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Populärvetenskaplig sammanfattning: Att omfamna olikheter 

I dag försöker många kommuner, landsting och andra offentliga organisat-

ioner visa att de är en enhetliga i allt de säger och gör. Det bästa sättet att 

göra det på kan vara att omfamna de skillnader som finns. 

I kommuner, landsting och myndigheter hittar vi kommunikationsplaner och va-

rumärkesplattformar som berättar att det är viktigt att allt anställda säger ska 

hänga ihop och sägas på ett liknande sätt. Risken är att organisationen annars tap-

par trovärdighet, precis som att en person som motsäger sig själv inte framstår 

som särskilt pålitlig.  

Men är det verkligen möjligt att projicera samma bild i alla situationer? Of-

fentliga organisationer har ansvarsområden och arbetsuppgifter som i sig är mot-

stridiga. I kommuner är det till och med vanligt att deras myndighetsutövande de-

lar bötfäller andra delar som bryter mot ett visst beslut eller en särskild lag.  

Vid avhysningen av Sorgenfrilägret samlades politiker och tjänstemän från 

olika förvaltningar i Malmö stad för att tala med en enad röst. För dem är det inte 

ett problem att staden är motsägelsefull utan snarare väldigt viktigt. Att varje för-

valtning arbetar utifrån sina lagar och beslut utan påverkan från någon annan är 

grunden för allt kommunen gör. Samtidigt inser de att allmänheten och media inte 

förstår den här uppdelningen. När förvaltningarna handlar på olika sätt eller säger 

saker som går emot varandra möts de av kritik. Journalister och medborgare kan 

också bli frustrerade när en person på Malmö stad inte kan uttala sig om delar av 

avhysningen som ligger utanför den egna förvaltningen. 

När de samordnar sig för att tala med en enad röst slätar de inte över ansvars-

fördelningen. Tvärtom gör de den tydligare, både för sig själv och allmänheten. 

Genom att veta vad alla andra gör kan de undvika att säga saker som går emot 

varandra, samtidigt som de vet vem de ska hänvisa till när de får en fråga utanför 

det egna området. Samtidigt är det ett sätt att upplysa allmänheten om vilka an-

svarsfördelningar som finns och varför de är viktiga. 

Både de anställda och allmänheten verkar nöjda med stadens strategi. Kanske 

är det dags att sluta klä organisationerna i stiliga och lättsmälta varumärken som 

inte representerar verksamheten, och istället omfamna de olikheter som finns. 



Abstract · Sammanfattning 

Title: Uniting around differences – Integrated communications in the 

public sector 

Drawing upon discourse and field theory, this study sets out to understand how 

public organisations manage the tension between inherent internal contradictions 

and the ambition to integrate their communications. Malmö city’s work coordinat-

ing the city’s communication in relation to the so called ‘Sorgenfri camp’ was 

studied as a case. Administrative employees and local politicians involved with 

the cooperation was interviewed. 

The study shows that the ambition to speak with a unified voice is rooted in 

the perception that external actors see the city as a singular discursive author. This 

ambition is complicated by the organisation being separated into fields with dis-

tinct logics. The actors can only exert influence over objects legitimate within the 

own field, making it impossible to unify messages. The tension is somewhat para-

doxically managed by emphasizing the differences between the fields. Major dis-

crepancies are avoided while the image of the author as unified is criticised. 

 

Keyword: Strategic communications, integrated communications, public sector, 

discourse analysis, Foucault, Bourdieu 

  



Titel: Att enas kring olikheter – Integrerad kommunikation i den offent-

liga sektorn 

Denna studie anlägger ett diskurs- och fältteoretiskt perspektiv i syfte att förstå 

hur offentliga organisationer hanterar spänningen mellan deras till synes oundvik-

liga interna motsättningar och ambitionen att integrera kommunikationen. Malmö 

stads samordning i syfte att tala med en röst i relation till det så kallade ”Sorgen-

frilägret” studerades som fall. Administrativa tjänstemän och lokalpolitiker som 

direkt arbetat med samordningen intervjuades. 

Studien visar att aktörernas ambition att tala med en enad röst bottnar i upp-

fattningen att externa aktörer ser staden som en enhetlig diskursiv författare. Detta 

försvåras av att organisationen är uppdelad i fält med separata logiker. Aktörer 

kan endast tala om och utöva inflytande över objekt som är legitima i det egna fäl-

tet, vilket gör det omöjligt att ta fram helt gemensamma budskap. Spänningen 

hanteras något paradoxalt genom att framhäva skillnaderna mellan fälten. På så 

sätt undviks större diskrepanser, samtidigt som bilden av staden som enhetlig kri-

tiseras. 

 

Nyckelord: Strategisk kommunikation, integrerad kommunikation, offentlig sek-

tor, diskursanalys, Foucault, Bourdieu  

 

Antal tecken, inklusive mellanslag: 118 749 
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Inledning 

Vad spelar det för roll vem som talar, någon har sagt vad spelar det för roll vem som ta-

lar. (Beckett, citerad i Foucault, 2008, s. 79) 

I dag uppehåller sig många offentliga organisationer inte bara vid vad de säger, 

utan vid vilka de uppfattas vara när de talar. De kommunicerar strategiskt med 

ambitionen att presentera en enhetlig och konsekvent identitet. En konsekvens och 

kontinuitet mellan sammanhang, talespersoner och tidsrymder eftersträvas, för att 

skapa intrycket att organisationen talar som en individuell varelse. Samtidigt ver-

kar offentliga organisationer i en kontext som radikalt skiljer sig från den privata 

sektorn, där idealet sedan länge slagit rot. Styrda av ett flertal olika lagar och poli-

tiska beslut som inte alltid pekar i samma riktning är möjligheterna att strategiskt 

forma och kommunicera en organisatoriska identitet på ett enhetligt sätt begrän-

sade. Större kommuner exemplifierar svårigheterna särskilt tydligt, då de utgörs 

av förvaltningar som kan stå under mer eller mindre autonoma styren. 

Inom den offentliga sektorn hittar vi många exempel på initiativ som föresprå-

kar en konvergens mellan organisationskultur och image. Wæraas, Bjørnå och 

Moldenæs (2014) noterar att de flesta norska kommuner på något sätt arbetar stra-

tegiskt för att uttrycka en enhetlig organisationsidentitet. Samma trend tycks gälla 

i Sverige. Region Skånes varumärkesplattform viger ett stycke åt att förklara att 

samma värden ska prägla den interna och externa kommunikationen såväl som 

organisationsklimatet (Region Skåne, 2014). I Helsingborgs stads varumärkes-

plattform påminns medarbetarna att de är ambassadörer för varumärket och får 

beskrivet för sig hur de ska arbeta för att ge bilden av en enhetlig organisation 

(http://vm.helsingborg.se/). Handboken “Varumärken i Offentlig Tjänst” 

(Dahlqvist & Melin, 2010) ger konkreta råd till myndigheter, kommuner, lands-

ting och regioner som vill skapa ett enande varumärke. 

Offentliga organisationers ambition att kommunicera en enhetlig identitet för-

svåras av deras komplexitet och inneboende motsägelsefulla interna identiteter 

och målsättningar (Sataøen & Wæraas, 2015; Wæraas, 2010). Det finns dessutom, 
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till skillnad från privata organisationer med en tydlig gemensam hierarki, en in-

byggd distans till den politiska ledningen. De politiska motiven kan skifta med 

valcykeln och har sitt ursprung i opinionen, en ideologi eller ett partiprogram sna-

rare än i verksamheten (Christensen et al., 2007). Trots ett klimat som till synes är 

fyllt av oundvikliga motsättningar verkar offentliga organisationer fortsatt att ap-

plicera ett integrerat förhållningssätt till praktisk kommunikation. 

Enhetlighet inom den offentliga sektorn 

Tanken att organisationer bör koordinera sina kommunikationsaktiviteter med or-

ganisationens handlingar för att presentera en konsekvent identitet har i dag en 

mycket stark plats inom strategisk kommunikation, både som forskningsfält och 

praktik. Gränserna mellan en organisations såväl formella och informella som ex-

terna och interna sidor löses upp, för att istället betraktas och hanteras som en en-

het. I The Routledge Handbook of Strategic Communication argumenterar Torp 

(2015) för att det är det här holistiska förhållningssättet som gör paradigmet stra-

tegisk kommunikation just strategiskt. Det finns många benämningar och variat-

ioner på ambitionen att i någon utsträckning samordna en organisations kommu-

nikationsaktiviteter, som corporate communications, integrerad kommunikation 

och totalkommunikation (Balmer, 1998; Christensen, Morsing & Cheney, 2008; 

Falkheimer & Heide, 2014; Fredriksson & Pallas, 2015). Det är svårt att skilja 

många av begreppen åt och en lika stor uppgift att exakt avgränsa användningen 

av ett enskilt begrepp. I sammanhanget är jag intresserad av att studera det som ett 

övergripande normativt ideal och kommer därför inte att göra en definitiv teore-

tisk avgränsning. I fortsättningen använder jag mig av begreppet integrerad kom-

munikation för att beskriva idealet att organisationen ska presentera en homogen 

bild av sig själv genom att samordna alla kommunikationsaktiviteter med 

varandra och kommunicera i linje med de värderingar och förståelser som styr or-

ganisationens kultur, övergripande handlingar och strategiska beslut. 

Fördelarna med ett holistiskt angreppssätt tycks vara många och mycket har 

skrivits om idén i relation till den privata sektorn. Under 80-talet hade insikten att 

allt en organisation gör också kommunicerar någonting växt fram inom kommu-

nikationsforskningen, vilket ifrågasatte praktiken att separera kommunikation till 

en enskild och isolerad funktion (Balmer, 1998; Falkheimer & Heide, 2014). I 
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samma anda ifrågasattes möjligheten att göra klara distinktioner mellan målgrup-

per. Dels eftersom de till viss del överlappar varandra, dels för att det är omöjligt 

att säkerställa att exempelvis en investerare enbart tar del av information riktat till 

denne och inte reklamfilmer riktade till slutkonsumenten. Tankesätten gav upphov 

till nya perspektiv med ambitionen att röra sig bort ifrån synen på kommunikation 

som en isolerad organisatoriskt aktivitet för att marknadsföra en produkt eller nå 

ut till en viss målgrupp, till förmån för samordning med alla administrativa aktivi-

teter (Balmer, 1998). Samma röda tråd som styr kommunikationen ska återfinnas i 

beslutsfattandet och de anställdas värderingar (Balmer, 2006). 

Litteraturen framhåller flera positiva konsekvenser av framgångsrik koordinat-

ion av en organisations strategiska kommunikationsaktiviteter, ledning och kultur. 

Integrerad kommunikation tänks stärka organisationens legitimitet och rykte hos 

olika interna och externa målgrupper, eftersom de inte upplever motsättningar 

mellan det organisationen säger och gör i olika kontexter (Christensen et al., 

2008). Organisationer som handlar och talar på ett sätt som organisationsmed-

lemmarna uppfattar stå i motsättning till den egna identiteten riskerar att förlora 

intern legitimitet och skapa djupa motsättningar (Bridwell-Mitchell & Mezias, 

2012). Om det tvärtom finns en överensstämmelse kan detta öka både produktivi-

teten och den interna känslan av tillhörighet, i och med att medlemmarna har en 

klar idé av vilka värden som styr den egna verksamheten och hur de bör handla i 

en specifik kontext (Gromark & Melin, 2013). 

Det finns betydligt mindre skrivet om hur det holistiska förhållningssättet till 

kommunikation har applicerats inom den offentliga sektorn, trots att många of-

fentliga organisationer i dag uttryckligen strävar efter att skapa och presentera en 

konsekvent och tilltalande organisationsidentitet. Offentliga organisationer uppvi-

sar också vissa avgörande skillnader gentemot den privata sektorn, som tycks 

komplicera kommunikationsarbetet ytterligare. 

Befintlig forskning pekar på flera till synes oundvikliga splittringar inom den 

offentliga sektorn, som gör det svårt att direkt applicera de dominerande kommu-

nikationsidealen. Aktörer inom olika avdelningar och med olika yrkesroller tycks 

ha olika prioriteringar med hänsyn till varför organisationen ska tala, vad som ska 

sägas, hur det ska sägas och till vem det ska sägas (Aula, Tienari & Wæraas, 

2015; Frandsen & Johanson, 2009). Tjänstemannaorganisationen präglas av olika 

identiteter och målsättningar som tar sig uttryck i skillnader mellan olika profess-
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ionella och organisatoriska grupperingar (Wæraas, 2008). Samtidigt agerar den 

politiska organisationen föga förvånande efter politiska motiv som kan stå i mot-

sättning till tjänstemannaorganisationens kultur och tidigare direktiv (Christensen, 

Lægreid, Roness och Røvik, 2007; Rose & Cray, 2010). Det innebär att kommu-

nikatörer, såväl som andra yrkesgrupper, måste navigera flera konfliktfyllda kon-

stellationer i det dagliga arbetet. 

Trots de påtagliga motsättningarna kommunicerar många offentliga organisat-

ioner med en mer eller mindre enad röst. På något sätt tycks konflikterna i regel 

lösas eller nedtystas. För att förstå hur det här går till anlägger jag ett diskursteore-

tiskt perspektiv. Det kan ge en grundläggande förståelse för de bakomliggande 

strukturer som ger upphov till motsättningar mellan olika organisatoriska delar el-

ler yrkestillhörigheter. Genom att studera arbetet för att integrera den organisato-

riska kommunikationen som en process, vilken sker inom dessa diskursiva ramar, 

kan vi bättre förstå de spänningar som finns och hur de hanteras. 

Att få en djupare förståelse för hur idealet kring integrerad kommunikation 

begränsas eller förändras i den offentliga sektorn är av särskilt intresse för kom-

munikatörer som verkar i den. Idén att all kommunikation inom en organisation 

bör likriktas i linje med organisationens värderingar och ledarskap är i dag en cen-

tral del av professionaliseringen av strategisk kommunikation (Fredriksson & 

Pallas, 2015). Att en sådan grundpelare i kommunikatörens förhållningssätt tycks 

vara olämpligt för en arbetskontext som blir allt vanligare är både negativt för den 

individuella kommunikatören och professionaliseringsprocessen. En ökad medve-

tenhet om de praktiska begränsningarna i en så pass djupt förankrad normativ idé 

kan förhindra att den okritiskt appliceras och på sikt ge upphov till alternativa an-

greppssätt. I förlängningen kan mer konstruktiva praktiker också leda till positiva 

konsekvenser för de offentliga organisationerna i sig. 

Malmö stad och Sorgenfrilägret 

För att kunna studera spänningen mellan motsättningar i offentliga organisationer 

och ambitionen att kommunicera enhetligt på ett konstruktivt sätt använder jag 

mig av Malmö stad och händelseförloppet kring rivningen av det så kallade Sor-

genfrilägret som studieobjekt. Genom att undersöka hur aktörer i olika positioner 

inom tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen har utövat in-
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flytande över kommunikationen kan vi uppnå en förståelse för hur olika profess-

ionella, organisatoriska och politiska diskurser aktiveras för att forma budskapen, 

tonaliteten och strategin bakom organisationens uttalanden. Till skillnad från 

många tidigare studier kan vi genom fallet studera hur kommunikationen har ut-

formats kring en konkret händelse, istället för mer övergripande kommunikations-

strategiska ställningstaganden som varumärkesarbete eller instiftandet av en ny 

enhet (se t.ex. Aula, Tienari & Wæraas, 2015; Frandsen & Johanssen, 2009). 

Det som i folkmun kallas för Sorgenfrilägret var en större bosättning upprättad 

av EU-medborgare, varav de flesta romer från Rumänien, på tomten Brännaren 19 

i Malmö (Josefsson, 2015; Miljönämnden Malmö stad, 2015). Efter ett drygt år av 

flera misslyckade försök att avhysa de boende meddelade Miljöförvaltningen i 

Malmö i oktober 2015 att lägret skulle komma att demoleras (Persson & Paulsson, 

2015). Beslutet att riva lägret fattades av Miljönämnden (Miljönämnden Malmö 

stad, 2015) och väckte många starka känslor, både inom och utanför den politiska 

arenan (se t.ex. Sundin & Svensson, 2015; Josefsson, 2015). Allt eftersom lägret 

och det mediala intresset för det växte engagerade sig fler förvaltningar i frågan. 

Tillsammans med polisen skapades en samordningsgrupp, i vilken organisation-

ens gemensamma handlingar och kommunikation planerades. 

