall 

värdegrunden var något som en nyanställd blev upplyst om eller inte, samt att det inte 

verkades göra några större ansträngningar med att kommunicera den över huvudtaget. Vilket 

borde anses som synd då Simonsson (2012) menar att en dialog mellan medarbetare kan öka 

deras engagemang att nå strategiska mål.   

 

Kommunikationen av kommunens värdegrund och mål är till viss del att betrakta som en 

transmissionssyn på kommunikation. Här skulle det kanske behövas en mer 

meningsskapande syn på kommunikation där värdegrund och mål inte enbart diskuteras 
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sinsemellan chefer och övre ledning, utan även sker genomgående genom hela 

organisationen, likt den tvärgående kommunikationen som Larsson (2008) lyfter fram. Det 

behövs fler möten mellan medarbetare som skapar dialog och där de känner sig delaktiga i 

organisationen. Att förlita sig på att anställda läser internbudgeten räcker inte, särskilt då 

Hallahan et al. (2007) påvisar att det numera inte är tillräckligt med en linjär syn på 

kommunikation för att påverka målgrupper utan förespråkar en ömsesidig förståelse av de 

beslut som fattas inom organisationen.  

 

Vidare förklarar Heide et al. (2003) att mål och strategier är nära sammankopplade med 

varandra, vilket även empirin vittnar om då arbetet som kommunikatör inom Växjö kommun 

är beroende av strategier och struktur för att nå uppsatta mål. Detta enligt Hallahan et al. 

(2007) för att på ett planlagt tillvägagångssätt informera och kommunicera. Likaså beskrivs 

kommunikation som en vital del för att lyckas uppnå mål, vilket dock poängteras att det 

strategiska arbetet med kommunikation kan förbättras i organisationen. Ett sätt som kan 

tänkas vara i rätt riktning är genom det så kallade A3-formuläret där kommunikatören 

försöker föra en dialog med medarbetare om vad problemet är och hur det ska lösas. Här 

kommuniceras mål strategiskt och utarbetat, snarare än att det enligt Hallahan et al. (2007) 

sker efter intuition. Detta som känt skapar en dialog och ger upphov till en ömsesidig 

förståelse mellan sändare och mottagare (jfr Hallahan et al., 2007; Falkheimer & Heide, 

2014), liksom att det enligt Simonsson (2012) kan öka medarbetares engagemang att nå 

strategiska mål. Detta samtidigt som information blir mer begriplig och tar mottagarens 

kontext, bakgrund och erfarenheter i beaktning. Vilket enligt Nilsson & Waldemarson (2007) 

är viktigt då det bidrar till en struktur och trygghet i människors vardag.  
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6. Slutsats  
 

I kapitlet dras en slutsats för att besvara studiens syfte. Därefter presenteras såväl de 

teoretiska och praktiska implikationerna som studien bidragit till, samt vilka begränsningar 

som kan dras utifrån studien för att på så vis ge förslag på idéer och tankar för framtida 

forskning.  

 

Det framgår att Växjö kommun är en stor organisation med flera tusen medarbetare där det är 

svårt att kunna kommunicera med alla på ett önskvärt och tillfredsställande sätt. 

Organisationen är uppbyggd på ett hierarkiskt sätt där majoriteten av de beslut som bestäms 

sker politiskt, vilket gör att uppsatta mål kommuniceras formellt och vertikalt från ledning till 

anställda med många olika nivåer att passera. Detta gör att den största delen av 

kommunikationen sker via intranätet, vilket fungerar som en form av envägskommunikation 

inom organisationen. Detta ska dock ersättas med ett nytt intranät för att Växjö kommun ska 

kunna nå sina mål. Här kommer det att ges en möjlighet att kunna interagera mellan sändare 

och mottagare, likt tvåvägskommunikation. Detta öppnar upp för en mer tvärgående 

kommunikation inom organisationen där medarbetare ges möjligheten att kommunicera och 

skapa en större förståelse för den information som sprids. Vilket gör att det sker en ömsesidig 

förståelse mellan sändare och mottagare, och som genererar ett större värde för båda parter 

och större engagemang att nå strategiska mål. För att skapa långsiktiga relationer vid 

relationsmarknadsföring arbetar Växjö kommun med externa intressenter då sociala medier 

används i allt större utsträckning. Vilket även är något de vill och ämnar arbeta mer med för 

att utveckla dess funktion inom den strategiska kommunikationen. 

 

Vidare görs det större ansträngningar internt inom organisationen för att samordna 

kommunikationsinsatser där kommunikatörer börjat samarbeta för att på ett effektivare sätt 

kunna uppnå deras gemensamma mål, samt även för att sända enhetliga budskap externt och 

bidra till en mer överensstämmande bild av organisationens strategier och mål. Den interna 

och externa kommunikationen har därför börjat bli mer samordnad och det är svårt att 

egentligen påvisa att traditionella forskningsfält som organisationskommunikation, public 

relations och marknadskommunikation arbetar i olika riktningar inom Växjö kommun.    
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Överlag finns det en bra dialog mellan de som har ansvaret för informationsspridningen. 

