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Sammanfattning 

Norrköpings kommun är en organisation med många verksamhetsområden. Att få alla 

verksamheter att uppfatta och ta till sig samma värdegrund kan vara svårt, men viktigt om 

varumärket ska kommuniceras korrekt utåt av alla verksamheter. En medarbetarenkät som gjorts 

av kommunen ligger till grund för studien då denna visar på medarbetarna inte tänker på sin 

arbetsplats som en del av kommun. Därför vidtogs åtgärder för att öka kännedomen om 

varumärket Norrköpings kommun med hjälp av kommunikationsplattformen Let’s Create 

Norrköping. Kommunen vet dock ännu inte om medarbetarna har tagit till sig informationen och 

vad de tycker om varumärket. För att undersöka detta har en fallstudie genomförts som syftar till 

att undersöka hur varumärket Norrköping kommuniceras genom Let´s Create Norrköping samt 

hur det uppfattas av medarbetarna på Norrköpings kommun. 
 

För att besvara syftet har en datainsamling gjorts vilken utgörs av intervjuer i två delar. I den 

första delen utfördes en intervju med varumärkesutvecklare Tina Vennerholm. Den gick ut på att 

klargöra budskapet med Let´s Create Norrköping och bakgrunden till 

kommunikationsplattformen. Den andra delen genomfördes med fem medarbetare på 

Norrköpings kommun och gick ut på att undersöka deras uppfattning av varumärket och hur de 

tar emot information på sina respektive arbetsplatser. De slutsatser som kan dras utifrån studien 

är att medarbetarna saknar kommunens närvaro på deras respektive arbetsplatser men att de 

överlag är positivt inställda till kommunikationsplattformen Let´s Create Norrköping. Det 

framgår dock att de ej fått någon kännedom om Let´s Create Norrköping internt utan att den 

information de fått kommer från den externa marknadsföring de tar del av i form av invånare i 

Norrköping. Detta leder till att medarbetarna har svårt att implementera och förstå Let´s Create 

Norrköpings budskap i sitt arbete. 
 

Rekommendationerna som ges till Norrköpings kommun är att synas mer på de olika 

arbetsplatserna, visa upp vilka från kommunen som ansvariga för kommunikation och liknande. 

Detta för att medarbetarna ska få en personlig koppling till källan för informationen och på så 

sätt kunna ta till sig och acceptera den lättare. Medarbetarna har mycket positiva bilder av 

Norrköping som stad. En rekommendation blir därför att kommunen ska arbeta med att tydligare 

länka sitt arbete till de olika positiva delar i Norrköpings stad. Detta för att engagera och 

motivera medarbetarna och få dem att se sin koppling till Norrköpings kommun och det arbete 

som kommunen utför i staden Norrköping. 

  



Abstract 
The municipality of Norrköping is a large organization with lots of different areas of expertise. 

To make sure that the values are the same throughout the organization is a heavy task but 

important if you want the brand to be communicated in the right way in all instances of the 

organization. An internal review of the employees opinions takes place every other year with the 

last one taking place in 2013. The results from the review made the municipality of Norrköping 

realise that they needed to increase their internal work with brand knowledge. The municipality 

of Norrköping took action and created a platform of communications called Let´s Create 

Norrköping. The problem they stand before now is that they're not sure if the employees have 

interpreted the information the correct way regarding the brand. This case study aims to 

investigate how the brand Norrköping is communicated throughout the plattform Let´s Create 

Norrköping and how the employees perceives the brand of the municipality of Norrköping. 
 

To answer the cause of the report a data collection has been made with interviews divided into 

two parts. The first part consists of an interview with Tina Vennerholm, brand developer at the 

communications department of the municipality of Norrköping. The main objective of this 

interviews was to conclude the main objectives of the platform Let´s Create Norrköping. The 

second part was conducted with five employees within the organization of the municipality of 

Norrköping. It was conducted to conclude their point of view of the platform Let´s Create 

Norrköping. Conclusions that can be drawn from the study include that the employees lack the 

presence of the representatives of the municipality of Norrköping at their working places. The 

employees have a positive opinion regarding the platform Let´s Create Norrköping although they 

have not received any internal information regarding the plattform. The reason to their positive 

opinions ought to be that they have been affected by external marketing regarding the plattform. 

This leads to the employees having a hard time with implementing the message of the platform 

in their work. 
 

Recommendations given to the municipality of Norrköping is to be visible at the various working 

places, to show the worker which people who are responsible for the communication at their 

workplace. to give the employees a personal connection to the source of the information that is 

given which makes it easier for the worker to accept and implement the information. 
 

The employees all have positive connections to the city of Norrköping. That is why the 

conductors of this study recommend that the municipality of Norrköping should make a 

connection to the city with the work that is made by the employees on all the different areas in 

the organization. This is to engage and motivate the employees and make them see and 

understand the connection between the city and the organization and the part that they play in it. 
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1 Inledning 
 

Ett varumärke är inte starkare än det som finns på insidan av företaget. Det är de anställda som i 

sitt dagliga arbete representerar och kommunicerar varumärkets löfte och grund. Utan att 

varumärket är väl förankrat internt kan det inte växa och kommer inte heller att uppfattas korrekt 

externt.  