Malmö stads kommunikationspolicy vittnar om en ambition att samordna och 

likrikta kommunikationen. Alla medarbetare ska vara informerade om och stå 

bakom stadens mål, planer och beslut innan de kommuniceras utåt, för att alla 

kontakter med staden ska ge en sammanhängande och trovärdig bild (Malmö stad, 

2006). Riktlinjerna speglar idealet att integrera kommunikationen med organisat-

ionens värderingar, handlingar och kultur, för att skapa en tonal och budskaps-

mässig enhetlighet. I en för Malmö stad gemensam kommunikationsplan som togs 

fram i samordningsgruppen framträder ambitionen att integrera kommunikationen 

tydligt, med det uttalade syftet “Att bidra till att Malmö stad talar med en röst”. 

Syfte och frågeställningar 

I följande studie undersöker jag hur offentliga organisationer kommunicerar på ett 

enhetligt sätt trots att de präglas av starka interna motsättningar. För att illustrera 

detta fenomen utforskar jag hur en offentlig organisation arbetar för att integrera 

kommunikationen i en specifik situation. Syftet är att bidra med kunskap om hur 
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diskursiva motsättningar begränsar och möjliggör offentliga organisationers för-

måga att strategiskt kommunicera en enhetlig bild. 

Tidigare studier som berör spänningen tycks utgå från en viss definition av 

idealet integrerad kommunikation, för att antingen hylla fördelarna med det eller 

kritiskt konstatera att det är omöjligt att applicera i offentliga organisationers mot-

sägelsefulla miljöer. Min ambition är att presentera ett nytt sätt att förstå spän-

ningen mellan dessa interna motsättningar och integrerad kommunikation, genom 

att röra mig bort ifrån utvärderingar av ett teoretiskt definierat ideal och istället 

studera de processer som omger offentliga organisationers arbete för att framstå 

som enhetliga. Motsättningarna som finns inom en offentlig organisation kan inte 

förstås som statiska objekt. De bottnar i olika diskurser och aktiveras i varje kon-

kret yttrande. Genom att föra in ett diskursteoretiskt perspektiv kan vi förstå den 

mer komplexa och dynamiska interaktionen, präglad av både konflikt och konsen-

sus, som sker när aktörer utifrån olika diskurser strategiskt arbetar för att framstå 

som enade. 

För att uppfylla studiens syfte har jag formulerat följande forskningsfrågor. 

Hur konstruerar aktörerna idealet att tala med en enhetlig röst? 

Vilka diskursivt konstruerade motsättningar finns det mellan olika organisato-

riska positioner? 

Hur påverkar dessa motsättningar idealet att tala med en enhetlig röst? 
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Teoretiska perspektiv 

Nedan redogör jag för de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis diskuterar och ifrågasätter jag idealet om att kommunicera en kon-

sekvent organisation i en offentlig kontext. Därefter redogör jag för tidigare stu-

dier som berör spänningen mellan den interna komplexiteten i offentliga organi-

sationer och deras möjlighet att kommunicera strategiskt. Avslutningsvis presen-

terar jag det diskurs- och fältteoretiska ramverk som jag applicerar i analysen och 

vilken typ av insikt det kan ge om problematiken. 

Integrerad kommunikation i en offentlig organisation 

Rent allmänt tycks idealet att framstå på ett konsekvent sätt gammalt och djupt ro-

tat i de flesta kulturer. I sin dramaturgiska allegori för mänskligt beteende fram-

håller Goffman (1956) att strävan efter att framhäva sig själv på ett konsekvent 

sätt inför sina åskådare är djupt rotad i människan. När vi inför en viss publik tar 

på oss en särskild roll anstränger vi oss för att samma publik inte ska se oss när vi 

beter oss på ett motsägelsefullt sätt, vilket riskerar att allvarligt skada vårt förtro-

ende (Goffman, 1956). Vårt sociala liv går enligt Goffman ut på att i olika kontex-

ter anta den roll som är mest lämplig och att noggrant upprätthålla gränserna mel-

lan våra olika framtoningar. 

Samma grundläggande idé återfinns i idealet integrerad kommunikation. Tan-

ken är att en organisation som talar eller handlar på ett motsägelsefullt sätt riske-

rar att skapa förvirring hos mottagarna och underminera bilden av organisationen 

som legitim (Christensen et al., 2008; Hatch & Schultz, 2008). I skarp kontrast till 

den försiktiga hanteringen av olika persona som Goffman beskriver, förespråkar 

integrerad kommunikation i sin mest extrema form att gränsdragningarna mellan 

olika roller i så stor utsträckning som möjligt bör utplånas. Organisationen ska 

anta exakt samma skepnad för samtliga publiker, externt och internt. Det innebär 

också att de informella dimensionerna av organisationen måste samordnas med de 

formella, eftersom värderingarna och kulturen som styr arbetet har en påverkan på 
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hur organisationen handlar och uppfattas genom sina medlemmar (Christensen et 

al., 2008). Därför är det ledningens uppgift att definiera eller identifiera organisat-

ionens identitet, för att därefter samordna organisationsmedlemmarnas uppfatt-

ningar, handlingar och åsikter med den strategiska ledningen och formella kom-

munikationen (se t.ex. Balmer & Greyser, 2006; Christensen et al., 2008; Hatch & 

Schultz, 2001; Mumby, 2012). 

Trots de många utpekade fördelarna finns det flera praktiska problem med in-

tegrerad kommunikation. Idealet förutsätter att det finns eller kan finnas en auten-

tisk identitet som har internaliserats av samtliga organisationsmedlemmar samt att 

denna i sin tur kan uttryckas i samtliga strategiskt formulerade budskap för att 

därefter uppfattas på ett enhetligt sätt av samtliga tilltänkta mottagare (Christensen 

et al., 2008). Att detta över huvud taget skulle vara möjligt i större organisationer 

har mötts av kritik. Världen utanför organisationen är komplex och en rad aktörer 

kommer att tolka och rekonstruera det som yttras genom sina egna, vitt skilda, 

tolkningsramar på oförutsägbara sätt (Christensen et al., 2008). Att säkra stöd från 

organisationsmedlemmarna är dessutom omöjligt om all kommunikation likriktas 

från en strategisk topp, då genuint engagemang tycks vara en förutsättning för att 

skapa verkliga band till de idéer och värderingar som framförs (Christensen et al., 

2008). Vidare präglas större organisationer troligtvis av värden, ideal och prakti-

ker som är motsägelsefulla, och kan vara uppdelat efter avdelningar, subkulturer 

eller yrkestillhörigheter (Christensen et al., 2008). 

De tänkta fördelarna med att offentliga organisationer har tydligt definierade 

värden och mål som genomsyrar allt de säger och gör är många och speglar i stora 

drag de fördelar som har ritats upp i en privat kontext. Företrädare menar att tyd-

ligheten och kontinuiteten leder till större extern legitimitet och ett ökat förtroende 

hos externa parter, samtidigt som de internt leder till att inspirera medarbetarna 

och öka effektiviteten (Gromark & Melin, 2013). Samtidigt tycks den offentliga 

kontexten innebära svårigheter i att applicera principerna på samma sätt som inom 

en privat organisation. Till skillnad från privata organisationer som är ansvariga 

inför en styrelse, är offentliga organisationer ansvariga inför demokratiskt valda 

politiker, vilka i sin tur är ansvariga inför medborgare (eller väljare). Organisat-

ionerna har också många, bitvis motsägelsefulla, funktioner och åtaganden (Chris-

tensen, Lægreid, Roness och Røvik, 2007). Integrerad kommunikation som syftar 

till att differentiera organisationen från andra organisationer riskerar att skada of-
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fentliga organisationers legitimitet, eftersom stora delar av den offentliga sektorn 

baserar sin legitimitet i att agera på ett sätt som är jämlikt med andra offentliga 

aktörer (Sataøen & Wæraas, 2015). Mer allvarligt är att offentliga organisationer i 

västerländska demokratier tycks vara systematiskt motsägelsefulla (Wæraas, 

2008). I sin strävan att både tjäna allmännyttan och individuella intressen utövar 

de både auktoritär disciplin och serviceorienterad hjälpsamhet. Samma intressen 

som gynnas av en handling kan komma att missgynnas av en annan (Wæraas, 

2008). Att offentliga organisationer har en mängd olika funktioner ger upphov till 

olika interna värden och identiteter (Wæraas, 2008). På en kommun tjänar åtagan-

den som att dela ut kulturstipendier, erbjuda stöd till elever med särskilda svårig-

heter och att kräva rivningen av ett svartbygge alla en övergripande samhällsnytta, 

men individerna som arbetar inom de olika områdena har troligen olika värde-

grunder som styr arbetet och uppfattningar av den organisatoriska identiteten. En 

översikt över hur flera offentliga myndigheter i OECD-länder strategiskt kommu-

nicerar den egna identiteten visar att de tenderar att fokusera på mjuka och ser-

viceorienterade värden (Wæraas, 2010). Dessa överensstämmer sällan med alla 

aspekter av myndigheterna, vars uppgifter ofta omfattar utövandet av en strikt by-

råkratisk auktoritet. Diskrepansen mellan den uttalade identiteten och identiteten 

som tar sig uttryck i handlingarna riskerar därför på sikt att skada organisationer-

nas legitimitet, eftersom det är omöjligt att integrera alla organisationens värden 

och ansikten i kommunikationen (Wæraas, 2010). 

Den interna splittringen utgör en grogrund för konflikter och maktkamper 

kring kommunikationsfunktioner och kommunikationsaktiviteter. I studie av ett 

universitets varumärkesarbete undersöker Aula, Tienari och Wæraas (2015) pro-

cessen som fokus för en maktkamp mellan olika organisatoriska aktörer vilka, uti-

från olika sociala kontexter och identiteter, försöker utöva inflytande över organi-

sationen. De ser modernt varumärkesarbete som en form av det holistiska ideal 

som beskrevs ovan, där organisationens verksamhet, kultur och identitet ska sam-

las till en enhet (Aula et al., 2015). Därmed kan den här typen av aktivitet inte för-

stås som en isolerad kommunikationsaktivitet utan är något som berör organisat-

ionens identitet och verksamhet och riskerar att skapa organisationspolitiska kon-

flikter. Aktörer utanför och inom organisationen påverkas av varumärkesutform-

ningen och engagerar sig strategiskt för att driva det i en viss riktning. Det resulte-

rande varumärket är därför inte en produkt av att metodiskt ha applicerat en viss 
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kommunikationsmodell, utan resultatet av en konflikt mellan aktörer med olika 

förmåga att utöva makt (Aula et al., 2015). 

Tidigare forskning 

Det finns ett antal studier som med olika infallsvinklar direkt eller indirekt berör 

integrerad kommunikation i en offentlig kontext. 

Frandsen och Johansen (2009) har studerat hur moderna kriskommunikations-

praktiker har institutionaliserats i danska myndigheter, som ett steg i hur dessa 

anammat företagslika kommunikationsideal. De applicerar ett kulturellt-kognitivt 

perspektiv på institutionen för att studera hur idéer kring kriskommunikation fått 

fäste eller misslyckats med att få fäste i organisationerna (Frandsen & Johansen, 

2009). Resultaten tyder på att de nya kriskommunikationsfunktionerna har haft 

svårt att få inflytande utanför den egna avdelningen, i synnerhet i relation till den 

sedan tidigare etablerade nödsituationsavdelningen (“emergency department”). De 

kommunikatörer som rekryterats för att hantera organisationens kriskommunikat-

ion agerar inom en diskurs och logik som skiljer sig från de tidigare etablerade 

avdelningarna, vilket skapar konflikter och svårigheter i samarbetet (Frandsen & 

Johanson 2009). Problematiken tycks bottna i en avsaknad av förståelse för den 

nya funktionens uppgifter och prioriteringar, vilket leder till en brist på gemensam 

grund som krävs för att konstruktivt arbeta tillsammans. Trots att den offentliga 

sektorn officiellt anammar moderna kommunikationsparadigm tycks det vara 

svårt att integrera dem i de befintliga organisationerna. Den organisatoriska kom-

plexiteten och trögheten innebär att nya kommunikativa angreppssätt hamnar i 

konflikt med dominanta idéer och positioner. Aktörer med andra professionella 

och organisatoriska tillhörigheter och diskurser tycks både avsiktligt och oavsikt-

ligt utgöra hinder för den integrerade kommunikationen som förespråkas inom 

strategisk kommunikation. 

Ytterligare en viktig aspekt, som inte tycks ha studerats ingående i relation till 

strategisk kommunikation, är inflytandet från organisationernas politiska styre. 

Eftersom avståndet till det politiska styret varierar mellan olika offentliga organi-

sationer är det svårt att jämföra graderna av inflytande, men det påverkar ändock 

drastiskt organisationens förutsättningar att arbeta (Christensen et al., 2007). I re-

lation till offentliga organisationers rykteshantering beskriver Wæraas och Byrkje-
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flot (2012) det de benämner politik-problemet (“the politics problem”) som det 

största hindret för offentliga organisationer att strategiskt presentera den egna or-

ganisationen på ett konsekvent sätt. Tjänstemannaorganisationen måste imple-

mentera politiska beslut oavsett organisatorisk värdegrund och det politiska styret 

utövar inflytande över administrativa processer i syfte att uppfylla partipolitiska 

mål (Wæraas & Byrkjeflot, 2012). Politisk kommunikation går till stor del ut på 

att ideologiskt differentiera identiteten bakom det egna partiet eller den egna kan-

didaten från motståndare (Roper, 2005) och samma logik gäller i politiska hand-

lingar. 

Rose och Cray (2010) pekar ut ytterligare ett antal sätt där det politiska infly-

tandet påverkar organisationernas strategiska arbete i allmänhet, på ett sätt som 

fundamentalt skiljer sig från den privata sektorn. Trots att studien är genomförd i 

en kanadensisk kontext går det att dra paralleller till det svenska systemet. Priori-

teringarna mellan det politiska styret och högre tjänstemän inom den offentliga 

sektorn skiljer sig ofta åt. Högre tjänstemän har ofta en större kännedom om och 

lojalitet till organisationen och vilka problem den står inför, medan det politiska 

styret väger in den ständigt närvarande politiska betydelsen av organisationens 

agerande (Rose & Cray, 2010). Beslutsfattandet i offentliga organisationer sker (i 

Sverige på grund av offentlighetsprincipen) inte bakom stängda dörrar, vilket 

både politiskt och praktiskt begränsar möjligheterna till en öppen och ömsesidig 

diskussion, särskilt i förhållande till känsliga och politiskt laddade ämnen (Rose & 

Cray, 2010). Det finns också en inbyggd cynism hos tjänstemän som varit i orga-

nisationen tillräckligt länge för att ha bekantat sig med ett mönster av tandlösa 

strategiska förändringar som löser av och motverkar varandra. Därmed tenderar 

det att finnas ett motstånd till nya strategiska initiativ och en uppfattning om en 

oundviklig motsättning mellan politikerna och tjänstemännen (Rose & Cray, 

2010). 

Befintliga studier demonstrerar med olika infallsvinklar hur ett integrerat an-

greppssätt till kommunikation tycks vara illa lämpat för organisationer i den of-

fentliga sektorn. Motsättningar mellan olika yrkesgrupper och avdelningar i kom-

bination med distansen mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisat-

ionen tycks göra det omöjligt att presentera en gemensam identitet som kan accep-

teras av organisationsmedlemmarna. Inga studier belyser dock hur de offentliga 
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organisationer som utger sig för att kommunicera enhetligt faktiskt har löst eller 

undertryckt problemen för att forma sin kommunikation. 

Nedan anlägger jag ett diskursteoretiskt perspektiv i syfte att bättre förstå hur 

olika professioner och organisatoriska positioner ger upphov till motsättningar 

och hur dessa motsättningar hanteras när organisationen ska kommunicera enhet-

ligt. 

Diskurs och fälttillhörighet 

Min teoretiska grund vilar huvudsakligen på en kombination av Foucaults diskurs-

teori och Bourdieus fältteori, som jag, på ett något annorlunda sätt, tidigare har ut-

forskat i mitt kandidatarbete (Hellgren, 2014). Kombinationen lämpar sig för att 

fånga hur samarbetet som ger upphov till organisatoriska utlåtanden ser ut. Aktö-

rer med olika professionella och organisatoriska fälttillhörigheter har olika och 

bitvis motsägelsefulla förutsättningar och mål, som samverkar, kolliderar eller 

undertrycks i interaktion med varandra. Syftet är inte att presentera en komplett 

bild av hur varje aspekt av de två teoretikernas ramverk står i harmonisk relation 

till varandra, utan att inspireras av delar av dem för att bättre förstå hur organisa-

toriska spänningar tar sig uttryck och hanteras. 