Huruvida detta genomsyrar hela organisationen och att alla anställda förstår information och 

målen kan dessvärre beskrivas som mindre tillfredsställande med tanke på organisationens 

storlek. Att förlita sig på ett nytt intranät som bygger på en större förmåga att kommunicera 

på ett meningsskapande vis kan anses som ett steg i rätt riktning, men lämnar forfarande 

utrymme för informationsklyftor inom organisationen. Detta då det är bevisat hur svår 

kommunikation är i en stor organisation och i stället för att förlita sig och omfamna nya 

tekniska kommunikationskanaler får inte den meningsskapande dialogen mellan sändare och 

mottagare förbises. Detta då det är vid en ömsesidig förståelse mellan varandra som budskap 

blir meningsfulla och möjliggör för de anställda att sträva efter gemensamma mål.  

 

6.1 Studiens implikationer  

6.1.1 Teoretiskt bidrag  

Studien baserades på existerande kunskap om strategisk kommunikation där Falkheimer & 

Heide (2014) anser att det finns för få teorier kring strategisk kommunikation och därför 

efterlyser mer forskning inom området. Detta som dels kan bidra till kunskap, men även för 

att praktiken ska kunna förfinas, granskas och utvecklas. Studien har bidragit i den kvalitativa 

bemärkelsen att beskriva hur Växjö kommun arbetar strategiskt med kommunikation, både 

internt och externt och hur denna ter sig i praktiken för en stor organisation som är uppbyggd 

av många olika avdelningar, förvaltningar och hierarkier. Vilket bevisligen är komplext och 

något studien påvisat belägg för som sker i enlighet med vad Larsson (2008) menar då 

kommunikation förklaras som svårt i stora organisationer. Dessutom menar Heide et al. 

(2012) att det snarare är regel än undantag att kommunikationen inom organisationer upplevs 

som ett problem, vilket även det finns belägg för i studien. Detta har skapat en större 

förståelse för hur viktig en strategisk kommunikation är i praktiken för en organisation, varpå 

det behövs ytterligare forskning i framtiden för att skapa en större klarhet i ämnet. 

 

Vidare har studien påvisat och fört de tre forskningsfälten marknadskommunikation, 

organisationskommunikation och public relations mer tillsammans och närmre varandra. 

Detta då det har framkommit att det är stor vikt att det finns en överensstämmande bild av 

vad som kommuniceras internt för att kunna kommunicera externt, vilket förfinar och 

instämmer i den tidigare forskningen som menar att gränsen mellan den interna och externa 

kommunikationen inte längre finns då de samverkar i större utsträckning (jfr Keller, 2001; 
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Cornelissen et al., 2006; Tindall & Holtzhausen, 2012; Barker, 2013; Falkheimer & Heide, 

2014). Vilket gör att studien kan bidra till att forskningsfälten mellan traditionella områden 

inom marknadsföring och kommunikation konvergeras mer, vilket är något Falkheimer & 

Heide (2014) har efterlyst. Liksom att studien bidrar till framtida forskning vad det gäller att 

systematiskt kategorisera detta breda och nya forskningsfält med flera motstridiga synonymer 

till varandra, vilket Hallahan et al. (2007) belyser behövs göra i framtiden.  

 

6.1.2 Praktiskt bidrag 

Den empiriska undersökningen i studien gav en beskrivning över hur Växjö kommun arbetar 

med sin strategiska kommunikation för att uppnå sina mål genom utvalda 

kommunikationsstrategier. Det framgår att Växjö kommun försöker arbeta aktivt med både 

den interna och externa kommunikationen för att sända enhetliga budskap, men att detta 

arbete lämnar utrymme för förbättring. Detta då de internt till mestadels kommunicerar 

genom sitt intranät som fungerar likt envägskommunikation, och vars linjära överföring 

möter kritik från flera forskare (jfr Hallahan et al., 2007; Nilsson & Waldemarson, 2007; 

Larsson, 2008; Simonsson, 2012; Falkheimer & Heide, 2014). Det ska dock investeras i ett 

nytt intranät där det ska ges möjlighet för avsändare och mottagare att kunna interagera 

mellan varandra, likt tvåvägskommunikation. Vilket kan anses som något fler större 

organisationer bör anamma, samtidigt som det kan tyckas vara en förutsättning med 

teknikens framfart och vetskapen att många forskare lyfter fram att det behövs skapas en 

större ömsesidig förståelse mellan sändare och mottagare (jfr Dozier et al., 1995; Hallahan et 

al., 2007; Falkheimer & Heide, 2014). 