1.1 Bakgrund 

 
“Jag tycker att vi lever i en värld som allt för ofta är lite ytlig, det är mycket pengar, snabba 

puckar och snabba kampanjer...” 

 

(Anna Almberg, Berghs School of Communications) 

 

Enligt Almberg (2013) är det många företag som prioriterar extern kommunikation då det ofta är 

den som ger ett snabbt och konkret resultat. För att effektivt kommunicera varumärket externt är 

det viktigt att varumärket även uppfattas korrekt internt. Detta då de anställda är de som dagligen 

sprider varumärkets budskap på olika sätt i sitt arbete. Almberg (2013) beskriver under en 

föreläsning på Berghs School of Communication varumärket som ett fordon och den anställda 

som bränslet som driver varumärket. Det är de anställda som är grunden till ett företag och de 

fungerar som ambassadörer för det varumärke som företaget står bakom. 

 

Norrköpings kommun är en organisation med många verksamhetsområden. Att få alla 

verksamheter att uppfatta och ta till sig samma värdegrund kan vara svårt, men viktigt om 

varumärket ska kommuniceras korrekt utåt av alla verksamheter. I en medarbetarenkät som 

utfördes år 2009 framkom det att de anställda hos kommunen hade svårt att sammankoppla sin 

arbetsplats som en del av kommunen. Medarbetarenkäten utförs vartannat år och den senaste 

utfördes år 2013. I den senaste medarbetarenkäten framkom det att det som motiverar de 

anställda mest att representera kommunen är varumärket. Det visade sig också att det som de 

anställda hade minst kännedom om och tyckte att kommunen skulle prioritera var att arbeta mer 

med varumärket. (Norrköpings kommun, 2013) 

 

Kommunen såg ett behov att arbeta mer med kommunikation för att stärka kännedomen om 

verksamheten internt och externt. Därför tillsattes en kommunikationsdirektör år 2010 som på 

heltid arbetar med kommunikationsfrågor. För att stärka kommunikationen om varumärket togs 
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en ny kommunikationsplattform fram som presenterades 2011 vid namn Let´s Create 

Norrköping. (Norrköpings kommun, 2014) 

 

Let’s Create är en del av Norrköpings kommuns varumärkesplattform. Den togs fram i ett 

samarbete mellan Norrköpings kommun och reklambyrån Leon. Den är till för att knyta samman 

medarbetare, medborgare och företagare i Norrköpings kommun. Den ska vara en gemensam 

grund i arbetet att stärka Norrköping. Grunden i budskapet är att förmedla den ständiga 

förändring och kreativitet som genomsyrar staden Norrköping. (Vennerholm, 2014) 

1.2 Problembeskrivning 

Resultatet i medarbetarenkäten ger intrycket av att Norrköpings kommuns varumärke inte är 

särskilt väl förankrat internt. Detta indikerar att det finns en brist i kommunikationen mellan den 

centrala verksamheten och de olika verksamhetsområden som finns inom kommunen. 

 

Kommunen har vidtagit åtgärder för att öka kännedomen om varumärket Norrköpings kommun 

med hjälp av kommunikationsplattformen Let’s create Norrköping. Kommunen vet dock ännu 

inte om medarbetarna har tagit till sig informationen och vad de tycker om varumärket. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur varumärket Norrköping kommuniceras internt 

genom Let’s Create Norrköping samt hur det uppfattas av medarbetarna på Norrköpings 

kommun. 

1.4 Frågeställning 

 

 Hur kommuniceras Let’s Create Norrköping internt? 

 Hur uppfattas Lets’s Create Norrköping av medarbetarna? 

 Överensstämmer det kommunicerade budskapet? 

1.5 Avgränsningar 

Då tiden för studiens genomförande är tio veckor representeras medarbetarna på Norrköpings 

kommun av fem respondenter från de olika verksamhetsområdena. Av samma anledning är det 

endast kommunikationsplattformen Let´s Create Norrköping som kommer att undersökas. 
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1.6 Disposition 

 

Denna rapport är efter det inledande kapitlet strukturerad i fem olika delar.   

 

Referensram: Här beskrivs de olika teorier som studien kommer att utgå ifrån.  

Metod: I metodkapitlet beskrivs tillvägagångsättet för att genomföra studien. Här motiveras 

studiens pålitlighet och trovärdighet. 

Empiri: Detta kapitel redovisar den empiri som samlats in för att besvara studiens syfte. Här 

visas en sammanställning av de intervjuer som gjorts. 

Analys: I denna del analyseras den insamlade empirin utefter den teori som är beskriven i 

referensramen. 

Avslutning: I det avslutande kapitlet dras slutsatser utifrån analysen och syftet och 

frågeställningarna i inledningen besvaras. Vidare finns en diskussionsdel där intressanta aspekter 

som uppkommit under arbetets gång diskuteras och till sist följer rekommendationer för 

Norrköpings kommuns fortsatta arbete samt för vidare forskning.  

 

Vem är rapporten till för? 

 

 Norrköpings kommun, främst personer inom ledningen, personalavdelning och 

informationsavdelningen. 