Foucaults diskursteori 

Jag använder mig av den Foucaldianska förståelsen av diskurs som ständigt ifrå-

gasatta och föränderliga övergripande ramverk, vilka påverkar hur människor för-

står världen och vad de anser vara acceptabla sätt att tänka och handla (Prasad, 

2005). En diskurs omfattar både yttranden (språkliga eller kulturella såväl som di-

rekt fysiska handlingar) och samlade kunskaper, samt de begränsande regler som 

avgör vilka yttranden och kunskaper som är legitima och accepterade såväl som 

vem som har rätt att yttra dem vid ett givet tillfälle (Foucault, 2008; Prasad, 

2005). Diskurser är centrerade runt specifika system, som psykiatri, medicin eller 

ekonomi (Foucault, 1989). Diskurser och dess begränsande mekanismer är er-

kända och internaliserade av aktörerna som agerar inom dem (Foucault, 1981). På 

så sätt utgör diskurser de koncept och verktyg vi har för att förstå världen och 

göra oss förstådda i interaktion med andra såväl som de värden och normer som 

dikterar hur vi bör handla i och förhålla oss till vår omvärld. Alla meningsfulla 
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yttranden förhåller sig av nödvändighet till en diskurs, eftersom de utgör indivi-

ders gemensamma tolkningsram (Foucault, 1981). Om vi inte förhåller oss till ex-

isterande koncept blir vårt yttrande i värsta fall helt meningslöst och i bästa fall 

sett som osant eller moraliskt fel. Samtidigt är diskurser i ständig förändring. 

Varje gång ett yttrande aktiverar en diskurs utövar den också en påverkan över 

den, vilket gradvis leder till att förståelser och idéer om vad som är legitimt för-

skjuts (Foucault, 1981). Ett diskursivt system kan också präglas av undertryckta 

diskurser, som står i direkt motsättning till det dominerande (Foucault, 2008). 

För att exemplifiera hur diskurser verkar kan vi kort vända oss till psykiatrin. 

Till att börja med har alla inte samma förutsättningar att uttrycka sig. En läkares 

åsikter är mer trovärdiga än en sjuksköterskas eller en lekmans, vilket ger en sys-

tematisk obalans i tolkningsföreträdet. Samtidigt måste läkare och andra aktörer i 

det medicinska systemet uttrycka sig enligt den kunskap som den dominerande 

diskursen utmålar som sann. Det är exempelvis i dagens Sverige inte legitimt att 

diagnostisera och behandla homosexualitet eller hysteri som en sjukdom, vilket 

det skulle ha varit för ett sekel sedan. Det är däremot legitimt att diagnostisera och 

behandla koncentrationssvårigheter, en diagnos som tidigare skulle ha framstått 

som nonsens. Olika tillstånd kategoriseras diskursivt som sjukdomar, vilket på-

verkar hur vi handlar. 

Bourdieus fältbegrepp 

För att få en bättre idé om hur diskursivt konstruerade system verkar och relaterar 

tillvarandra använder jag mig av koncept från Bourdieus fältteori. Fält har in-

stitutionaliserade värdehierarkier och utgörs av aktörer som “strider om symbo-

liska och materiella tillgångar som är gemensamma för dem” (Broady, 1998, ss. 

5-6). Samtliga medlemmar i fältet, oavsett den egna positionen, åtrår samma kapi-

tal och förhåller sig till fältets spelregler på samma sätt. Fält konstrueras kring in-

stitutioner, som yrken, intressen och organisationer (Broady, 1998; Emirbayer & 

Johnson, 2008). Varje individuell aktör besitter ett habitus, ett nätverk av disposit-

ioner som starkast formuleras vid barndomen och påverkas av livserfarenheter 

(Bourdieu, 1991b; Bourdieu, 1995). Fälten och de positioner som är möjliga inom 

dem formar aktörernas habitus, det vill säga att de internaliserar vissa åsikter, tan-

kesätt och handlingsmönster (Broady, 1998). Det här innebär att individer som be-
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finner sig i samma yrkesmässiga eller organisatoriska fält, och i synnerhet i när-

liggande positioner inom fältet, är benägna att ha likriktade världsuppfattningar 

och värderingar. Detta ger ett sätt att förstå den splittrade interna miljön inom of-

fentliga organisationer, genom att se yrkestillhörighet och position i organisation-

en som differentierande mekanismer. 

Det kapital som aktörerna i ett fält åtrår syftar på materiella och symboliska 

tillgångar som tillskrivs ett värde inom ett fält (Bourdieu, 1994). Kapital kan vara 

ekonomiskt meningen materiella tillgångar, men kan också utgöras av en mer sub-

til förståelse för ett fälts spelregler och möjligheten att följa dessa. Ett exempel är 

kulturellt kapital, som tar sig formen av smak, etikett och utbildning som är rele-

vant för ett visst fält vid en viss tidpunkt (Broady, 1998). Det skulle till exempel 

kunna röra sig om att använda rätt vokabulär, hälsa på ett passande sätt och förstå 

vad som är tabu. Vilka kapital som erkänns och hur de värderas är specifikt för 

varje enskilt fälts. De kapital som besitter ett värde antar formen av symboliskt 

kapital i ett visst fält, vilket innebär att de ger innehavaren en viss auktoritet och 

utrymme att utöva makt (Bourdieu, 1991b). 

För att förstå mer övergripande maktrelationer i samhällen i stort använder sig 

Bourdieu (1995) av begreppet det sociala rummet. Det sociala rummet utgör ett 

specifikt maktens fält, inom vilket olika kapitalarter ges olika värden och ger aktö-

rer med högt kapitalinnehav dominanta samhällspositioner (Bourdieu, 1995). 

Inom detta maktens fält hittar vi en hierarki mellan de kapital som strukturerar 

andra fält, vilket till exempel innebär att det kan vara mer fördelaktigt i det över-

gripande samhället att inneha en låg position inom det juridiska fältet än att en 

hög position i modelltågsentusiastfältet. 

Ett kombinerat ramverk 

Foucault beskriver makt som relationell och situationell. Detta avser att den dis-

kursiva ordningen vid ett givet tillfälle placerar individer i olika positioner i relat-

ion till varandra och därmed möjliggör eller hindrar dem från att utöva makt (Pra-

sad, 2005). Foucault menar att ett samhälle aldrig präglas av en enskild makt. All 

makt fungerar inte heller på samma sätt. Flera olika och unika typer av makt är 

alltid i spel i ett samhälle, och utgör olika koordinerade maktregioner (exempelvis 

den explicita juridiska formen av mark och den mer direkta formen av makt som 
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en arbetsgivare kan utöva på en arbetsplats) (Foucault, 2008). Här finns en klar 

parallell att dra till Bourdieus syn på makt och maktutövning, som är mer detalje-

rad och jordnära. Såväl positionen i det sociala rummet som de värderingar och 

praktiker som associeras med en viss tillhörighet definieras av en struktur som or-

ganiserar och värderar kapital och individuella egenskaper (Bourdieu, 1994). Det 

Foucaldianska diskursbegreppet kan förstås som denna organiserande och me-

ningsgivande kraft. Jag ser i sammanhanget fält som diskursiva system, vilket ger 

en mer konkret begreppsvärld för att beskriva hur organisatoriska tillhörigheter 

ser ut och ger upphov till motsättningar. Det låter oss betrakta organisationen, yr-

ken och det politiska fältet som avgränsade diskursiva sammanhang, inom vilka 

aktörerna antar olika maktförhållanden. Fältets spelregler och kapitalets värde är 

ett uttryck för de diskursivt konstruerade relationer och värderingar som råder vid 

ett visst tillfälle. 

De två teorierna kompletterar varandra på ett sätt som är särskilt fruktbart för 

att studera de spänningar som uppstår när aktörer med motsägelsefulla tillhörig-

heter ska hitta gemensam mark. Bourdieus ramverk ger ett hanterbart perspektiv 

för att studera hur diskursivt konstruerade maktrelationer tar sig uttryck i och över 

olika kontexter. Det sociala rummet låter oss betrakta samhälleliga tendenser och 

fältbegreppet ger en insikt i maktutövning inom avgränsande sammanhang base-

rade aktörers tillhörighet. På så sätt kan vi studera hur aktörernas tolkningsramar 

skiljer sig åt med grund i deras tillhörighet till och position inom professionella, 

organisatoriska och politiska fält. Det är ett konkret sätt att förstå aktörernas olika 

prioriteringar och värderingar och hur möjligheterna att utöva inflytande över pro-

cessen systematiskt skiljer sig åt. Samtidigt ger Foucaults förståelse för diskursens 

organiserande mekanismer en insikt i de processer som verkar för att möjliggöra 

och begränsa tillträde till och maktutövning inom ett fält. 

Med ett diskursteoretiskt perspektiv kan vi förstå mekanismerna bakom pro-

duktionen av en enhetlig organisatorisk mening och avsändare. Diskurser kan ge 

upphov till motsättningar och konflikter, men också samordning och prioritering. 

Den teoretiska ramen som har presenterats ovan är lämplig för att belysa konflik-

ter mellan olika diskursiva ramar. Till skillnad från tidigare forskning lämpar den 

sig dessutom särskilt väl för att nyanserat studera processen i vilken spänningarna 

hanteras genom konflikt och/eller konsensus för att leda fram till de enade kom-

munikativa uttrycken. 
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Tillvägagångssätt 

För att undersöka den diskursiva spänningen mellan organisatoriska motsättningar 

och ambitionen att tala enhetligt använder jag mig av semistrukturerade livs-

världsintervjuer. Nedan fördjupar jag mig i de metodologiska ställningstaganden 

som har gjorts. 

Vetenskapsteoretiska ställningstaganden 

Studien är epistemologiskt grundad i den poststrukturalistiska traditionen, med en 

Foucaldiansk ansats i botten. Perspektivet utgår ifrån att vi uppfattar världen ge-

nom socialt konstruerade och i grund och botten godtyckliga strukturer av institut-

ionaliserad kunskap (Prasad, 2005). Det förkastar idén att vi kan få tillgång till 

någon form av objektiv kunskap, då det vi uppfattar som sant är en produkt av de 

för tillfället dominerande strukturerna och legitimerar rådande maktförhållanden 

(Graham, 2011; Prasad, 2005). För att förstå yttranden och handlingar måste fors-

karen sätta dem i relation till de specifika strukturer som formar dem och inte 

tolka dem i linje med en antagen allmän sanning. Poststrukturalistisk forskning 

syftar därför inte till att definiera vad som är sant, utan till att blottlägga och ifrå-

gasätta strukturerna bakom det vi tar för givet som sanning (Graham, 2011). Ne-

dan redogör jag för perspektivet i relation till min vetenskapsteoretiska ram. 

Såväl diskurs- som fältkonceptet opererar på två nivåer. På en makronivå fin-

ner vi abstrakta strukturer förankrade i samhälle och kultur. På en mikronivå in-

ternaliserar aktörerna strukturen och agerar i enlighet med den. De djupare diskur-

siva strukturerna är flytande och situationsbundna, vilket innebär att de bara syn-

liggörs i individuella språkhandlingar. Därför kan diskurser inte studeras direkt, 

utan måste rekonstrueras från dess effekter (Cruickshank, 2012). Vi måste studera 

yttranden och handlingar (mikronivån) för att förstå diskursen inom vilken de har 

formats (makronivån). För att förstå mikronivån kan vi dra inspiration från feno-

menologin. Fenomenologi fokuserar på hur människor upplever, uppfattar och 

handlar i relation till objekt och händelser i deras omgivning, genom att tolka och 



 

 17 

ge dessa mening inom deras specifika referensramar (Prasad, 2005). Trots att 

verkligheten är objektiv i meningen att fysiska ting existerar, är den upplevda 

verkligheten socialt konstruerad och utgörs helt och hållet av den mening som vi 

tillskriver objekt och händelser. 

Diskursteori drar tankesättet ännu längre, då de diskursivt konstruerade ramar 

som vi använder för att tolka världen förverkligar tolkningarna i och med att vi 

agerar i enlighet med dem (Cruickshank, 2012). Diskursens mikronivå kan förstås 

som beroende av hur övergripande diskursivt inflytande delvis konstruerar den in-

dividuella livsvärlden genom att det formar vilka tolkningar och handlingar som 

anses vara möjliga och accepterade. 

Mot bakgrund av detta förstår jag intervjudatan som yttranden på mikronivå, 

vilka jag tolkar för att rekonstruera den diskursiva makronivån. 

Val av fall och avgränsning 

För att genomföra en djuplodande studie av komplexa diskursiva processer, är det 

fruktbart och närmast nödvändigt att fokusera på ett enskilt fall (Denscombe, 

2009). Malmö stads arbete med att kommunicera enhetligt i relation till händelse-

förloppet kring Sorgenfrilägret lämpar sig väl för att studera hur spänningen mel-

lan idealet att kommunicera integrerat och offentliga organisationers inneboende 

motsättningar hanteras. Staden är politiskt styrd och förhållandevis stor, med 20 

000 anställda och ett stort antal olika yrken, spridda över 18 hierarkiskt oberoende 

förvaltningar (Malmö stad, u.å.). Varje förvaltnings ansvarsområde definieras av 

en kombination av kommungemensamma riktlinjer, förvaltningsspecifika beslut 

och den lagstiftning som råder inom deras område. Det finns en övergripande ut-

talad ambition att samordna kommunikationen över förvaltningsgränserna och i 

linje med grundläggande gemensamma värderingar (Malmö stad, 2006). Varje 

förvaltningar har ett nära förhållande till sin nämnd, vilket gör relationen till poli-

tiken tydlig, samtidigt som den politiska organisationen kan tänkas vara något mer 

komplex än i offentliga organisationer som har ett enhetligt och/eller mer avlägset 

politiskt styre. 

För att få en bättre överblick över fallet genomförde jag tidigt en preliminär 

intervju med Miljöförvaltningens kommunikationschef och Stadskontorets press-

kommunikatör (under händelseförloppet Stadskontorets tillförordnade presschef). 
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Jag fick tillgång till en kommunikationsplan, som de berörda förvaltningarna ge-

mensamt hade tagit fram för att hantera situationen.  

Avhysningen var omfattande, medialt uppmärksammad och kontroversiell, 

vilket gav upphov till mer explicita strategiska diskussioner än vid rutinmässiga 

ärenden. För att bemöta osäkerheten inleddes ett omfattande samarbete över för-

valtningsgränser och mellan tjänstemän och politiker, som intervjupersonerna 

uppfattade som högst ovanligt. Den gemensamma kommunikationsplanen har 

också det uttalade syftet “Att bidra till att Malmö stad talar med en röst”. Fallet är 

väldigt informationsrikt och det explicita arbetet för att lösa spänningen mellan de 

organisatoriska motsättningarna gör fenomenet särskilt tydligt. 

För att avgränsa studien har jag utgått från kommunikationsplanens lista över 

de aktörer som engagerat sig i samarbetet. Miljöförvaltningen, Sociala resursför-

valtningen, Serviceförvaltningen, Gatukontoret och Stadskontoret är alla inkopp-

lade med olika uppgifter och ansvarsområden. “Politiken/ansvarigt kommunalråd” 

står som en egen punkt. Planen inkluderar även polisen, som inte kommer att stu-

deras då de står utanför Malmö stad. Det är värt att notera att fallets avgränsning 

också exkluderar de medarbetare som befinner sig utanför förvaltningarnas och 

politikens högre administrativa nivåer, eftersom den fokuserar på de tjänstemän 

och politiker som aktivt och uttryckligen formar organisationens kommunikation. 

Jag vill kort beröra frågan om generaliserbarhet. I syfte att nå en djup förstå-

else av fenomenet i en specifik kontext genomför jag en djupgående fallstudie. 

Jag anammar därför Flyvbjergs position att mänsklig interaktion väsentligen är 

kontextberoende och att den specifika kunskapen som genereras, trots att den inte 

ger upphov till universella lagar, ger kunskap om vad som kan (eller inte kan) 

vara i ett specifikt fall (Brinkmann & Kvale, 2015). 