 

Vidare ligger denna studie till grund för hur svårt det är att kommunicera inom en stor och 

kommunal organisation på ett tillfredställande sätt och att det behövs gemensamma 

kommunikationsinsatser för att kunna uppnå en organisations gemensamma mål. Vilket är 

något det empiriska underlaget visar då Växjö kommun i allt större utsträckning arbetar med 

större kommunikationsinsatser för att nå sina gemensamma mål, men att de samtidigt förlitar 

sig för mycket på tekniska informationskanaler som kan ge upphov till informationsklyftor i 

en så stor organisation som Växjö kommun är då alla kanske inte förstår innebörden med vad 

som kommuniceras. Studien kan därför fungera som underlag för att stärka andra kommuners 

kommunikationsinsatser och belysa vikten av en strategisk kommunikation där denna sker 
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utarbetat och planlagt, samt främjar en dialog mellan medarbetare i alla riktningar för att 

kunna skapa en ömsesidig förståelse mellan medarbetare.  

 

6.2 Studiens begränsningar 
Studien begränsades till enbart Växjö kommun för att kunna möjliggöra en kvalitativ 

fallstudie på en stor organisation, vilket kan bidra till att resultatet inte är möjligt att 

generalisera till andra organisationer eller företag. Dock kan det anses vara möjligt att 

resultatet till viss del går att applicera till andra kommuner, förutsatt att teorierna som legat 

till grund för denna studie är relevanta och utformningen av kommunen ter sig samma. Andra 

begränsningar som kan ha påverkat studien är det strategiska urval som gjorts då det var få 

som ansågs besitta den kunskap som krävdes för att att beskriva den strategiska 

kommunikationen inom organisationen. Vilket begränsade antalet intervjuade respondenter, 

samtidigt som två av de som ansågs besitta kunskapen inte kunde eller ville delta. Det gör att 

det empiriska underlaget är något spritt och av olika kvalité mellan respondenterna, vilket 

dock i det stora hela bedöms som tillförlitligt och vara av samma karaktär där tre intervjuer 

gav de uttömmande och kvalitativa svar som behövdes för studien. Vidare är ämnet strategisk 

kommunikation enligt Falkheimer & Heide (2014) ett nytt forskningsområde där det inte 

finns tillräckligt med information som behandlar ämnet i fråga, vilket kan ha gjort att valet av 

teorier påverkat resultatet av studien och dess reliabilitet. Liksom att även valet och 

utformningen av intervjufrågorna kan ha påverkat resultatet och reliabiliteten för studien. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Baserat på studiens resultat öppnar det upp för framtida kvalitativa studier och forskning. 

Detta är något som Falkheimer & Heide (2014) tar upp där de menar på att strategisk 

kommunikation är ett nytt begrepp som saknar kunskap om vad det egentligen har för 

betydelse för en organisation. Särskilt då i form av kvalitativa studier som ger utrymme för en 

större förståelse för vad som undersöks, liksom att den kvantitativa forskningen har enligt 

Falkheimer & Heide (2014) distanserat sig från praktiken vad det gäller 

kommunikationsforskning. Det är inte längre av relevans att uppfinna nya 

kommunikationsmodeller, utan det är nu av större vikt att betrakta strategisk kommunikation 

som något väldigt komplext och att det därför behövs mer djupgående forskning som 

undersöker området mer detaljerat för att kunna beskriva det. Förslag på framtida forskning 
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av organisationers strategiska kommunikation skulle vara flera fallstudier på olika typer av 

organisationer samt att bedriva forskning på avdelningsnivå för att kunna få en djupare 

uppfattning huruvida den strategiska kommunikationen verkligen når ut till samtliga 

medarbetare och chefer. Det skulle då kunna ligga till grund för en effektvärdering av 

organisationers strategiska kommunikation och hur pass väl den fungerar i praktiken eller ej 

genom att involvera anställda i organisationen. 

 

!  
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Respondenter, intervju 

 

Intervju med kommunikatör 1. 

Intervju med kommunikatör 2. 

Intervju med kommunikatör 3. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Berätta om hur Du upplever: 

 

Intern kommunikation 

1. Allmänt om den interna kommunikationen inom organisationen/Förvaltningen. 

2. Vem som bestämmer vad och hur saker ska kommuniceras internt.  

3. Hur mål, värdegrund och policy kommuniceras internt. 

4. Allmänt om feedback i organisationen. 

5. Hur feedbacken fungerar mellan chefer och medarbetare. 

 

Extern kommunikation 

6. Allmänt om den externa kommunikationen som sker mot intressenter. 

7. Vem som bestämmer vad och hur saker ska kommuniceras externt.  

8. Hur mål, värdegrund och policy kommuniceras externt. 

 

Mål 

9. Allmänt om målen för er organisation. 

10. Hur dessa kommuniceras och tillämpas. 

11. Hur kommunikation kan bidra till att uppnå organisationens mål. 

 

Strategi 

12. Allmänt om strategier för er organisation. 

13. Hur dessa kommuniceras och tillämpas. 

 

Tack för din medverkan! 

  