 Andra kommuner/organisationer som vill ta del av hur arbetet med internkommunikation 

kan följa. 
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2 Referensram 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av relevant teori inom varumärkestrategi, 

internkommunikation och grundläggande kommunikation. Den första delen går igenom 

grunderna för vad ett varumärke är och hur det byggs. Därefter behandlas ämnet 

internkommunikation och olika verktyg för att arbeta med varumärket internt. Den avslutande 

delen berör grundläggande teori för kommunikation och beskriver kommunikationsprocessen 

och dess olika delar. Kapitlet avslutas med att visa preciserande frågeställningar. De 

preciserande frågeställningarna kommer att härledas ur teorierna och sedan besvaras i 

analysen. 

2.1 Varumärke 

I dagens produktsamhälle finns det en mängd olika producenter inom samma produktkategori. 

För konsumenten hade det varit svårt att veta vad denne skulle välja om det inte vore för 

användandet av varumärken. Ett varumärke är det som hjälper företag att nå ut med sin vision 

och mission. Varumärket talar om för konsumenten vem företaget är, vad de gör och vad de vill 

åstadkomma. Det är också ett sätt för ett företag att särskilja sig från andra varumärken för att 

visa på skillnader och likheter mellan produkter och tjänster. Ett varumärke skiljer sig från 

produkten på det sättet att till exempel ett shampo är bara ett shampo, men varumärket laddar 

produkten med värderingar och attributer. Detta underlättar för konsumenten då denne kan 

identifiera tillverkaren av produkten och vad produkten erbjuder till just denne. (Keller, Apéria 

& Georgson, 2012) 

 

Ett varumärke kan bland annat utgöras av en geografisk plats. Då handlar det enligt Keller et al. 

(2012) om att göra människor medvetna om platsens existens och länka samman önskvärda 

associationer med platsen. Detta för att skapa en positiv bild av platsen för turism, nybyggare 

samt för de som redan befinner sig där. (Keller et al, 2012) 

 

För att särskilja sitt varumärke och öka igenkänningsfaktorn kan ett företag arbeta med så kallade 

varumärkessymboler. Enligt Keller et al. (2012) består de huvudsakliga varumärkessymbolerna 

av namn, logotyper, symboler, slogans. Dessa olika symboler kan användas för att öka 

kännedomen om varumärket genom igenkännedom. 

2.2 Internkommunikation och internmarknadsföring 

För att ett varumärke ska visa sig trovärdigt, måste det byggas inifrån och ut. Nyckeln till att 

bygga starka varumärken inifrån och ut handlar om att skapa känslosamma band mellan 

medarbetare och företagets varumärke. I dagens samhälle är det är mycket som ett företag ska 
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åstadkomma. De vill expandera, slå ut konkurrenter och mest av allt vara lönsamma. En viktig 

faktor i att lyckas handlar mycket om att engagera medarbetarna. Genom att knyta känslosamma 

band mellan varumärket och medarbetarna presterar de sitt bästa. De känner sig delaktiga i 

företaget verksamhet och skapar en enad bild av varumärket vilket också stärker företaget 

externt. (Sartain och Schumann, 2006) 

 

Generellt sett handlar internmarknadsföring om att marknadsföra sig inom ett företag för att nå ut 

till medarbetarna (Lings, 2004). Rafiq och Ahmed (2003) menar att internmarknadsföring ämnar 

att bryta barriären mellan olika funktioner och avdelningar på ett företag för att föra samman alla 

delar inom en organisation och få dem att arbeta mot ett positivt och effektivt resultat i kedjan 

mellan kund och företag. De talar om vikten att få alla medarbetare att se länken mellan vad 

han/hon gör och de intryck det gör på den kund som står näst i kö. Det är av stor vikt att vara 

konsekvent i det interna arbetet för att effektivt kommunicera företagets budskap internt. 

Företaget måste få förståelse för hur man ska arbeta med och utveckla dessa interna relationerna 

mellan avdelningar för att det lovade externa budskapet mot kund ska kunna levereras i alla led. 

(Rafiq och Ahmed, 2003) 

 

Ett välkänt synsätt inom internmarknadsföring handlar om att se medarbetarna inom en 

organisation som konsumenter. Företaget arbetar då med medarbetarnas attityd och 

tillfredställelse på arbetsplatsen på samma sätt som med externa kunder. (Berry, 1981 se Ferdous 

et al, 2013) Detta synsätt grundas i att för att skapa framgång genom extern marknadsföring är 

det viktigt att medarbetare inom ett företag är känner tillhörighet och är motiverade. 

Internmarknadsföring handlar om att skapa denna känsla och motivera medarbetarna. (Berry, 

1984 se Lings 2004) Grönros (1985 se Ferdous et al, 2013) ser på intermarknadsföring som en 

strategi att påverka medarbetarnas beteende och ett sätt att skapa effektivitet och 

relationsmarknadsföring. 

2.2.1 Arbetsgivarvarumärke 

Arbetsgivarvarumärket representerar ett företags arbete med att kommunicera det som särskiljer 

företaget gentemot andra på arbetsmarknaden. Det används dels för att attrahera nya rekryter till 

företaget och visa upp företaget som en bra och intressant arbetsplats externt. Det används också 

internt genom att skapa en arbetsplats som genomsyras av det egna varumärkets värderingar, 

vision och mission. Internt arbetar företaget med att förankra varumärket och allt som det står för 

hos de anställda. (K. Backhaus, S. Tikoo, 2004) 

 

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) löper företagets varumärke och arbetsgivarvarumärke 

parallellt strategiskt men är inte exakt det samma. Strategin skiljer sig i det att 

arbetsgivarvarumärke riktar sig till en extern och en intern publik, medan varumärket riktar sig 
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mot enbart en extern publik. Enligt Conference Boards (2000 se K. Backhaus, S. Tikoo, 2004) 

rapport om employer branding, så leder det till att organisationer får lättare att implementera 

varumärkesvärderingar hos de anställda samt att behålla personal inom företaget. 