Semistrukturerade intervjuer 

För att samla in den typ av material som krävs för att uppnå en förståelse för de 

diskurser som är aktiva i fallet och de spänningar de ger upphov till har jag valt att 

använda mig av en variant av vad Brinkmann och Kvale (2015) kallar semistruk-

turerad livsvärldsintervju (“semi structured life world interview”). Den bygger på 

den fenomenologiska traditionen och berör hur intervjupersonerna förstår och tol-

kar världen samt hur de ger olika fenomen mening (Brinkmann & Kvale, 2015). 
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Brinkmann och Kvale (2015) gör skillnad mellan ett rent fenomenologiskt tillvä-

gagångssätt, som syftar till att få material som objektivt reflekterar intervjuperso-

nens levda erfarenhet, och en tolkande ansats, som fokuserar på intervjun som en 

social praktik och det genererade materialet som produkten av den unika interakt-

ionen mellan forskare och intervjuperson. Trots att jag lutar mer åt den senare an-

satsen (då jag tror att det oundvikligen finns en produktiv aspekt av intervjuer, i 

och med att mening delvis är medkonstruerad och situationsbunden), håller jag 

med om deras ståndpunkt att det är möjligt att kombinera de två ansatserna 

(Brinkmann & Kvale, 2015). Distinktionen är inte avgörande, eftersom jag inte är 

intresserad av exakt hur intervjupersonerna har upplevt en situation i det förflutna 

eller vad den här upplevelsen objektivt utgjordes av, utan hur de kategoriserar och 

tänker kring deras erfarenheter i stort. 

Eftersom jag är intresserad av underliggande diskursiva strukturer avviker jag 

något från en helt fenomenologisk approach och inkorporerar aspekter av det 

Brinkmann och Kvale (2015) kallar för epistemiska intervjuer (“epistemic intervi-

ews”), i och med att jag är intresserad av hur intervjupersonerna rättfärdigar och 

konstruerar sina tolkningar (inte för att få en kunskap som är mer giltig, utan för 

att få en insikt i intervjupersonernas tolkningsramar). Utifrån intervjuerna är det 

därför möjligt att identifiera hur individerna tänker och förstår fenomenet, och att 

sätta resultatet i ett större socialt perspektiv för att identifiera de diskursiva mek-

anismerna som är i spel. 

Material och urval 

Urvalet av intervjupersoner syftade till att hitta organisationsmedlemmar i nyck-

elpositioner, som relaterar till beslutet och kommunikationsaktiviteterna kring det 

på olika sätt, för att få en djupgående förståelse av deras tolkningar. Ett mindre 

antal personer innebär en möjlighet att ingående diskutera och analysera hur de 

konstruerar sina upplevelser (Brinkmann & Kvale, 2015). Den grundläggande 

ambitionen var att intervjua aktörer som är verksamma i olika delar av organisat-

ionen och med olika roller i händelseförloppet, men som alla har ett direkt infly-

tande över hur beslutet ska kommuniceras. För att kunna studera motsättningar 

och skillnader inom organisationen var det också av stor vikt att jag talade både 

med involverade politiker såväl som personer från den administrativa nivån. 
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Kommunikationsplanen gav en tydlig anvisning om vilka aktörer som aktivt 

har engagerat sig i arbetet med att samordna kommunikationen och låter mig där-

med göra en klar avgränsning. Den låter mig också säkerställa att aktörerna har 

olika, relevanta, organisatoriska tillhörigheter. Avgränsningen innebär både att 

materialet blir tillräckligt brett för att studera hur organisatoriska spänningar han-

teras och att studien blir praktiskt hanterbar, med hänsyn till den tid som jag har 

haft till mitt förfogande (Denscombe, 2009). För att besvara studiens frågeställ-

ningar har jag sett till få en spridning mellan yrken, förvaltningar och positioner. 

Sammantaget har 14 personer intervjuats vid 13 tillfällen. Jag upplever att 

materialet är mättat, då inga nya teman eller synpunkter framträdde under de se-

nare intervjuerna. Samtliga intervjuer ägde rum på intervjupersonernas arbetsplat-

ser, i ett kontor, konferensrum eller motsvarande. Längden på intervjuerna varie-

rade något, men varade runt en timme, med undantag för två på cirka 40 minuter 

och en på cirka 80 minuter. Följande personer intervjuades: 

 Kommunikationschef, Miljöförvaltningen 

 Jurist, Miljöförvaltningen 

 Chef för avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 

 Chef för enheten mark och vatten, Miljöförvaltningen 

 Tillförordnad presschef, Stadskontoret 

 Chef för förvaltningsavdelningen, Stadskontoret 

 Förvaltningsdirektör, Sociala resursförvaltningen 

 Kommunikatör, Sociala resursförvaltningen 

 Kommunikationschef, Gatukontoret 

 Chef för enheten för drift- och underhållsutveckling, Gatukontoret 

 Kommunikatör, Serviceförvaltningen 

Intervjudesign och genomförande 

Intervjuerna innehöll, i synnerhet inledningsvis, explorativa och delvis induktiva 

delar (Brinkmann & Kvale, 2015). Jag har gjort vissa antaganden i problemformu-

leringen – jag antar att det går att urskilja relevanta diskurser och att det finns en 

skillnad i hur aktörer från olika fält relaterar till dessa – men hur fenomenet tog 

sig form kunde inte bli synligt förrän jag började samla in och analysera material. 

Intresset av idealet integrerad kommunikation och potentiella motsättningar ger i 

sig självt en anvisning om möjliga intressanta ämnen. I och med att studien fort-

löpte och fallets särart blev tydligare snävades mitt tematiska fokus och de efter-

följande intervjuernas struktur av. Ett exempel är att senare intervjuer styrdes åt 



 

 21 

mer explicita diskussioner kring ambitionen att tala med en röst, då det stod klart 

att de inblandade aktörerna aktivt hade funderat kring frågan. 

I designen av de individuella intervjuerna har jag följt Brinkmann och Kvales 

(2015) råd att inleda med en redogörelse av studien och praktikaliteterna som om-

ger intervjun, följa upp med frågor och diskussioner relaterade till studiens mål 

och avsluta med att fråga om intervjupersonen har något att tillägga. Till grund för 

intervjuerna låg en lös intervjuguide som manus (Appendix A), i vilken jag hade 

definierat övergripande ämnen och förslag på frågor (Brinkmann & Kvale, 2015). 

Jag använde samma intervjuguide i alla intervjuer. Intervjuerna följde därmed 

samma ungefärliga struktur, men skiljde sig åt med hänsyn till formulering och 

fokus, med hänsyn till intervjupersonens position. Guiden relaterar till problem-

ställningen men är formulerad på ett sätt som ligger närmare de intervjuandes er-

farenheter (Brinkmann & Kvale, 2015). Trots att jag inte ämnar att dölja målet 

med intervjuerna från intervjupersonerna var det viktigt att distansera intervjufrå-

gorna från teoretiska formuleringar eftersom intervjupersonerna per definition är 

omedvetna om diskurserna inom vilka de opererar, i stort sett i linje med begräns-

ningarna av självmedvetenhet inom fenomenologi. 

Jag inledde intervjuerna med öppna frågor om intervjupersonernas arbetssitu-

ation, eftersom det är ett bekant och bekvämt ämne för de flesta samtidigt som det 

utgör en logisk ingång till efterföljande ämnen. Frågor om intervjupersonernas 

bild av organisationen, Sorgenfrilägret, kommunikationsaktiviteterna som omger 

lägret och deras egen roll i detta följde därpå. Med en bred och enhetlig tematik 

var det möjligt för ett mer ostrukturerat angreppssätt under intervjusituationen, för 

att ge företräde till en mer spontan och naturlig diskussion (Brinkmann & Kvale, 

2015). Att låta intervjupersonen utveckla och leda intervjun lägger fokus på me-

ningskonstruktionen och är särskilt fruktbart för att synliggöra oförutsedda diskur-

siva mekanismer i materialet (Brinkmann & Kvale, 2015). Jag introducerade äm-

nen genom att låta intervjupersonerna beskriva dem och förlitade mig överlag på 

uppföljningsfrågor. 

Ett intervjutillfälle skiljer sig från de andra, då två personer, Miljöförvaltning-

ens kommunikationschef och Stadskontorets tillförordnade presschef, intervjuades 

tillsammans. Det här gjordes av schemaläggningsskäl, på förslag av intervjuper-

sonerna. Samtidigt som det finns en risk att svaren vid den här intervjun var an-

norlunda än om jag istället hade gjort två individuella intervjuer gav interaktionen 
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mellan intervjupersonerna upphov till flera intressanta spår som jag följde upp i 

senare intervjutillfällen. 

Jag har gjort ljudupptagningar av intervjuerna vilka jag därefter har transkribe-

rat. Transkriptionsprocessen var rättfram. Eftersom jag är intresserad av generella 

diskursiva praktiker och tolkningar snarare än specifika uttryck har jag använt en 

begränsad detaljmängd. 

Analysmetod 

En Foucauldiansk diskursanalys syftar inte till att blottlägga den underliggande 

meningen eller sanningshalten i ett visst yttrande, utan till att förstå vad yttrandet 

gör, hur det skapar möjligheter och begränsningar (Graham, 2011). Vi strävar ef-

ter att förstå varför det är möjligt att säga just det här om det här ämnet i den här 

situationen och inte något annat, och vad konsekvensen av yttrandet blir. Varje 

yttrande, och därmed också varje intervjusvar, är konstruerat i linje med rådande 

diskursiva regler, som definierar vilka attityder och tolkningar som är legitima i 

den givna situationen (Talja, 1999). Genom att sätta yttranden och deras funktion-

er i relation till varandra kan vi skissera den diskursiva ram som är aktiv i den 

givna situationen och beskriva hur denna ram begränsar och möjliggör yttranden 

(Graham, 2011). 

För att rekonstruera de diskursiva reglerna i spel har jag analyserat intervjuer-

na som sociala texter (“social texts”), vilket innebär att yttranden relateras till in-

tervjupersonernas övergripande och delade konceptuella tolkningsramar (Talja, 

1999). Jag har tagit inspiration från Grahams (2011) förslag på en diskursteoretisk 

metod och granskar materialet i relation till deras diskursiva funktion. Analysen 

går ut på att försöka se hur maktrelationer kommer till uttryck genom språket. Det 

innebär till exempel att se vilka konsekvenser det får att ett koncept definieras på 

ett visst sätt, vilka fenomen som är legitima att diskutera inom en viss diskurs och 

av ett visst subjekt samt hur klassifikationer begränsar handlingsutrymme (Gra-

ham, 2011). 

Intervjudatan har sorterats med en lös form av datadriven kodning, i meningen 

att jag har försökt se intressanta mönster som relaterar till övergripande diskurser 

och diskursiva mekanismer i spel (Brinkmann & Kvale, 2015). Syftet var att skis-

sera hur diskurser verkar inom och mellan det insamlade materialet i relation till 
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studieobjektet. Exempel på teman som framträdde är yttranden som rör hur kom-

munikativ enhetlighet konstrueras, yttranden som rör uppfattningar kring vad som 

är legitimt att beröra i egenskap av den egna yrkesrollen och yttranden som rör be-

tydelsen av politiskt inflytande. Utifrån en inledande uppdelning snävade jag 

gradvis av och förfinade tematiseringen utefter de diskursiva mekanismer som re-

laterar till studiens frågeställning. 

Metodreflektioner 

Nedan lyfter och bemöter jag ett antal möjliga invändningar till studiens metodde-

sign. 

En möjlig invändning är att fallet är alltför unikt och att studiens resultat sak-

nar mening utanför den specifika kontexten. Jag vill därför påpeka att de diskur-

siva strukturer som studerats inte uppkommit på grund av händelseförloppet, utan 

redan var etablerade. Den osäkra situationen gör endast dessa ramar tydligare, ge-

nom att intervjupersonerna använder dem mer explicit för att förstå sin omgiv-

ning. Samtidigt innebär studiens kvalitativa art att det inte är möjligt att direkt ge-

neralisera de slutsatser som dras här. De kan däremot reflexivt tolkas och jämföras 

i relation till andra situationer för att uppnå en ökad förståelse för det övergri-

pande problemet. 

Avslutningsvis vill jag diskutera valet av intervjuer för att samla in material. 

Samtidigt som det är ett utmärkt sätt att få en djupgående förståelse för diskurser 

genom individerna som yttrar sig inom dem så är det distanserat från själva sam-

arbetssituationen. Det hade varit intressant att också genomföra observationer av 

själva samarbetet, något som var omöjligt eftersom det redan hade avslutats. Det 

hade också varit möjligt att komplettera materialet med någon form av dokument-

analys. Kommunikationsplanen och stadens kommunikationspolicy har varit rele-

vanta för att kontextualisera samarbetet, men är inte särskilt lämpliga för att förstå 

processen kring själva planeringen. Eftersom jag är intresserad av hur aktörerna 

har planerat vad de ska säga, och inte vad de säger, har jag inte studerat material 

som uttalanden i media eller text på intranätet. 

Jag vill kort beröra några etiska frågor. På ett grundläggande plan anser jag att 

studien kan rättfärdigas som etisk i meningen att den både tjänar vetenskapliga 

och mänskliga intressen (Brinkmann & Kvale, 2015). Den kommer förhoppnings-
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vis att fördjupa den akademiska förståelsen för de processer som omger integrerad 

kommunikation i offentlig förvaltning, samtidigt som den potentiellt kan belysa 

och förändra problematiska aspekter av hur dessa processer praktiskt går till. 

Angående konfidentialitet har jag strävat efter att så långt det är möjligt bibe-

hålla anonymiteten hos intervjupersonerna. Med tanke på att aktörernas organisa-

toriska position och yrkestillhörighet är relevant för analysen kan anonymiteten 

hotas när detta diskuteras i analysen. Jag har därför tagit upp frågan inför varje in-

tervju. I enlighet med Brinkmann och Kvales råd (2015) har jag i samråd med in-

tervjupersonerna diskuterat graden av anonymitet och klargjort att intervjuperso-

nen kan neka tillåtelse att använda delar av materialet, även om det innebär att 

analysen blir sämre. Därmed har jag etablerat informerat samtycke (Brinkmann & 

Kvale, 2015). 

Brinkmann och Kvale (2015) påpekar att intervjuer som genomförs med ett 

diskursivt perspektiv potentiellt kan uppfattas som vilseledande och därmed etiskt 

tveksamma, eftersom intervjupersonen och intervjuaren kan ha väldigt olika för-

väntningar på intervjun (att den ska dokumentera intervjupersonens erfarenheter 

och känslor å ena sidan och att den ska blottlägga underliggande diskursiva prak-

tiker å den andra). Jag tror att jag har undvikit en sådan situation genom att från 

början förklara att jag är intresserad av att relatera den individuella erfarenheten 

till underliggande strukturer. 
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Analys 

 

Nedan analyserar jag det empiriska materialet utifrån uppsatsens problemformule-

ringar. Inledningsvis redogör jag kort för de fält som tar sig uttryck i empirin. 

Därefter undersöker jag hur spelreglerna som strukturerar dessa fält relaterar till 

ambitionen att framstå som en enhetlig organisation. Jag tittar på de spänningar 

som uppstår och hur aktörerna hanterar dessa. 

Fältöversikt 

Studier som kritiserar traditionella angreppssätt till integrerad kommunikation i 

den offentliga sektorn framhåller att motsättningar i identitet och mål mellan olika 

yrkesgrupper, avdelningar samt tjänstemanna- och den politiska organisationen 

gör ambitionen att framstå som en enhetlig organisation mycket svår eller omöjlig 

(se t.ex. Aula et al., 2015; Frandsen & Johanson, 2009; Wæraas, 2008). För att 

förstå hur den här typen av tillhörigheter konkret ser ut och fungerar konceptuali-

serar jag dem som fält. Nedan skisserar jag de fält som kommer till uttryck i empi-

rin och hur de påverkar aktörernas handlingsförmåga. Det är långt ifrån en defini-

tiv eller komplett bild av fälten, men ger en översikt över aktörernas relation till 

organisationen och varandra. 

Att definitivt avgränsa ett fält är svårt, om inte omöjligt, eftersom de utgörs av 

relationen mellan olika positioner som förändras över tid. Istället måste vi bitvis 

rekonstruera fältets regler, möjliga positioner och de principer som förenar fältak-

törerna utifrån empirin (Emirbayer & Johnson, 2008). Medlemmarna i ett fält har 

ett likartat habitus, vilket tar sig uttryck i att de erkänner och försöker införskaffa 

samma kapital samt har en likriktad normativ uppfattning om vad som är korrekt 

och viktigt. För att över huvud taget få tillträde till fältet krävs en grundläggande 

överensstämmelse med de värderingar och prioriteringar som präglar fältet, vilka 

därefter likriktas ytterligare genom en socialiseringsprocess i kontakten med andra 

fältmedlemmar (Bourdieu, 1991a). Mot den här bakgrunden är det möjligt att ur-
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skilja ett antal distinkta och till viss del överlappande fält i det studerade fallet, 

vars regler och gränsdragningar är av betydelse för hur aktörerna tar sig an upp-

giften att tala som en enhet. 