2.2.2 Engagemang 

De flesta företag och organisationer strävar efter att effektivisera och utveckla verksamheten. Det 

finns flera olika tillvägagångssätt, till exempel att expandera och utöka antal tjänster och 

produkter. Ett annat sätt är att istället utveckla de interna resurser som redan finns, att hitta 

medarbetare med kunskaper som är unika. Således är en viktig del inom en organisation att skapa 

ett engagemang hos medarbetarna. På så sätt får medarbetarna en förståelse och lojalitet för ett 

företags varumärke. De flesta anser att detta är viktigt men för många företag är begränsningen 

kostnaden och de ställer sig frågan huruvida de ska lägga resurser på detta. Studier som gjorts 

visar att företag och organisationer som arbetar med att motivera och engagera sina medarbetare 

nästan alltid, oavsett konjunkturcykel presterar bättre. (Fischer, 2014) 

 

För att engagera medarbetare kan företag använda sig av olika strategier, ett enkelt sätt kan vara 

att varje vecka samla medarbetarna för möte eller göra e-postutskick. För att skapa ett större 

engagemang är det dock fördelaktigt att använda mer aktiva verktyg som ger medarbetarna en 

större förståelse för det egna varumärket. Exempelvis kan ett företag använda en 

upplevelsebaserad marknadsföring där medarbetaren genom en upplevelse förbättrar 

medvetenheten om varumärket. På så sätt får medarbetaren själv en upplevelse istället för att 

någon berättar för dem hur det “ska” upplevas. Detta kan appliceras på såväl externa kunder som 

leverantörer och medarbetare. Det handlar om att skapa interaktion mellan ett varumärke och 

dess konsument, eller medarbetare. Det blir en levande upplevelse som skapar positiva 

associationer där känslomässiga band knyts mellan konsumenten och varumärket. Fördelarna 

med denna typ av marknadsföring är att intrycket av varumärket blir djupare och mer 

minnesvärt.  (Fischer, 2014) 

 

Några exempel på aktiviteter är: 

 

Varumärkesevent. Event där varumärket blir en del av kommunikation som till exempel 

Budweiser Super Bowl. 

Varmärkesinstallationer. Installationer på publika platser där konsumenter får se varumärket 

live. 

Live stunts. När ett företag skapar en händelse som får mycket uppmärksamhet som kopplas ihop 

med varumärket. 

Live performance. Skådespelare för ett liveframträdande för att kommunicera ett 

varumärkesmeddelande. 
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Pop-up retail. Små portabla installationer, ofta fordon, som ställs på publika platser för att skapa 

en tillfällig yta för att främja varumärket. (Fischer, 2014) 

2.3 Kommunikation 

2.3.1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell  

En vedertagen modell för kommunikation är Shannon och Weavers “Mathematical Theory of 

Communication”. Det är en grundläggande kommunikationsteori som visar kommunikation som 

en enkel linjär process. Modellen har sedan den skapades 1949 använts som en grundsten för 

kommunikationsteori och den har utvärderats och utvecklats av många kritiska ögon. Enligt 

modellen finns en informationskälla, denna beslutar vilka meddelanden som ska sändas ut. 

Meddelandet som valts ut omvandlas sedan av sändaren till en signal. Denna sänds därefter 

genom en kanal och når slutligen fram till mottagaren. (Fiske, 1997) 

 

I modellen finns också en term som kallas brus. Brus innebär allt som läggs till från signalen till 

mottagaren som inte är avsett från källan. Alltså kan det vara knaster på en telefonledning eller 

“myrornas krig” på TV. Allt sådant som stör meddelandet som ska nå fram. Brus förvanskar 

avsändarens avsikter och kan uppkomma både via kanalen, publiken, avsändaren eller själva 

meddelandet. (Fiske, 1997) 
 

 

 
 

 

 

Figur 1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 1997, s 18, egen översättning) 
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Enligt Shannon och Weaver finns det tre olika problemområden/nivåer vid 

kommunikationstudier.    

 

Nivå A: (tekniska problem) Hur exakt kan kommunikationsymbolerna överföras? 

Nivå B: (semantiska problem) Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den önskade 

betydelsen? 

Nivå C: (effektivitetsproblem) Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen beteendet på 

önskat sätt? 

 

Shannon och Weaver menar att de tre nivåerna inte är “vattentäta skott” utan att alla nivåer flyter 

ihop med varandra. Meningen med att studera dessa olika nivåer av kommunikation är att förstå 

hur processens effektivitet och noggrannhet kan förbättras. (Fiske, 1997) 

2.3.2 Medium 

De medel som omvandlar meddelandet till signal kallas för medium. Ett medium kan både vara 

tekniska och fysiska medel som sedan överförs via kanaler ut till mottagaren. Det finns tre olika 

huvudkategorier för medium, dessa är: 

 

Framställande medier är den fysiska kroppen, rösten och ansiktet. Dessa medier går genom 

människans naturliga talesätt, så som ansiktsuttryck, gester och liknande. Detta medium kräver 

att den person som sänder ut meddelandet är närvarande och mediet är begränsat till ett aktuellt 

ögonblick. 

 

Återgivande medier är till exempel böcker, fotografier, heminredning, arkitektur, 

trädgårdsskötsel, målningar. Denna form av medium är oberoende av en persons närvaro då de är 

producerade kommunikationsalster som kan stå för sig själva. 

 

Mekaniska medier är telefoner, radio och TV. Dessa använder kanaler som skapats av teknologi 

och har därmed en del tekniska begränsningar samt att det lättare skapas brus. (Fiske, 1997) 
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2.4 Preciserande undersökningsfrågor 

 

Ur varje del i referensramen härleds två frågor, en med ett sändarperspektiv samt en med ett 

mottagarperspektiv. Dessa frågor kommer att besvaras i analysen. 
 

Varumärke  

 

Vad är budskapet med Let’s Create Norrköping? 

 Hur uppfattar medarbetarna kommunikationsplattformen? 
 

Internkommunikation och internmarknadsföring 

 

Hur har kommunen arbetat för att förankra och engagera medarbetarna i plattformen?  

Känner medarbetarna sig som en del av Norrköpings kommun? 
 

Kommunikation   

 

Genom vilka kanaler har det avsedda budskapet gått?  

Har det avsedda budskapet mottagits av medarbetarna och genom vilka kanaler? 
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3 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs metoden för genomförandet av denna rapport. Kapitlet inleds med 

beskrivning av metodansats, datainsamlingsmetod, urval samt en avslutande del gällande 

studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodansats 

Enligt Creswell (2013) används kvalitativa metoder för att utforska och förstå olika problem på 

ett mer djupgående plan. I denna studie vill författarna av studien bland annat få en fördjupad 

förståelse för den interna kommunikationen av Let’s Create Norrköping inom Norrköpings 

kommun. Därför har en kvalitativ ansats valts med fallstudiestrategi. Studien följer upp resultat 

som framkommit i tidigare undersökningar, och ämnar därför att få en förståelse för hur och 

varför kommunikationen ser ut som den gör.  

3.2 Studiens upplägg 

I studien undersöks kommunikation av varumärkesplattformen Let’s Create Norrköping internt 

inom kommunen. Därför har två olika perspektiv undersökts i studien, dels sändaren av 

kommunikationen och därefter mottagaren av kommunikationen. Det första perspektivet handlar 

om den tänkta bilden av plattformen och det andra om medarbetarnas uppfattade bild. För att 

undersöka det första perspektivet gjordes en inledande intervju med den huvudansvarige för 

framtagandet av den kommunikationsplattformen Let´s Create Norrköping.  

 

Det andra perspektivet utgörs av medarbetarnas syn på kommunikationsplattformen. Bakgrunden 

utgörs av medarbetarenkäter utförda av Norrköpings kommun. För att följa upp indikationer från 

enkäterna utfördes djupgående intervjuer med fem medarbetare inom olika arbetsområden inom 

kommunen.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

3.3.1 Använda datakällor 

De primära datakällor som använts för studien är intervjuer, detta eftersom att intervjuer ansågs 

vara den bästa metoden att få en djupare förståelse för medarbetarnas uppfattning, där författarna 

fick möjlighet att ställa följdfrågor vid intressanta svar. Datainsamlingen inleddes med en 

intervju med den ansvarige för varumärkesutveckling på kommunikationsavdelningen på 

Norrköpings kommun. Detta för att få information om hur kommunen från 
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kommunikationsavdelningens sida arbetar med att förmedla information om Let’s Create 

Norrköping internt. Därefter gjordes en intervjuserie med medarbetare inom kommunens olika 

verksamhetsområden för att undersöka deras uppfattning av Let’s Create Norrköping.  

3.3.2 Urval av intervjudeltagare 

Urvalet av intervjudeltagare gjordes i enlighet med Ryen (2004) genom att använda ett antal 

kriterier för önskade deltagare. Eftersom studien undersöker kommunikationen mellan ett 

sändarperspektiv och ett mottagarperspektiv gjordes två olika urval av intervjupersoner på 

följande sätt. Följande urval gjordes: 
 

Kriterier urval 1: 

 Sändare av kommunikation 

 Kommunikationsavdelning 

 Ansvarig för framtagande av kommunikationsplattformen 

 

Kriterier urval 2: 

 Mottagare av kommunikation 

 Medarbetare på kommunen 

 Ej administrativa yrkesroller 

 Ej chefer 

 Ute på “fältet” 

 Varierade arbetsplatser 
 

För att göra det första urvalet var det naturligt att intervjua en person som hade ansvaret för 

kommunikationsplattformen. Därför intervjuades en person på kommunikationsavdelningen med 

titeln varumärkesutvecklare, som var med och tog fram plattformen Let’s create Norrköping 

tillsammans med Leon.  