Förvaltningarna utgör distinkta fält, med tydliga gränsdragningar för vem som 

räknas som en legitim medlem. Intervjupersonerna markerar konsekvent att de har 

det som krävs för att agera inom den egna förvaltningen men varken kan eller 

borde agera inom en annan, och vice versa. Distinktionerna baserar sig till viss del 

i de rent juridiska gränserna mellan förvaltningarnas uppdrag, i synnerhet med 

hänvisning till de myndighetsutövande delarna av kommunen vars oberoende är 

grundlagsskyddat, men tjänstemännen refererar framför allt till vikten av att be-

sitta juridisk kunskap och sakkännedom som är specifik för den egna förvaltning-

en: 

Jag kan miljöförvaltningen men jag kan inte de andra förvaltningarnas expertområden. 

Jag kan inte gå ut och uttala mig om t.ex. sociala resursförvaltningens lagstiftning. Social-

lagstiftningen eller vad den heter. Jag kan miljöbalken. (Chef för enheten mark och vat-

ten, Miljöförvaltningen) 

Legitimt agerande inom ett förvaltningsfält kräver att aktören erkänns besitta kun-

skap eller expertis om förvaltningens uppgifter, vilket utgör ett starkt symboliskt 

kapital. Kunskapen relateras till de juridiska och politiskt beslutade riktlinjer som 

styr verksamheten. Samtidigt som citatet ovan visar på hur förvaltningarna utgör 

separata fält med tydliga gränsdragningar gentemot varandra demonstrerar det 

också vissa grundläggande regler som förenar dem. Det finns inte bara en insikt 

om att kapitalen har ett värde i den egna förvaltningen, utan att motsvarande kapi-

tal finns och måste respekteras i andra förvaltningar: 

Alla förvaltningar har lagstiftning att förhålla sig till, fast vi har olika lagstiftningar att 

förhålla sig till. Det har varit en resa att inse det. Okej, på miljöförvaltningen ska ni för-

hålla er till miljöbalken, aha! På sociala resursförvaltningen förhåller vi oss till social-

tjänstlagen, till exempel. Att förstå att vi alla ägnar oss åt myndighetsutövning. (Kommu-

nikatör, Sociala resursförvaltningen) 

Citatet visar att tjänstemännen hittar gemensam mark i insikten att alla handlar i 

relation till relevant lagstiftning, trots en begränsad detaljförståelse för andra för-

valtningar. Tjänstemannaorganisationen Malmö stad utgör ett övergripande fält, 

där tjänstemännens delade värderingar och arbetssätt tycks vara resultatet av att 
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deras habitus har likriktats. Samma grundläggande form av kapital och regler er-

känns, trots att den specifika formen dessa tar skiljer sig mellan förvaltningsfält. 

Att det är viktigt att upprätthålla en separation mellan förvaltningarna, med basis i 

den juridiska uppdelningen och att en specifik form av expertis krävs för att agera 

inom ett visst kunskapsområde är en universellt delad uppfattning hos aktörerna. 

Detta ger upphov till en hög grad av autonomi, där ett beslut som har fattats av en 

förvaltning accepteras av andra aktörer, även om de inte sammanfaller med den 

egna förvaltningens mål och prioriteringar. Ett tydligt exempel ges av en jurist på 

Miljöförvaltningen: 

Jag försökte få sociala resurs att ordna alternativt boende. Sen kom ju de fram till att nej, 

bara akut. Fine. Då har de liksom gjort sin lagbedömning, då får jag ju anpassa mig efter 

det. Det får jag ju ha respekt för precis som de har respekt för min roll. (Jurist, Miljöför-

valtningen) 

Trots att Sociala resursförvaltningens beslut komplicerar Miljöförvaltningens 

ärende är det otänkbart att ifrågasätta det. Beslutet behöver inte motiveras mer ut-

förligt än att förvaltningen har ”gjort sin lagbedömning”, vilket erkänns som den 

enda legitima handlingsvägen. Samtidigt som det vid tillfällen finns praktiska 

motsättningar i hur de olika förvaltningarna arbetar är de logiskt konsekventa och 

accepterade inom tjänstemannafältets spelregler. 

De politiska aktörernas relation till organisationen är komplex. De utövar ge-

nom politiska beslut ett indirekt inflytande över tjänstemannaorganisationen. 

Samtidigt betraktas de inte som legitima medlemmar i tjänstemannafältet, vare sig 

av andra aktörer eller sig själva. Fält utgörs inte av interaktioner mellan individer, 

utan är nätverk av positioner som är fristående från aktörerna som innehar dem, 

och vars relation till varandra är baserade på fördelningen av erkänt kapital 

(Bourdieu, 1991a; Emirbayer & Johnson, 2008). Det är därför viktigt att separera 

den ytliga interaktionen mellan politiker och tjänstemän från fälten och legitimt 

agerande inom dem. 

Ibland blev vi kontaktade av politiker som ville att vi skulle boka presskonferenser när vi 

kände att vi inte ville. På det sättet tyckte vi att de lade sig i den hanteringen. De kan inte 

miljöbalken och vårt arbetssätt lika mycket som vi kan. De kan politiken lika mycket som 

vi kan, men inte vårt tjänstemannauppdrag, så att säga. (Chef för enheten mark och vat-

ten, Miljöförvaltningen) 
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Intervjupersonen beskriver politikers försök att direkt agera inom tjänstemannafäl-

tet (här i syfte att boka presskonferenser) som illegitima. Återigen sker en hänvis-

ning till det kunskapskapital som krävs för att agera inom en förvaltning, i det här 

fallet kunskap om miljöbalken. Politikerna i fråga saknar både kapitalet och för-

ståelsen för fältets regler som dikterar att detta kapital krävs. De är inte investe-

rade i maktspelet som utspelar sig inom tjänstemannafältet, ett klart tecken på att 

de inte tillhör det (Bourdieu, 1991a). De intervjuade politikerna uttrycker också 

att de inte legitimt kan agera direkt inom tjänstemannafältet: 

Tjänstemännen är ju organisationen. Jag brukar säga man kan styra på två sätt som politi-

ker. Det ena är med pengar och det andra är med mål och program. Vi styr pengar till 

vissa saker, då händer det saker och förhoppningsvis så har vi alltid någon form av mål, 

vad vi ska uppnå med de här pengarna. (Ordförande, Sociala resursnämnden) 

Ordföranden beskriver att politiker utövar indirekt inflytande genom att de öron-

märker pengar och sätter övergripande mål som tjänstemännen förhåller sig till. 

Utrymme för direkta handlingar saknas däremot. Med hänsyn till det begränsade 

materialet är det svårare att precisera spelreglerna i det politiska fältet, men det är 

tydligt att deras habitus skiljer sig från tjänstemännens. Samtidigt har dessa dispo-

sitioner formats något av förvaltningsfälten: 

När jag har pratat med [Miljönämndens ordförande] har hon företrätt de här miljöa-

spekterna. Jag måste säga, jag suttit i miljönämnden i 20 år själv, så jag vet väl hur det ser 

ut. Det har varit hennes perspektiv. Jag har väl ofta känt, ja, vi kan väl ta bort Sorgenfri-

lägret och det inser jag också att det måste göras. Men det löser ingenting för de männi-

skorna. […] Den aspekten har kanske inte miljöförvaltningen behövt ha. (Ordförande, so-

ciala resursnämnden) 

Citatet pekar på att nämndspolitikerna till viss del antar de prioriteringar som 

tjänstemännen i de närmsta förvaltningarna representerar. Med erfarenheter från 

både Miljönämnden och Sociala resursnämnden har hon fått viss förståelse för 

båda förvaltningarnas logik. 

Avslutningsvis är det till viss del möjligt att urskilja aktörers tillhörighet till 

övergripande yrkesfält. För majoriteten av tjänstemännen ligger det nära deras roll 

i tjänstemannafältet och tar sig uttryck i tillgång på kunskapskapital som är direkt 

överförbart, mest tydligt i form av juridisk kunskap. Kommunikatörsyrket har 

dock en viss särställning. Samtidigt som de intervjuade kommunikatörerna har en 
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påtaglig förvaltningstillhörighet och en intrikat förståelse för fältens regler besitter 

de inte lika stort förvaltningsbundet kunskapskapital som de andra tjänstemännen: 

[Tjänstemännen] har ju fackkunskapen. De kan lagstiftningen eller processerna, kan besk-

riva hur saker görs i praktiken. De är jätteviktiga. Det är de som berättar, så här gör vi i 

praktiken. Så här går det till. (Kommunikatör, Sociala resursförvaltningen) 

Yrkesgruppen underordnar sig tydligt andra tjänstemän som besitter det erkända 

kunskapskapitalet (här uttryckt som ”fackkunskapen”). De bidrar istället med en 

specifikt yrkesbunden kompetens, som inte är inneboende i tjänstemannafältet på 

samma sätt som den förvaltningsbundna kunskapen är. Kommunikatörerna besit-

ter en analytisk förmåga att se ta hänsyn till hur organisationens handlingar upp-

fattas av allmänheten eller enligt medielogiken. 

[Vi kommunikatörer kan se] att allmänheten eller några berörda kommer att tolka på ett 

visst sätt och några andra kommer att tolka på ett annat sätt. Media kommer att se det så 

här och ställa de här frågorna. Här är en risk att om vi inte kan svara på det här så kom-

mer det bli den här följden. (Kommunikationschef, Gatukontoret) 

I kommunikationschefens beskrivning av kompetensen kan vi se att den utgörs av 

praktiker som bottnar i ett kulturellt kapital. De har en förståelse för reglerna som 

strukturerar det sociala rummet. På så sätt kan de förutse hur myndighetsproces-

serna kommer att förstås i andra kontexter. Det är viktigt att påpeka att avsakna-

den av kunskapskapital inte ger utrymme att påverka förvaltningarnas beslut i 

linje med analyserna. Kommunikatörerna gör istället en översättning mellan tjäns-

temannafältet och det sociala rummet: 

[Kommunikatörsrollen] handlar kanske just om det pedagogiska perspektivet. [...] Det är 

som sagt en komplex fråga och representanter för verksamheten är kanske vana vid att se 

den på ett lite mer abstrakt plan och kan ibland förlora sig i juridiska detaljer. Min roll har 

kanske varit att paketera den på begriplig nivå. (Kommunikatör, Sociala resursförvalt-

ningen) 

Som kommunikatören uttrycker det ”paketerar” de tjänstemännens kunskapskap-

ital på ett sätt som är kompatibelt med logiken i andra fält. Det kulturella kapitalet 

som kommunikatörerna besitter ger dem ett inflytande över hur organisatoriska 

handlingar förmedlas genom de aktiviteter som betraktas som kommunikativa. 

Det finns rimligtvis liknande skillnader mellan andra yrkesgrupper, men den här 
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tar sig tydligast uttryck i det empiriska materialet och är den mest relevanta med 

hänsyn till studiens fokus. 

Översikten visar att aktörerna är uppdelade i flera separata fält, vilka ger olika 

förutsättningar att agera utefter vissa kunskapsområden. Gränsdragningarna mel-

lan olika förvaltningar, yrken och organisationer återkommer ständigt till att aktö-

rerna i varje fält besitter någon form av expertkunskap som ger dem ett större in-

flytande över vissa frågor än andra. Det står klart att fälten ger upphov till mot-

sättningar i och med att deras regler och logiker inte alltid är kompatibla. Organi-

sationen präglas av motsägelsefulla handlingar och prioriteringar som tycks svåra 

att framställa enhetligt. Aktörerna själva accepterar och respekterar dock motsätt-

ningarna som en del av den befintliga maktordningen. 

Nedan vänder jag mig mot hur aktörerna förhåller sig till ambitionen att tala 

med en enad röst och hur idealet verkar i egenskap av diskursiv mekanism. 

Ett externt tryck att enas  

Trots att Malmö stad utgörs av flera motsägelsefulla och relativt självständiga fält 

är ambitionen att tala med en enad röst inte bara något som står angivet i den ge-

mensamma kommunikationsplanen, utan uttryckligen delad av samtliga intervju-

personer: 

Vi måste gå ut med samma budskap. Och vi har aldrig, under den processen, sagt något 

som inte stämmer. Men vi kan ju säga det på olika sätt. Som om det uppfattas att det är 

olika budskap. Det är det som var utmaningen. Att säga det på samma sätt. Uttrycka det 

rätt. (Chef för enheten mark och vatten, Miljöförvaltningen) 

I samtliga intervjuer framkom uttalanden som, likt citatet ovan, uttryckte vikten 

av att staden skulle tala med en enad röst och gå ut med samma budskap. Idealet 

att framställa organisationen som en konsekvent enhet är väl etablerat på förvalt-

ningarnas administrativa nivåer. Samtidigt ser aktörerna själva inte staden som en 

organisation med en enhetlig identitet och agens. De erkänner gränsdragningarna 

mellan de olika fälten och har en förståelse för att olika mål och beslut är motsä-

gelsefulla. Motivationen att kommunicera på ett enhetligt sätt har istället sin grund 

i hur aktörerna upplever förhållanden utanför det egna fältet: 
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För det första så måste vi tala med en enad röst för att allmänheten anser att vi är en röst. 

Vi är kommunen, oavsett om vi har olika befogenheter eller lagstiftningar är det så man 

alltid kommer att uppfatta oss vare sig vi vill eller inte. (Jurist, Miljöförvaltningen) 

Utåt sett, gentemot medborgare och gentemot media, så är vi en organisation. Vi är ju 

Malmö stad. Medborgarna är inte intresserade om vi är Sociala resursförvaltningen, Mil-

jöförvaltningen eller Gatukontoret. (Kommunikatör, Sociala resursförvaltningen) 

Intervjupersonerna uppfattar att andra aktörer i det sociala rummet (formulerade 

som ”allmänheten”, ”medborgare” och ”media”) inte särskiljer kommunens olika 

delar. Istället betraktas Malmö stad som en aktör, med en agens. Som citaten ovan 

demonstrerar står detta i kontrast till hur aktörerna själva uppfattar staden. De för-

står och hyser respekt för uppdelningen mellan förvaltningarnas ansvarsområden 

och logiker. Att andra aktörer i det sociala rummet saknar den här insikten fram-

står som en missuppfattning och ett irritationsmoment. Situationen accepteras 

dock som ett faktum. 

För att förstå vad det innebär att Malmö stad betraktas som en enhetlig aktör i 

det sociala rummet vänder jag mig till den diskursiva mekanismen författarfunkt-

ionen. Foucault (2008) menar att den individuella talarens inflytande över det som 

sägs är sekundärt till de diskursiva regler och övergripande idéer som utövar infly-

tande över vad de säger. Förståelsen för vem som är avsändare spelar dock en 

central kulturell roll i egenskap av diskursiv begränsande mekanism. Författar-

funktionen innebär att vi grupperar och värderar texter, uttalanden och handlingar 

efter vem vi uppfattar som upphovsperson till dem (Foucault, 2008). Att hänvisa 

till en erkänd (eller misskänd) författare blir en genväg till att förstå huruvida ett 

yttrande är någonting som vi bör ta hänsyn till och inom vilket område det kan 

vara betydelsefullt. Författaren utgör på så sätt en konstruktion som begränsar hur 

vi förstår det sagda. Den döljer de bakomliggande mekanismer som har produce-

rat det som sägs och möjliggör att en individuell entitet hyllas eller kritiseras. 

Samtidigt begränsar den vem som har möjlighet att göra ett legitimt uttalande, ge-

nom att vi till viss del kan utvärdera huruvida det som sägs är legitimt baserat på 

om författaren är legitim (Foucault, 1981; Foucault, 2008). Författaren låter oss 

läsa enskilda texter i relation till varandra, som en helhet baserad på den tilltänkta 

upphovspersonen (Foucault, 2008). I den här processen konstrueras en författare 

diskursivt av externa aktörer, i och med att texterna tolkas och knyts samman fri-
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stående från det individuella subjektet (Foucault, 2008). Centralt är alltså att för-

fattaren, oavsett om den refererar till en reell individuell upphovsman eller inte, 

existerar i diskursen. 