 

Urval nummer två gjordes genom att välja ut personer från de olika verksamhetsområden som 

finns inom kommunen. För att få en så rättvis bild som möjligt var det önskvärt att få en 

variation av intervjudeltagare, både av ålder, kön och yrke. Eftersom många av de anställda inom 

kommunen arbetar inom områdena utbildning samt vård och omsorg eftersträvades att ha en 

liknande fördelning av respondenter. Till en början var tanken att kommunen skulle hjälpa till 

med urvalsprocessen genom att kontakta potentiella intervjupersoner inom deras nätverk. Dock 

ansågs detta kunna påverka trovärdigheten i de intervjuades svar om kommunen redan haft 

kontakt med intervjupersonerna. Därför gjordes valet att författarna själva skulle kontakta 

potentiella intervjupersoner. Således gick författarna runt till olika kommunala arbetsplatser för 

att personligen kunna berätta om studien och hitta deltagare som ville medverka i studien.  



 12 

3.3.2.1 Deltagare och antal 

Totalt gjordes sex intervjuer, varav en i det första urvalet och fem i det andra. Eftersom personen 

i urval ett noga valts ut till följd av sin specifika kunskap ansågs en intervju vara tillräckligt för 

att samla in den data som behövdes. Fem intervjuer med medarbetare ansågs vara ett rimligt 

antal eftersom kvalitativa studier bygger på några få undersökningspersoner. Vidare skriver Ryen 

(2004) en rekommendation att för uppsatser på lägre nivåer brukar omfattningen vara mindre än 

tio undersökningspersoner. Intervjuer genomfördes med en respondent från dessa yrkesområden: 

gymnasielärare, förskolelärare, tekniska kontoret, räddningstjänsten och sjuksköterska. 

3.3.3 Genomförande av intervju 

 

Två intervjuguider togs fram i semistrukturerad form då den formen passar det kvalitativa syftet 

och det faktum att det är en fallstudie som utförs (Creswell, 2014). En semistruktur på intervjun 

ansågs vara den rätta då det innebär ett arbete utifrån förutbestämda teman och frågor men med 

möjlighet för utsvävning om intervjupersonen tar upp oväntade intressanta ämnen. (Justesen, 

Mik-Meyer, 2011) 

 

Intervjuguiden med medarbetarna har grundat sig i en semistrukturerad intervjuguide där man 

enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) har en färdigetablerad agenda i frågorna men även lämnar 

plats för diskussion. Intervjuguiden inleddes med allmänna frågor om respondentens boende i 

Norrköping och vad denne tycker om staden, detta för att skapa en avslappnad stämning. Sedan 

ställdes frågor gällande respondentens trivsel och syn på sitt arbete, detta för att få en känsla av 

om respondenten känner sig uppskattad i sitt arbete inom Norrköpings kommun. Vidare ställdes 

frågor gällande kommunikationsplattformen Let´s Create Norrköping. Denna del lades sist i 

intevjuguiden då författarna av rapporten ej ville att respondenterna skulle veta intervjuernas 

huvudsakliga syfte och svara som kommunikationsplattformen säger att de ska svara. Vid den 

sista delen visades Let´s Create Norrköpings logotyp upp och respondenterna fick delge sina 

tankar gällande logotypen samt berätta om sammanhang där de träffat på denna. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonens arbetsplatser. Detta gjorde att de 

intervjuade kände sig avslappnade i sin naturliga arbetsmiljö. Varje intervju dokumenterades 

med hjälp av mobiltelefon med inspelingsapplikation samt anteckningar som togs av en av 

författarna. Varje intervju inleddes i enlighet med Justesen och Mik-Meyer (2011) med att 

beskriva undersökningens syfte och redovisa för hur intervjun var organiserad tematiskt. Vidare 

ställdes en rad enklare frågor för att få intervjupersonen att känna sig bekväm. Sedan utfördes 

den semistrukturerade (Justesen, Mik-Meyer, 2011) intervjun där frågorna som var indelade i tre 

olika teman baserade på referensramen ställdes. 
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3.4 Analysmetod 

Analysen av den empiri som samlats in styrs av strukturen i referensramen och dess tre olika 

delar, varumärke, internkommunikation samt kommunikation. Analysen besvarar de 

preciserande frågeställningar som tagits fram ur referensramen. För att kunna analysera empirin 

som samlats in har först en sammanställning av intervjun med varumärkesutvecklaren på 

kommunen gjorts. Därefter har intervjuserien med medarbetarna sammanställts och avkodats. 

Därefter jämförs dessa två olika perspektiv med varandra med referensramen som utgångspunkt.  

 

3.5 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

Följande del har baserats på det som Creswell (2014) beskriver som strategier för validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

Under hela studiens genomförande har författarparet av denna rapport jobbat tillsammans och 

diskuterat olika problem som uppstått samt lösningar på dessa. Detta har gjort att varje del i 

studien har ifrågasatts och diskuterats av författarna på ett kritiskt och opartiskt sätt, vilket ökar 

trovärdigheten och minskar möjligheten för att studien ska bli vinklad baserad på en enskild 

författares erfarenheter och preferenser. Författarna till rapporten har inga kopplingar till 

Norrköpings kommun som arbetsgivare, detta gör att ett kritiskt och opartiskt förhållningssätt har 

varit möjligt vid studiens genomförande. 

 

Vid insamlingen av data har metodlitteratur används för att skapa en neutral och icke ledande  

intervjuguide, detta för att från respondenterna få så ärliga och rättvisande svar som möjligt. 

Författarna till rapporten har ingen personlig koppling till respondenterna utan dessa har valts ut 

genom att olika kommunala verksamheter uppsökts och intervjuobjekt efterfrågats. Vidare har 

respondenterna anonymiserats för att intervjuerna ska ske så avslappnat som möjligt och 

möjliggöra för ärliga och uttömmande svar.  

 

Vid intervjuerna så har båda författarna av rapporten deltagit, en har agerat sekreterare och 

antecknat det som sagts, en har ställt frågor och fört intervju med respondent. Under varje 

intervju har även ljudupptagning utförts. Intervjuerna är ej transkriberade men författarna har 

ändå en bra förståelse för materialet då de båda har medverkat under intervjuerna, lyssnat på det 

inspelade materialet samt gjort sammanfattningar med hjälp av anteckningar och ljudinspelning. 

Under studiens gång har studien granskats av opartiska opponenter under två tillfällen då 

rapportens struktur, språk och framförallt upplägg ses över med kritiska ögon och diskuteras 

samt ifrågasätts. 
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Endast 5 av 9000 medarbetare har intervjuats, dock baseras intervjuerna på en medarbetarenkät 

på beställning av Norrköpings kommun via Ipsos. Denna enkät besvarades av majoriteten av alla 

medarbetare på Norrköpings kommun. Intervjuerna baseras på vad enkätsvaren implicerade. 

Urvalet av respondenter har skett baserat på fördelningen av anställda inom Norrköpings 

kommun för att få en så stor spridning som möjligt då 80% arbetar inom skola, vård och omsorg 

har detta visat sig i urvalet av respondenter. Svaren som givits kan anses som generaliserbara för 

Norrköpings kommun i dagsläget då det finns stöd från den tidigare angivna medarbetarenkäten. 

Över tid kommer dock svaren ej att överensstämma då det finns stor risk för att medarbetarnas 

åsikter gällande Norrköpings kommun och dess kommunikationsplattform Let´s Create 

Norrköping kan komma att förändras. 
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4 Empiri 
 

I detta kapitel följer en sammanställning av insamlad data i form av intervjuer. Kapitlet är 

uppdelat på två delar. Den första delen utgörs av ett sändarperspektiv och den andra delen av 

ett mottagarperspektiv. Den första delen innehåller en sammanställning av intervjun med Tina 

Vennerholm, varumärkesutvecklare på Norrköpings kommun och den andra intervjuer med 

medarbetare inom Norrköpings kommun. Intervjuerna är baserade på intervjuguider som finns 

bifogade som bilagor. Författarna har valt att göra sammanställningar av intervjusvaren i 

förhållande till vad som är relevant för studien.  

4.1 Sändarperspektiv 

4.1.1 Let’s Create Norrköping 

Tina Vennerholm, varumärkesutvecklare på Norrköpings kommun beskrev under 

intervjutillfället vad kommunikationsplattformen Let´s Create Norrköping är och hur den ska 

användas. Enligt Vennerholm är Let´s Create Norrköping en kommunikationsplattform som i sin 

tur utgör en del i Norrköpings kommuns varumärkesplattform. Vennerholm sade också att 

kommunikationsplattformen är till för alla som bor i Norrköping att använda som de vill, 

någonting som de till en början lyckades förmedla och få implementerat av ett fåtal företag men 

som nu enbart används av kommunen. Vennerholm tror att det beror på att företagen inte känner 

sig bekväma med att använda någonting som är så pass starkt sammanlänkat med Norrköpings 

kommun. Hon sade även att de ofta får frågan vad Let´s Create Norrköping är för företag, och att 

det ofta inte framgår för allmänheten att kommunen står bakom plattformen. 

 

Vennerholm berättade att kommunen ser på Let´s Create Norrköping ur tre perspektiv. Det första 

är som geografisk plats som människor tycker, tänker och känner något om. Det andra är att det 

är en organisation som levererar tjänster till sina invånare. Det tredje är att är en arbetsgivare 

som levererar arbetstillfällen. En grund för plattformen vid framtagandet var att binda samman 

dessa tre delar till en gemensam grund. 

 

Vidare talade Vennerholm om att Let´s Create Norrköping även har en del i 

medarbetarskapsarbetet för att plattformen ska fungera ur alla varumärkesperspektiv, externt som 

internt. Internt används Let´s Create Norrköping för att ge känslan att alla 9000 medarbetare 

tillsammans är med och skapar Norrköping. På frågan hur kommunen vill att Let´s Create 

Norrköping ska uppfattas internt svarade Vennerholm att de vill att det ska bygga på att alla 9000 

medarbetare gör skillnad med sina respektive jobb varje dag. Att de gör skillnad för Norrköpings 
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framtid. Kommunen vill att alla medarbetare ska förstå att de är med och skapar Norrköping 

tillsammans. Att alla hjälper till på sitt respektive område och att de är en del av ett större 

sammanhang. En riktlinje under arbetet med Let´s Create Norrköping är att inte gå ut med en 

kampanj som säger “Såhär menar vi med Let´s Create Norrköping” utan att istället låta varje 

individ förstå helheten på egen hand med hjälp av subtila indikationer. Vennerholm sade att de 

tar små steg framåt i arbetet med plattformen dels för att kommunikationsavdelningen har 

mycket att göra överlag och inte hinner arbeta helhjärtat med Let´s Create Norrköping.  