Författarens ställning och betydelse skiljer sig mellan olika diskurser. Det är 

en begränsande mekanism som verkar internt, det vill säga att den inte begränsar 

åtkomsten till en diskurs utan strukturerar hur de aktörer som har tillträde kan 

tolka och uttrycka sig inom den. Vissa diskurser saknar en författarfunktion, där 

en eventuell upphovsperson inte har något inflytande över huruvida det sagda är 

accepterat eller inte, som traditionella muntliga berättelser. Inom andra diskurser 

kan ett uttalande från en anonym källa inte betraktas som sant (Foucault, 2008). I 

det aktuella fallet kan vi se hur förväntningarna på den legitima författaren eller 

talespersonen skiljer sig mellan olika diskursiva sammanhang. Inom tjänste-

mannafältet är det inte av särskilt stor vikt att definiera individuella upphovsper-

soner, eftersom alla handlingar motiveras med den befintliga legala och politiska 

kunskapsmängden. Intervjupersonerna uppfattar däremot att det sociala rummet 

förutsätter att den legitima talaren är Malmö stad och inte enskilda förvaltningar 

eller personer med specifika ansvarsområden. När en person associerad med 

Malmö stad uttalar sig tolkas uttalandet i relation till tidigare och framtida utta-

landen från andra personer associerade med Malmö stad. På så sätt konstrueras en 

författare ur flera individers röster. Det är utifrån den här uppfattningen som am-

bitionen att integrera kommunikationen växer fram: 

[Att säga motsägelsefulla saker] hade inneburit att Malmö stad hade framstått som in-

kompetent. Att vi inte har koll på frågan. Att ingen vill ta ansvar för helheten eller för den 

här gruppen utsatta människor. Att vi är en samling byråkrater som inte vill ta ansvar för 

frågan. (Kommunikatör, Sociala resursförvaltningen) 

Kommunikatörens citat exemplifierar uppfattningen att det finns en förväntan på 

att Malmö stad ska agera som en konsekvent aktör och att motsägelsefulla utta-

landen har en negativ inverkan på hur staden uppfattas. Aktörerna förstår och er-

känner att spelreglerna i det sociala rummet skiljer sig från spelreglerna i de egna 

fälten. De handlingar som internt är det legitima resultatet av en viktig och detal-

jerad ansvarsfördelning riskerar att tillsammans uppfattas som inkompetens och 

ovillighet att handla när de tolkas av externa aktörer. Ambitionen att samordna 
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kommunikationen utgår därför inte från ett abstrakt ideal eller en specifik modell, 

utan bottnar i en strävan efter legitimitet i det sociala rummet. 

Här uppstår en grundläggande spänning mellan de interna motsättningarna och 

uppfattningen att externa aktörer förväntar sig att staden ska kommunicera som en 

enhet, vilket aktörerna också själva reflekterar kring: 

Vi kan inte alltid vara kompisar. Miljöförvaltningen är ett bra exempel, stadsbyggnads-

kontoret ett annat. [...] När det gäller tillsynsbiten kan man inte alltid vara kompis och gå 

ut med samma budskap. Däremot kan man diskutera igenom hur man kan hantera det. 

Det ser alltid väldigt dåligt ut när två förvaltningar skäller på varandra i media. Då undrar 

malmöbon vad de håller på med. Det är ju Malmö stad alltihop! (Kommunikatör, Service-

förvaltningen) 

Uttalandet visar hur aktörerna erkänner reglerna både inom och utanför det egna 

fältet och har en förståelse för att de kan komma i konflikt. Kommunikatören på-

pekar att det är självklart och ofrånkomligt att det ibland finns direkta motsätt-

ningar i hur olika förvaltningar handlar. Förvaltningsfälten handlar autonomt efter 

deras individuella juridiska och politiska ramverk, vilket vid tillfällen ger upphov 

till att de agerar på ett motsägelsefullt eller rent av konfliktfyllt sätt. Huruvida för-

valtningarnas handlingar sammanfaller eller inte betraktar aktörerna som närmast 

slumpmässigt, eftersom de inte legitimt kan anpassa sina handlingar efter 

varandra. Det möjliga handlingsutrymmet är begränsat på ett sätt som gör att aktö-

rerna själva uppfattar den rätta handlingsvägen är närmast förutbestämd. Den enda 

legitima handlingen existerar oberoende i de juridiska och politiska dokumenten 

och behöver bara tas fram av aktörer med lämplig expertis. 

Problemen uppstår när motsättningarna blir alltför påtagliga för externa aktö-

rer i det sociala rummet. Som kommunikatören påpekar innebär alltför synliga 

konflikter mellan förvaltningarna att den generella malmöbon frågar sig vad sta-

den håller på med. Aktörerna utanför organisationen saknar det kulturella kapital 

som krävs för att se de distinktioner och mekanismer som strukturerar tjänste-

männens arbete och förvaltningarnas agerande. Istället ser de samma diskursivt 

konstruerade författare Malmö stad bakom varje yttrande. En alltför stor diskre-

pans innebär att författaren tappar legitimitet och framstår som godtycklig och 

oförutsägbar i sitt handlande. 



 

 34 

Intervjupersonerna uttrycker också att de upplever en annan slags konsekvens 

av författarfunktionen, som speglar att deras uttalanden uppfattas som enade. Ex-

terna aktörer vände sig under händelseförloppet till författaren Malmö stad snarare 

än till en enskild förvaltning. 

Varje förvaltning är van vid att svara på sin egna lilla tårtbit av information. Men kom-

munen fick ju till sig frågor. Framför allt mina kollegor som sitter centralt på stadskon-

toret, i pressfunktionen, och ansvarar för de gemensamma sociala mediekontona. [...] De 

fick frågor från medborgare och media som de försökte slussa. “Det här är miljöförvalt-

ningens fråga och det ska nog gatukontoret svara på…” Det blev tydligt att de här frå-

gorna hängde ihop och de behövde haka i varandra, för de är ju inte skilda tårtbitar. Alla 

handlade ju om den här gruppen utsatta fattiga EU-medborgare. (Kommunikatör, Sociala 

resursförvaltningen) 

Kommunikatören uttrycker svårigheterna i att vidarebefordra de frågor som rikta-

des mot staden till specifika förvaltningar. Tjänstemannafältets logik dikterar att 

fenomen som kommunen ansvarar för definieras efter hur de passar in i en viss 

förvaltnings ansvarsområde. Sorgenfrilägrets sanitära tillstånd är till exempel en 

fråga som enbart hanteras av Miljöförvaltningen och EU-medborgarnas boendesi-

tuation en annan som enbart hanteras av Sociala resursförvaltningen. Aktörerna i 

det sociala rummet gör dock inte samma uppdelning. Media och allmänheten 

tycks betrakta och diskutera EU-medborgarnas varande i Malmö som ett enhetligt 

fenomen och vad aktören Malmö stad gör i relation till detta som en enhetlig 

fråga. Kommunikatören uttrycker att de insåg att det inte var möjligt att bemöta 

externa frågor genom att dela upp dem i ”tårtbitar” som hanteras av individuella 

förvaltningar, eftersom de då bara berör en viss del av det som i det sociala rum-

met ses som en helhet. 

Ambitionen att tala enat bottnar i hur aktörerna inom staden ser att de uppfatt-

tas i det sociala rummet. Tjänstemannafältets ansvarsfördelning står i stark kon-

trast till spelreglerna i det sociala rummet. Det här tar sig uttryck på två i sam-

manhanget särskilt viktiga sätt. För det första betraktar aktörer i det sociala rum-

met Malmö stad som en enhetlig aktör och tolkar alla uttalanden från enskilda ak-

törer i relation till varandra. För det andra förstås EU-medborgarnas varande i 

Malmö som ett fenomen i det sociala rummet, medan logiken inom tjänstemanna-

fältet urskiljer flera separata frågor. 
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I kvarstående två analysavsnitt fördjupar jag mig i hur spänningen mellan 

tjänstemannafältet och det sociala rummet tar sig uttryck och hanteras. Först un-

dersöker jag problematiken som uppstår när aktörer i sociala rummet lyfter 

aspekter av EU-migranternas situation som inte kan besvaras inom förvaltnings-

fältens diskurs och den roll som politikerna spelar för att hantera denna. Därefter 

studerar jag hur aktörerna inom Malmö stad rent konkret arbetar för att framstå 

som enade i det sociala rummet trots de ofrånkomliga interna motsättningarna. 

Att fylla ett diskursivt tomrum 

Som jag påpekat ovan skiljer sig förståelsen för fenomenet kring EU-medborgare 

i Malmö mellan det sociala rummet, som betraktar det som ett fenomen, och tjäns-

temannafältet, som istället ser flera fenomen, klassificerade utifrån vilken förvalt-

nings ansvarsområde de hamnar under. Nedan belyser jag ytterligare en problema-

tisk aspekt, som uppstår när delar av vad externa aktörer uppfattar som ett feno-

men inte legitimt kan behandlas av någon förvaltning. Jag diskuterar också hur 

den politiska organisationen spelar en strategiskt viktig roll för att hantera detta. 

Fält präglas inte bara av regler för vem som är en legitim talare utan också vad 

man bör och kan tala om i kontexten av fältet. Likt författarfunktionen formas 

diskursiva system (som jag i sammanhanget likställer med fält) av en intern mek-

anism som Foucault kallar för disciplinen. En disciplin är knuten till ett visst fält, 

som det medicinska eller botaniska. Den definierar den domän av objekt som är 

accepterade att behandlas inom fältet, en uppsättning accepterade språkliga tekni-

ker och en samling påståenden som är accepterade som sanna (Foucault, 1981). På 

så vis sätter den ramarna inom vilka nya legitima yttranden kan konstrueras. En 

första avgränsning görs när de objekt som är legitima att hantera inom diskursen 

definieras – en maträtts kulturella betydelse kan legitimt diskuteras i en sociolo-

gisk diskurs, men hur maträtten smakar eller bäst tillagas kan inte legitimt disku-

teras i sociologiska termer. En andra avgränsning sker genom språket som kan 

användas – målande metaforer eller ett vulgärt språk är accepterat inom en konst-

närlig diskurs men inte inom en juridisk. En tredje avgränsning sker genom de för 

tillfället vedertagna sanningarna – ett yttrande inom den medicinska diskursen kan 

inte bygga på att sjukdomar orsakas av onda andar. Det är också värt att påpeka 

att gränsdragningarna som avgör vilka ämnen, vilket språk och vilka sanningar 
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som hör till en disciplin konstant förändras och förskjuts. Yttranden som håller sig 

inom disciplinens gränser men ifrågasätter en viss del av den vinner mark och på-

verkar gradvis vad som är accepterat (Foucault, 1981). 

Tjänstemannafältet präglas av den här typen av disciplinära begränsningar. 

Det juridiska och politiskt styrda ramverket som råder i kommunen definierar 

noggrant vilka frågor, problem eller fenomen som det är möjligt för kommunen 

eller en enskild förvaltning att legitimt tala om och hantera. De bestämmer också 

hur det är möjligt att handla i relation till objekten. Nedan redogör chefen för en-

heten för drift- och underhållsutveckling för hur Gatukontoret bemötte åsikter i 

det sociala rummet när de tidigare avhyst EU-medborgare från allmän platsmark. 

Det fanns ju flera olika uppfattningar. Både att man ville att vi skulle köra bort dem så 

fort som möjligt och andra tyckte tvärtom, man kan väl låta dem bo där och så vidare. Då 

ville vi förmedla vad som verkligen gäller enligt svensk lag och ordningsstadgan och att 

det är så vi hanterar det. Vi har inget val att hantera det på något annat sätt. (Chef för en-

heten för drift- och underhållsutveckling, Gatukontoret) 

Gatukontorets disciplin står att finna i ”svensk lag och ordningsstadgan”. Boplat-

ser på allmän platsmark utgör ett legitimt objekt och tjänstemän inom förvaltning-

en kan uttala sig utan problem. Samtidigt ser vi disciplinära begränsningar i vad 

de kan säga och hur de gör det. Externa synpunkter bemöts alla på samma sätt, 

genom att explicit redogöra för disciplinen och hur handlingen är förutbestämd av 

den. Yttrandet att förvaltningen inte har något ”val att hantera det på något annat 

sätt” hänvisar till fältets spelregler, som säger att den legitima handlingen finns 

inuti lagstiftningen och ordningsstadgan. Samtidigt demonstrerar detta att yttran-

det i sig är disciplinärt begränsat, då det inte heller är möjligt att diskutera hand-

lingarna ur andra ramverk än de som finns i tjänstemannafältet. 

Det här ger upphov till problem när frågor som ligger utanför den egna disci-

plinen kommer upp. En särskilt svår fråga att hantera inom tjänstemannafältet var 

de moraliska aspekterna av avhysningen: 

Jag har knappt stött på en fråga som väcker så starka känslor och så mycket engagemang. 

Hos medborgarna och hos oss alla, hos oss själva. Som kommunala tjänstemän har vi rol-

len att beskriva allting på ett sakligt, korrekt och neutralt sätt. Att göra det i den här ex-

tremt känslomässigt laddade frågan är också en utmaning. Man kan lätt framstå som en 

kylig byråkrat. Det är kanske till och med bra att vi gör det i vissa lägen, som en motvikt 



 

 37 

till allt det här känslomässiga som ibland också blir ganska osakligt. (Kommunikatör, So-

ciala resursförvaltningen) 

Vad som är moraliskt rätt inte kan inte legitimt diskuteras inom tjänstemännens 

lagstyrda disciplin. Samtidigt är EU-medborgarnas varande och välmående en 

central fråga i det sociala rummet. Citatet visar hur det krockar både med tjänste-

mannafältets språkliga disciplinära krav – tjänstemännen har rollen att ”beskriva 

allting på ett sakligt, korrekt och neutralt sätt” – och med dess disciplinära san-

ningskrav – den byråkratiska rollen utgör en objektiv motvikt till en ”osaklig” 

känslomässighet. 

Den största spänningen utgörs av att de moraliska frågorna till stor del handlar 

om huruvida tjänstemännens disciplin är legitim i sig själv. Aktörer i det sociala 

rummet ifrågasätter inte enbart huruvida avhysningen är legitim ur ett legalt per-

spektiv utan också om det är moraliskt önskvärt att lagen och de politiska besluten 

ser ut som de gör. Tjänstemännen är oförmögna att handla eller kommunicera 

kring frågorna, eftersom det inte bara skulle ligga utanför utan också direkt ifråga-

sätta ramverket som definierar vad som är legitimt. 

Politikerna spelar en strategisk roll för att hantera de moraliska frågorna. Frå-

gan om hur tjänstemannafältets disciplin ska se ut är ett legitimt objekt för stadens 

politiker, som formar delar av den genom beslut. I relation till avhysningen av 

Sorgenfrilägret är förhållandet dock något mer komplext, då det är resultatet av ett 

myndighetsbeslut baserat på en nationell lag och inte rotat i ett lokalpolitiskt be-

slut: 

I grund och botten agerade vi utifrån ett myndighetsbeslut enligt miljöbalken. Och det är 

inte ett politiskt beslut. Däremot så fanns det politiska synpunkter på hur saker skulle gö-

ras och när det skulle göras och så vidare. De mötte vi och bortsåg ifrån. (Chef för för-

valtningsavdelningen, Stadskontoret) 

Politikerna inom Malmö stad saknar förmåga att påverka det aktuella bakomlig-

gande ramverket eftersom det inte utgörs av politiska beslut. Tjänstemännen upp-

rätthåller en särskilt tydlig gräns gentemot de politiska aktörer som försöker utöva 

inflytande över hur förvaltningarna handlar. Distansen mellan de två fälten kan ge 

upphov till en viss spänning, då även politikerna uppfattas representera Malmö 

stad i det sociala rummet och deras uttalanden också används för att konstruera 

författaren: 
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Dels får [Sociala resursnämndens ordförande] inte [påverka oss] alls, dels är hon en del 

av kommunen. Vilket gör att det blir konstigt om hon bara skyller på miljöförvaltningen 

eller miljönämnden för saker och ting. ‘Det här är inte vårt fel, det är Miljönämnden som 

stänger lägret.’ Det kan man inte heller säga. Det är en otroligt svår balansgång. Just det 

här med enad röst i kommunen är väldigt svårt. (Jurist, Miljöförvaltningen) 

Samtidigt som politikerna inte får utöva en påverkan över tjänstemannafältet så 

uppfattar tjänstemännen att det finns en risk att staden framstår på ett negativt sätt 

om politikernas uttalanden motsäger varandra eller förvaltningarnas. Det blir svårt 

att definiera vad som utgör illegitim politisk påverkan och vad som är legitim 

samordning av kommunikationen. 

Det finns också en styrka i att aktörer från båda fälten uppfattas tala för 

Malmö stad. För att förstå den måste vi först undersöka logiken i det politiska fäl-

tet: 

En skillnad mellan tjänstemän och den politiska avdelningen är att, här kan man också på 

något sätt styra. Här ska man utforma politik mitt i allt detta. Det handlar ju inte bara om 

kommunikationen utan det handlar också om att hitta lösningar på den aktuella frågan. 

(Politisk sekreterare, Socialdemokraterna) 

Den politiska sekreterarens påpekande att politiker också måste ”styra” och ”ut-

forma politik” visar på en fundamental skillnad mellan tjänstemanna- och det po-

litiska fältet. Politikernas handlingar baseras inte på explicita ramverk som bara 

dikterar en möjlig handlingsväg. De formas genom ett mindre synligt normativt 

ramverk och tar formen av att vara resultaten av aktiva val mellan olika möjliga 

alternativ. Politikerna har också en större frihet med hänsyn till vad som anses 

vara legitima objekt att yttra sig om: 

[Politiker] får ju prata i visioner på ett helt annat sätt än vad vi gör. Vi får ett uppdrag av 

politikerna som vi ska försöka lösa så bra som möjligt. Men hur Malmö ska se ut om 30 

år eller hur det ska se utom 30 år, det kan ju [Kommunstyrelsens ordförande] prata om, 

men det är ointressant hur jag tror att den här staden ser ut om 30 år. Politiker kan hålla 

sig både till beslut och det som är diskuterat. (Kommunikatör, Serviceförvaltningen) 

Till skillnad från tjänstemännen kan politikerna legitimt tala både om det redan 

beslutade och om det som kan komma att vara eller skulle kunna ha varit. De både 

kan och förväntas diskutera och argumentera för befintliga politiska beslut, kon-

sekvensen av dessa och framtida ambitioner utifrån normativa värderingar. 
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Mot den här bakgrunden kan vi nu återvända till myndighetsbeslutet och se 

hur politikerna spelar en viktig kommunikativ roll. Beslutet formulerades av tjäns-

temän på Miljöförvaltningen, som hade bedömt situationen i enlighet med miljö-

balken. Tjänstemännen har rätt att fatta den här typen av beslut på delegation, vil-

ket de har gjort vid tidigare osanitära bosättningar. I det här fallet valde de att lyfta 

beslutet till Miljönämnden, som formellt fattade det. Ett syfte var att skapa en 

större säkerhet för enskilda tjänstemän på Miljöförvaltningen, eftersom ansvaret 

rent praktiskt delas kollektivt av politikerna i nämnden. Att lyfta frågan spelar 

dock också en viktig symbolisk och kommunikativ roll: 

Vi skrev beslut om vite och det fick gå via vår nämnd. Vi har egentligen delegation på att 

fatta de besluten som tjänstemän, men vi tyckte att det var mycket politik i det. Det var 

principiellt viktigt att nämnden tog det, för att de ska bära den bördan med oss. (Chef för 

enheten mark och vatten, Miljöförvaltningen) 

Tjänstemännen uppfattar att det finns en politisk dimension som är svår för dem 

att hantera. Genom att lyfta frågan till nämnden involverar de aktivt politiker som 

egentligen står utanför myndighetsutövningen, vilket innebär att politikerna tar 

över en del av ansvaret för att legitimera beslutet i det sociala rummet. Att politi-

kerna inkluderas öppnar upp nya sätt att tala om avhysningen på, eftersom de har 

friheten att bemöta de normativa och politiska diskussionerna. 

Det finns ytterligare en dimension av att beslutet lyfts, som handlar mindre om 

att bemöta klimatet i det sociala rummet och mer om att påverka det. 

I och med att det var så pass stort ärende så var det viktigt att lyfta det till nämnden. […] 

Frågan är egentligen politisk, det är inte en Miljöförvaltningenfråga. Vi hanterar det en-

ligt miljöbalken. Finns det risker för människans hälsa eller miljön? Det var på det vi age-

rade. De andra bitarna; hur hjälper man den här gruppen att få en dräglig tillvaro, hur kan 

man hjälpa dem, hur kan man jobba politiskt, hur löser man det inom EU… Det är ju rent 

politiska frågor. (Chef för avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen) 

Att lyfta beslutet till nämnden är inte bara ett sätt att involvera individuella aktörer 

från det politiska fältet, utan är också symboliskt i sig självt. Tjänstemännen ser 

inte det egna agerandet som problematiskt, men kan identifiera andra politiska och 

lagmässiga brister, framför allt på nationell och EU-nivå, som påverkar situation-

en. Att involvera politiker är ett strategiskt sätt att indirekt lyfta frågor som aktö-

rerna anser är viktiga men som de inte själva legitimt kan yttra sig om. 



 

 40 

Motsättningarna mellan tjänstemanna- och det politiska fältet är den djupaste 

interna motsättningen som har framkommit i empirin. Direkt politiskt inflytande 

är ovälkommet i tjänstemannafältet. Det finns också en risk att staden framställs 

negativt när politiska uttalanden skiljer sig från tjänstemännens. Samtidigt är när-

heten en styrka, då politikernas spelregler ger dem möjlighet att bemöta frågor 

som anses viktiga i det sociala rummet men ligger utanför tjänstemännens disci-

plin. Tjänstemännen använder sig strategiskt av det politiska fältets regler för att 

hantera tomrum i det egna. Genom att omdefiniera en förvaltningsfråga som en 

politisk fråga breddar de möjligheten för Malmö stad att, om än indirekt, påverka 

och bemöta debatten i det sociala rummet. 

Nedan fördjupar jag mig i hur motsättningarna mellan olika förvaltningar, så-

väl som mellan tjänstemän och politiker, har hanterats för att presentera en enhet-

lig bild av Malmö stad. 

Att ena genom att dela 

Ett yttrandes värde är beroende av aktören som yttrar det. För att ett yttrande ska 

vara performativt (det vill säga trovärdigt och handlingskraftigt) måste aktören 

anses besitta den legitima kompetens som krävs för att göra uttalandet (Bourdieu, 

1991b). På så sätt begränsas möjligheten att utöva makt till den handfull aktörer i 

varje fält som besitter störst mängd symboliskt kapital. De mest tydliga exemplen 

står att finna i den juridiska diskursen. Vem som helst kan yttra ordet skyldig, men 

bara en domare i rätt situation har den erkända auktoritet som innebär att yttrandet 

av ordet får konsekvensen att den bakomliggande institutionen utmäter ett straff 

(Bourdieu, 1991b). 

Det är här också relevant att återkomma till disciplinen som diskursiv be-

gränsningsmekanism och konceptet att det bara är möjligt att behandla ämnen 

som från början tillhör fältet (Foucault, 1981). På så sätt blir den disciplinära be-

gränsningen också en begränsning för vad som kan vara ett performativt yttrande. 

Samtidigt som domarens yttrande av skyldig är performativt inom domstolen kan 

domaren inte göra en performativ diagnos på ett sjukhus eller dela ut ett performa-

tivt gult kort på en fotbollsmatch. Som noterats ovan finns det en diskrepans mel-

lan vad som diskuterades i det sociala rummet och de ämnen som var möjliga att 

behandla inom tjänstemannafältet. En liknande, mer specifik, uppdelning står 
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också att finna mellan de individuella förvaltningarna. Varje förvaltningsfält av-

gränsar tydligt de objekt som specifikt ska hanteras inom det. 

Vi saknar inte någonting här på miljöförvaltningen. Alltså vi har ju miljöbalken, vi ska 

skydda människors hälsa och miljö. Men vi är inte ålagda, det finns ingenting i miljöbal-

ken om att skydda resten av EU:s befolkning. Det är en annan lagstiftning som ska till i så 

fall. (Chef för enheten mark och vatten, Miljöförvaltningen) 

Inom tjänstemannafältet kan en aktör bara göra performativa yttranden inom det 

område där denne innehar tillräckligt symboliskt kapital för att vara auktoritär. 

Yttranden måste dessutom vara i linje med de disciplinära begränsningar som 

präglar vilka objekt som är legitima att hanteras inom fältet. De objekt som legi-

timt kan hanteras av Miljöförvaltningen och hur dessa objekt ska hanteras är defi-

nierade fältets disciplin, som utgörs av miljöbalken. Kommentaren att förvalt-

ningen ”inte saknar någonting” syftar till att de delar av händelseförloppet som 

ligger inom disciplinen kan hanteras inom. Ur ett miljö- och sanitetsperspektiv var 

det möjligt att göra en rättfram bedömning och agera på ett sätt som är legitimt 

inom de ramar som finns. Frågan om EU-medborgarnas välmående ligger däre-

mot utanför den disciplinära domänen och kan inte legitimt behandlas av förvalt-

ningen. Som intervjupersonen från Miljöförvaltningen påpekar är det en fråga 

som måste hanteras i en annan lagstiftning och därmed inom en annan disciplin. 

Den här disciplinära uppdelningen ger också upphov till en grundläggande oför-

måga att framstå som en verkligt enad organisation: 

Jag har faktiskt aldrig behövt tala för hela Malmö stad. Jag har varje gång fått tala i enlig-

het med mitt uppdrag. [...] Talar man för hela Malmö stad så ska man också kunna svara 

på frågor om ”var ska de här människorna ta vägen” och ”varför kan ni inte göra det här 

och det där.” [...] Jag kan svara på varför jag fattar ett beslut om att riva lägret och sanera. 

Men jag kan inte svara på var de här människorna ska ta vägen. (Chef för enheten för 

mark och vatten, Miljöförvaltningen) 

Vi kan inte formulera budskap åt politikerna, aldrig i livet! [...] Vi sitter inte och filar på 

gemensamma budskap med politikerna. De formulerar sina budskap, vi förhåller oss till 

deras beslut. Lite så fyrkantigt uttryckt men så är det väldigt mycket. (Kommunikatör, 

Sociala resursförvaltningen) 

Det är omöjligt att separera kunskapen inom ett förvaltningsfält från den legitima 

auktoriteten att använda den. Utan auktoriteten som gör ett yttrande performativt 
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anses det inom tjänstemannafältet inte legitimt. Aktörerna ägnar sig därför åt att 

utforma kommunikationen kring de objekt som är legitima i det egna fältet och 

ingenting annat. Som vi kan utläsa i citaten finns det på så sätt inte utrymme att 

skapa gemensamma budskap eller utse talespersoner som representerar hela sta-

den. 

I grund och botten så vill man ju att ansvaret ska ligga kvar [hos ordinarie organisation]. 

Vi kan inte ta över andra organisationers ansvar. De kommunala myndigheterna som Mil-

jöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Räddningstjänst är svåra att ta över ansvar 

från också rent legalt. De är starka förvaltningar ur lagperspektiv. (Chef för förvaltnings-

enheten, Stadskontoret) 

Det finns rent legala ansvarsfördelningar som försvårar ett samlat grepp om orga-

nisationens handlingar och uttalanden, men också ett starkt normativt ideal att 

hantera alla frågor inom den förvaltning där de har placerats. En klar spänning 

uppstår mellan viljan att framstå som enade och den disciplinära uppdelningen 

mellan förvaltningarna. För att uppnå legitimitet i det sociala rummet vill de se till 

att de inte framstår som motsägelsefulla. Samtidigt bygger tjänstemannafältet på 

en skarp uppdelning, där det inte är legitimt att göra yttranden som ligger utanför 

den egna disciplinen och auktoriteten. Hur ser då själva samordningsarbetet ut? 

Det är ingen som kan styra den andra. Det skedde som jag minns det ganska mycket i 

samförstånd. Inget det här får inte ni säga, det ska inte ni göra. Inget sådant. Utan det var 

mer att bara utbyta information. Nu kommer vi att göra det här, bara så att ni vet det. Det 

är bra, då kommer vi tänka på att säga detta till våra målgrupper. (Kommunikatör, Sociala 

resursförvaltningen) 

Trots den uttalade ambitionen att tala med en enad röst som ett svar på de externa 

aktörernas förståelse av Malmö stad som en enhetlig författare finns det ingen 

ambition att dölja de skillnader som finns inom organisationen. Något paradoxalt 

hanterar aktörerna tvärtom spänningen genom att göra gränsdragningarna mellan 

de olika disciplinerna ännu tydligare. När aktörerna talar om samordningsarbetet 

är de noggranna med att poängtera att processen inte innebär att någon part utövar 

direkt inflytande över någon annan. Det upprätthålls fortfarande en stark själv-

ständighet mellan förvaltningarna såväl som mellan tjänstemän och politiker. 

Samordningen gick inte ut på att delegera ansvar till olika parter, utan att definiera 

hur en på förhand existerande ansvarsfördelning ser ut: 
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Vi såg hur vi alla fick in olika frågor på olika förvaltningar. Det var Gatukontoret kring 

nedskräpning och att någon bodde i parker, Miljöförvaltningen hade ärenden kring 

samma saker och Sociala resursförvaltningen hade sina frågor. Så vi gjorde klart en 

kommunikationsplan, gemensamt, som egentligen syftade till att alla skulle vara med-

vetna om vad de olika förvaltningarna gjorde. Om vi fick frågor så skulle vi veta vem 

som kunde besvara dem, på vilken förvaltning. [...] Efter det så avslutades egentligen 

stadskontorets samordningsuppdrag i den frågan, när vi hade kommunikationsplanen klar. 

(Tillförordnad presschef, Stadskontoret) 

Eftersom aktörer i det sociala rummet inte särskiljer förvaltningarnas roller ser de 

alla aktörer som ställföreträdare för författaren Malmö stad. Eftersom staden tänks 

ha en agens blir distinktionerna mellan individers auktoritet och yttrandenas per-

formativa dimension inte betydelsefulla. Aktörerna fick därför till sig frågor som 

var svåra att besvara enbart inom en disciplin. Trots att aktörerna formulerar lös-

ningen på problemet som att de ska tala med en röst sker inget arbete för att ta 

fram ett enhetligt svar som kan levereras av en enhetlig talesperson. Istället gick 

samordningen ut på att varje involverad part definierar den egna disciplinen och 

vilka frågor som kan hanteras inom den. På så sätt fick alla en grundläggande för-

ståelse för vad aktörerna utanför den egna disciplinen gjorde och ansvarade för. 

Vi försökte vara väldigt tydliga med att den som hade ansvar för olika saker pratade om 

de sakerna, bara. Det var en av delarna i kommunikationsplaneringen också att alla skulle 

veta vad alla gjorde och vilket ansvar alla hade. Så att vi inte började spekulera i vad 

andra gjorde. [...] Man är väldigt duktiga på att prata om precis sina saker och om man 

pratar om vad någon annan gör så gör man det ur ett ganska stöttande perspektiv. (Chef 

för förvaltningsavdelningen, Stadskontoret) 

Som citatet ovan visar innebär den enade rösten inte att aktörerna konstruerar en 

gemensam avsändare eller ett gemensamt budskap som strategiskt ska kommuni-

ceras ut. Tvärtom så skapas den enade rösten genom att de får en klarhet i vad 

som inte ska sägas. Genom att skapa tydligare gränsdragningar mellan discipli-

nerna undviker de att en aktör uttalar sig om något de saknar auktoritet att tala om. 

Samordningen förhåller sig i första hand till tjänstemannafältets spelregler och 

syftar till att upprätthålla distinktionerna mellan disciplinerna så långt som möj-

ligt. Här sker dock också en implicit påverkan över de olika fälten. I och med att 

aktörerna definierar var gränserna går för varje ansvarsområde förtydligar de till-

sammans de diskursiva regler som begränsar vad varje aktör kan säga. Genom att 
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därefter till synes objektivt informera de andra om de åtgärder och uttalanden som 

de individuellt har bestämt sig för att genomföra ger de varandra utrymme att 

formulera sig i relation till de andra. På så sätt sker en avancerad samordning och 

gränsdragning. 

Samtidigt som samordningen inte bryter mot de fältregler som finns så ignore-

rar den inte heller den författarroll som har konstruerats i det sociala rummet. 

Samordningen verkar både för att gå bilden av Malmö stad som en enhet till mö-

tes och för att kritisera den. Att alla har ett klart definierat ansvarsområde innebär 

färre tillfällen då olika aktörer säger saker som är direkt motsägelsefulla. Författa-

ren Malmö stad konstrueras då från uttalanden som är kompatibla med varandra, 

även om de inte är direkt sammankopplade. På så sätt kan aktörerna både uppfylla 

den egna disciplinens krav på vad som utgör ett legitimt yttrande och samtidigt 

framstå som en mer legitim aktör i det sociala rummet. Samtidigt motverkas för-

fattarrollen aktivt genom att aktörerna explicit lyfter ansvarsfördelningen i den ex-

terna kommunikationen: 

Det är nästan en pedagogisk uppgift att förklara vad som är vad för medborgarna. De sä-

ger, varför gör Malmö stad så här eller så här? Ja, det här gör vi för att lagen säger att vi 

ska eller inte ska och det här gör vi för att politikerna har bestämt att vi ska eller inte ska. 

[...] I just den här frågan blir det väldigt viktigt att förklara att vi är en politiskt styrd or-

ganisation och vad som är politiska beslut och vad som är lagstiftning. Den frågan får du 

ställa till politikerna, det är de som har beslutat om detta. I det här fallet så säger social-

tjänstlagen det här. Eller för miljöförvaltningen, om du pratar med dem, då kommer de 

kanske att hänvisa till miljöbalken. (Kommunikatör, Sociala resursförvaltningen) 

Samtidigt som aktörerna bara uttalar sig inom sin egen disciplin ser de det som 

viktigt att också kommunicera basen för deras agerande och hur ansvarsfördel-

ningen ser ut. Genom att göra sina egna discipliner och förutsättningar explicita 

motarbetar de också den författarroll som de själva anser vara felaktig. 

Om jag jobbar här kan jag inte alltid svara för Malmö stad. Även om malmöbon ringer 

och vill prata med Malmö stad. Då måste den som svarar hänvisa till rätt person. Då sva-

rar jag utifrån min förvaltning, men det blir Malmö stad som svarar till personen, för det 

är det personen uppfattar det som. Det är väldigt få som ringer till gatukontoret och frågar 

om varför vi inte har klippt en buske. Man ringer till Malmö stad. Men man hamnar hos 

gatukontoret. Då svarar jag utifrån vårt uppdrag men är en representant för Malmö stad. 

(Chef för enheten för drift- och underhållsutveckling, Gatukontoret) 
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Citatet ovan sammanfattar spänningen mellan tillhörigheten till Malmö stad och 

gränsdragningarna till de andra förvaltningarna väl. För tjänstemännen och politi-

kerna i Malmö stad finns det inte någon motsättning i att simultant se Malmö stad 

som en enhet och som flera autonoma och bitvis motsägelsefulla discipliner. Det 

här grundläggande tankesättet finns uttryckt i stadens kommunikationspolicy: “I 

våra kontakter med massmedia ska vi vara noga med att tala om att vi represente-

rar Malmö stad och samtidigt berätta om vår roll och plats i organisationen” 

(Malmö stad, 2006, s. 15). Det är precis det här rådet som har följts i ambitionen 

att tala med en enad röst kring Sorgenfrilägret. Genom att explicit visa på den 

egna rollens begränsningar och sätta den i relation till resten av staden arbetar 

varje aktör för att ge en övergripande bild av det komplexa mönster av förvalt-

ningar, nämnder, lagar och politiska beslut som utgör Malmö stad. 

Arbetet för att skapa en enad röst bryter inte mot några av de regler som finns 

i vare sig tjänstemannafältet eller de enskilda förvaltningsfälten. Om något så 

stärker arbetet genom den tydligare gränsdragningen fältens autonomi. Det är tyd-

ligt att de ramar för vad som utgör legitima yttranden inom organisationen också 

är de som formar hur aktörerna uttrycker sig. 
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Diskussion 

Studiens utgångspunkt var att uppnå en djupare förståelse för hur offentliga orga-

nisationer integrerar sin kommunikation trots att de präglas av till synes oundvik-

liga interna motsättningar. Med ett diskurs- och fältteoretiskt ramverk undersökte 

jag problematiken i relation till Malmö stads kommunikativa samordning vid av-

hysningen av Sorgenfrilägret. 

Studien visar att aktörernas ambition att tala med en enad röst bottnar i upp-

fattningen att de betraktas som enhetliga av aktörer i det sociala rummet. Alla ut-

talanden från personer associerade med Malmö stad tolkas i relation till varandra 

och ger upphov till en diskursivt konstruerad författare. Det är därför omöjligt att 

staden inte uppfattas som en enhet. Viljan att framstå som en enhetlig organisation 

konstrueras som en pragmatisk strategi för att undvika att tappa legitimitet för att 

organisationen framstår som motsägelsefull. 

Vidare visar studien att organisationen är internt motsägelsefull, då den poli-

tiska organisationen och de individuella förvaltningarna utgör skilda fält med 

olika logiker. Fälten präglas av discipliner som begränsar vilka objekt som legi-

timt kan diskuteras och hanteras inom dem. Detta begränsar förmågan för aktörer-

na att utöva inflytande över andra fält än det egna och försvårar därmed en stads-

övergripande samordning. Samtidigt är den interna logiken erkänd och accepterad 

av aktörerna i staden. 

Ambitionen att tala med en enad röst hanteras något paradoxalt genom att för-

tydliga och explicit kommunicera gränsdragningarna mellan fälten. Det som enar 

aktörerna och ligger till grund för samordningen är den delade respekten för 

samma motsättningar som gör det svårt att framstå som enade i det sociala rum-

met. Genom att förtydliga ansvarsfördelningen minskar aktörerna risken att göra 

motsägelsefulla uttalanden och anpassar sig på så sätt efter reglerna i det sociala 

rummet. Samtidigt kritiserar de implicit samma regler, genom att aktivt kommu-

nicera organisationens ansvarsfördelning och hur den begränsar dem. 
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Nedan diskuterar jag vad resultatet innebär för vår förståelse för integrerad 

kommunikation i den offentliga sektorn och vilka möjliga implikationer studien 

har för praktik och forskning. 

Ett diskursteoretiskt perspektiv på integrerad kommunikat-

ion 

Det diskursteoretiska perspektivet ger ett nytt sätt att förstå idealet integrerad 

kommunikation, och de interna motsättningar i den offentliga sektorn som tycks 

göra idealet svårt att uppfylla. Befintliga studier presenterar i regel en viss definit-

ion av idealet som ger vissa teoretiska fördelar, för att därefter förespråka, utvär-

dera eller kritisera det. Studien visar hur en diskursteoretisk ansats kan gå förbi 

normativa teoretiska definitioner och istället se idealet i relation till de diskursiva 

konstruktioner som begränsar handlingsutrymmet hos aktörerna i en viss organi-

sation. En viktig konsekvens av det diskursiva perspektivet är synen på organisa-

torisk ledning. Perspektivets fokus på hur diskursiva strukturer formar och be-

gränsar aktörers handlingar nedtonar betydelsen av individuella insatser och där-

med förmågan för en eller flera individer att godtyckligt styra organisationen. Det 

låter oss se hur idealet faktiskt konstrueras och tar sig uttryck i en viss kommuni-

kativ situation. Idealet är inte en uppsättning statiska praktiker med ett visst kau-

salt samband som ledningen i en organisation kan välja att applicera. Bakom det 

rättframma uttalandet att Malmö stad vill tala med en enad röst ligger komplexa 

interaktioner, där flera aktörer tolkar och förhåller sig till de motsägelsefulla reg-

lerna inom staden såväl som reglerna i det sociala rummet. 

I fallet har integrerad kommunikation inte en positiv eller negativ effekt för att 

det i sig självt är bra eller dåligt att framstå som enade. Såväl viljan att ena kom-

munikationen som formen arbetet för att göra det tar är konsekvensen av att aktö-

rerna försöker utöva legitimt inflytande i de olika logiker som de tillhör. Inför 

empiriinsamlingen förväntade jag mig att aktörerna konstruerade idealet i linje 

med de populära teoretiska definitionerna. Istället visade det sig att de långt ifrån 

slentrianmässigt applicerade en viss teori eller modell. De inser att spelreglerna i 

det sociala rummet konstruerar staden som en diskursiv författare. Ett enat för-

hållningssätt kan därför öka legitimiteten i det sociala rummet, genom att mot-

verka diskrepanser i stadens yttranden. Samtidigt hyser aktörerna en respekt för 
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den interna ansvarsfördelningen som kan framstå som motsägelsefull. Studien ny-

anserar här förståelsen för vad enighet kan innebära. Logiken som enar aktörerna 

är direkt inkompatibelt med enigheten som uppnås av att integrera kommunikat-

ionen. 

För aktörerna är problemet inte motsättningarna i sig, utan att den interna lo-

giken krockar med den externa. De löser det genom att försiktigt navigera kom-

munikationen bort ifrån direkt motsägelsefulla yttranden utan att tumma på de in-

terna gränsdragningarna. De försöker alltså varken tvinga på organisationen ett 

ideal som inte passar den interna logiken eller erkänna sig besegrade av motsätt-

ningarna och tillåta staden framstå som motsägelsefull. Ingen individ lär sig att 

svara på alla delar av den komplexa situationen utan alla fokuserar på det område 

de redan kan bäst. Distansen till politikerna vänds till en fördel, genom att dra 

nytta av deras större diskursiva frihet. Ur de delikata distinktionerna skapas ett 

kollage som är väl lämpat att möta de externa förväntningarna. 

Även om studien är utförd i en offentlig kontext och syftet är formulerat som 

ett offentligt problem kan den också vara relevant för privata organisationer. In-

terna motsättningar mellan avdelningar och yrkesgrupper pekas ut som ett allmänt 

hinder för integrerad kommunikation (Christensen et al., 2008). Ett liknande an-

greppssätt kan kanske förklara logiken bakom dessa motsättningar och organisat-

ionens arbete med att integrera kommunikationen. Ett diskursivt perspektiv ned-

tonar också vissa skillnader mellan en privat och offentlig kontext. Eftersom indi-

viduellt ledarskap blir sekundärt är det möjligt att vi hittar liknande avgränsade 

fält även i privata kontexter, och att dessa bara är tydligare i offentlighetens mer 

påtagligt autonoma och regelbundet styrda verksamhet. 

Implikationer för praktisk kommunikation 

Ur en praktisk synvinkel tycks det ha varit ett framgångsrikt sätt att arbeta på. Ak-

törerna verkar ha förmedlat de övergripande motiven bakom handlingarna på ett 

sätt som tagits emot och förståtts av media samtidigt som det har funnits ett internt 

stöd. Det är möjligt att dra lärdomar av det, särskilt för praktiker i större organisat-

ioner som tydligt präglas av olika logiker. Studien ger en insikt i varför de tradit-

ionella angreppssätten till integrerad kommunikation inte alltid fungerar i offent-

liga organisationer. En total samordning av kommunikationen kanske låter bra i 
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relation till reglerna i det sociala rummet, men går rakt emot kärnan av organisat-

ionens interna fältregler. Ett sådant projekt skulle med största sannolikhet sakna 

intern legitimitet och kan skada den externa legitimiteten när motsägelsefulla 

handlingar ofrånkomligt börjar träda fram. Att istället uppnå en djup förståelse för 

de sammanhang inom vilka man själv verkar, både i organisationen och samhället, 

är värdefullt. En insikt i de begränsningar som finns för vad som är legitimt eller 

accepterat innebär inte bara att man begränsas av dem, utan också att man kon-

struktivt kan agera inom dem. 

I studien framkommer vissa intressanta särdrag hos just kommunikatörernas 

roll. De har inte samma förmåga att påverka förvaltningarnas handlingar som 

andra tjänstemän. Däremot besitter de en viktig kompetens som gör dem särskilt 

kapabla att förstå reglerna i det sociala rummet, samtidigt som de har en god för-

ståelse för de interna fälten. Kommunikatörerna antar en förmedlande roll mellan 

staden och omvärlden. De fungerar som en slags utkikspost, som kan analysera 

hur staden uppfattas av omvärlden och förutspå kommunikativa problem. Kom-

munikatörerna agerar också översättare, för att förklara det som sker i samhället 

för tjänstemännen och det tjänstemännen gör för samhället. Att förstå och kunna 

medla mellan reglerna i olika kontexter inom och utanför organisationen är syn-

nerligen värdefullt i komplexa organisationer. 

Implikationer för framtida forskning 

Jag tror att det diskursiva perspektivet på integrerad kommunikation är ett nyttigt 

bidrag till det befintliga forskningsfältet kring integrerad kommunikation. Den er-

sätter varken de normativa teorierna eller kritiska invändningarna utan ger en al-

ternativ förståelse av de logiker som gör det önskvärt och problematiskt. Delar av 

studien är potentiellt användbara inom andra delar av fältet strategisk kommuni-

kation. 

Den diskursiva förståelsen för hur organisationer betraktas av andra aktörer 

kan vara ett värdefullt verktyg för forskningsfältet. Begränsande mekanismer som 

författarprincipen belyser komplexiteten när större organisationer frivilligt eller 

ofrivilligt projicerar en viss identitet och de konflikter som kan uppstå mellan 

olika krav på performativitet. I den meningen tror jag att det kan vara mycket re-
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levant för studier i områden som Public Relations eller varumärkeskommunikat-

ion. 

Något som är underutvecklat i den aktuella studien är konceptualiseringen av 

det sociala rummet. Eftersom empirin bara sträcker sig till aktörer inom organisat-

ionens administrativa nivåer är det deras tolkning av positionen i det sociala rum-

met som har använts för att förstå den. En liknande studie skulle med fördel kunna 

genomföras i större skala, där även spelet i det sociala rummet kom i fokus genom 

externa aktörers tolkningar. Interaktionen mellan andra aktörer, i synnerhet media, 

ligger troligtvis också till grund för hur författaren Malmö stad har konstruerats 

och hur organisationens handlingar tolkas. På samma sätt skulle det vara intres-

sant att inkludera andra aspekter av organisationen än den administrativa, för att 

se hur medlemmar som inte utformar med kommunikationen tolkar den. Även det 

politiska fältet kan studeras mer utförligt. Den begränsade empirin ger bara en 

skissartad överblick över reglerna i det politiska fältet. Vad arbetet att integrera 

kommunikationen innebär för olika politiska aktörer hade varit intressant att stu-

dera mer ingående, till exempel med hänsyn till partitillhörighet. 

Avslutningsvis vill jag peka på några aspekter av studien som är viktiga att ta 

hänsyn till när resultaten tolkas i relation till andra fall. I egenskap av kommun 

präglas staden genom sina förvaltningar av en särskilt skarp distinktion mellan 

olika logiker, som kanske inte finns i myndigheter med en mer enhetlig hierarki 

och begränsad ansvarsfördelning. Dess storlek gör också att den interpersonella 

kontakten mellan förvaltningarna är förhållandevis låg jämfört med majoriteten av 

svenska kommuner, där flera funktioner ligger geografiskt och organisatoriskt 

närmare varandra. Det är möjligt att en större interpersonell kontakt innebär en 

ännu större likriktning i habitus och andra strategier för att lösa konflikter mellan 

ansvarsområden. Avhysningen gav upphov till oönskad negativ uppmärksamhet. 

Om externa aktörer inte aktivt avkräver staden svar så försvinner kanske trycket 

att hantera motsättningarna. Det är därför möjligt att spänningarna inte framkom-

mer lika tydligt vid positiva och okontroversiella initiativ. 
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Appendix A: Intervjuguide 

Introduktion 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Kan du berätta lite om ditt yrke och vad du gör på Malmö stad? 

Vad tycker du att Malmö stad står för? 

 Tycker du att Malmö stad lever upp till det de säger att de står för? 

Sorgenfrilägret 

Kan du beskriva Malmö stads arbete med utsatta EU-medborgare? 

Hur såg händelseförloppet kring lägret på kvarter Brännaren ut? 

Kan du berätta om din roll i händelseförloppet? 

Hur tycker du att Malmö stad har hanterat händelserna? 

Kommunikationsplaneringen 

Kan du berätta om hur Malmö stad har arbetat med kommunikationen kring frå-

gan om utsatta EU-medborgare/lägret på kvarteret Brännaren? 

 Hur har du arbetat med/bidragit till arbetet med kommunikationen? 

Hur har du kunnat påverka kommunikationen? 

Varför är/var det viktigt att kommunicera? 

 Vad vill/ville ni uppnå? 

Vem är/var det viktigt att kommunicera till? 

Vad är/var särskilt viktigt att säga? 

Hur har ni gått till väga för att göra detta? 

Vad har varit de största utmaningarna med kommunikationsplaneringen? 

Finns det något som du hade velat göra annorlunda? 

Samarbetet 

Vilka har arbetat med att planera kommunikationen? 

 Vilka har hjälpt till för att komma fram till vad som ska sägas? 
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Hur har du arbetat tillsammans med andra förvaltning-

ar/avdelningar/yrkesgrupper/politiker? 

Hur upplevde du samarbetet? 

Vad bidrar de med som du inte kan/vet? Vad bidrar du med som de inte 

kan/vet? 

Fanns det något som ni var oense om? 

Hur löste ni det? 