4.1.2 Verktyg för kommunikation 

För att nå ut till alla medarbetare inom kommunen finns det flera olika verktyg som tagits fram 

för att underlätta kommunikationen. Vennerholm berättade om det kommunala intranätet som 

alla medarbetare inom kommunen kommer åt, dessutom finns en personaltidning kallad 

Strömvirveln. Vidare har olika aktiviteter skapats för att få en bättre och mer personlig relation 

mellan alla medarbetare.  

4.1.2.1Intranät 

Kommunens intranät är en webbplats som alla medarbetare inom kommunen kommer åt uppgav 

Vennerholm. Webbplatsen är stängd för allmänheten men alla kommunens medarbetare kan 

använda den genom sina datorer på arbetsplatsen. Den går även att komma åt hemifrån via en 

kod som fås genom sms. Via intranätet går det dels att komma åt gemensamma mappar och filer 

men främst är det ett sätt att sprida information. På webbplatsens startsida finns det tre olika 

delar. Den första är gemensam för alla, här publiceras information centralt från 

kommunikationsavdelningen. Den andra är specifik för varje kontor och den tredje är personlig 

för varje medarbetare där det finns möjlighet att välja olika rss-flöden från olika platser. 

4.1.2.2 Personaltidning Strömvirveln 

Personaltidningen Strömvirveln uppgav Vennerholm som en viktig kanal att nå ut vill 

medarbetarna. Målsättningen med tidningen är att öka kunskapen om kommunens vision och mål 

samt hjälpa till att ska en vi-känsla. Tidningen ämnar skapa känslan av att vara hela kommunens 

egen tidning med fokus på att rikta informationen mot medarbetarna. Strömvirveln ges ut fyra 

gånger per år till alla medarbetare som jobbar inom kommunen. (Norrköping, 2014) 

4.1.3 Aktiviteter 

Vennerholm beskrev en rad olika aktiviteter som utförts för att stärka kunskapen om Let’s Create 

Norrköping samt stärka medarbetarskapet inom kommunen. Exempelvis anordnades ett stort 

medarbetarevent för alla 9000 medarbetare. Under åtta kvällar ordnades en konsertkväll i Louis 
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De Geer där medarbetarna fick lyssna på en konsert av Norrköpings symfoniorkester med musik 

skriven av Den Svenska Björnstammen. Innan konserten visades en utställning som förklarade 

vad Let´s Create Norrköping är. Under kvällen visades även en film som kallades 9000 

medarbetare. Filmen visar upp olika personer inom Norrköpings kommun, vad de jobbar med 

och brinner för. Allt detta för att skapa stolthet bland medarbetarna och för deras arbete. 

 

En annan aktivitet som anordnats är att springa Vårruset, där kommunen betalar 

anmälningsavgift och trycker upp t-shirts till alla som vill vara med. Vidare har de även haft 

seminarier som vem som helst på kommunen får delta i som heter “Tänk om - Tänk nytt”. En 

annan aktivitet som var aktuell under en tid var lunchmöten. Där fick medarbetare inom 

kommunen träffa varandra och äta lunch, detta publicerades sedan på en intern blogg. Dessutom 

har Norrköpings kommun representerat Let’s Create Norrköping på olika mässor och i andra 

offentliga miljöer som till exempel gallerior dock är detta mer riktat externt. 

4.2 Mottagarperspektiv 

4.2.1 Uppfattningen om staden Norrköping 

Respondent A anser att Norrköping är en lagom stor stad, med nära till mycket. Respondent A 

menar att detta var anledningen till att flytta tillbaka till Norrköping efter att ha har bott i både 

Stockholm och Göteborg. 

 

Respondent B tycker väldigt mycket om Norrköping, denne anser att Norrköping är den perfekta 

staden att bo i. Enligt Respondent B har Norrköping allt, det finns natur, kultur, bra 

kommunikationer, inga köer och underhållning samtidigt som den är lagom stor och har ett 

lagom utbud. 

 

Respondent C angav att denne tycker om Norrköping och ser den som en liten stad med 

storstadskänsla med en vacker stadsbild. Respondenten angav att denne trivs väldigt bra med sitt 

arbete, att det är spännande och värderande med många projekt som löper parallellt.  

 

Respondent D tycker bra om Norrköping då denne ansåg att det är en lagom stad på många sätt. 

Den är vacker och det är nära till allt, det är också nära till respondentens hemort.  

 

Respondent E trivs enligt egen utsago “väldigt bra” i Norrköping, trots att denne flyttat runt i 

Östergötland anser denne att Norrköping känns som hemma. Norrköping är en lagom stor stad 

där allt är centralt och ligger fint vid vattnet.  
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4.2.2 Tankar om Let’s create Norrköping 

Respondent A svarade att denne känner igen Let´s Create Norrköpings logotyp när den visades 

upp för denne. Logotypen hade uppfattats dels i en film skapad av Crazy Pictures för 

Norrköpings kommun dels ofta i material utskickat av kommunen. Respondenten angav att 

denne ifrågasätter användandet av det engelska språket i kommunikation som rör kommunen. 

Respondenten sade att Norrköpings kommuns logotyp “säger mer” än vad Let´s Create 

Norrköping gör och ser den senare som en förnyad bild av Norrköping. Logotypen för 

Norrköpings kommun är mer tradition, medan Let´s create Norrköping kommunicerar mer 

framåtanda och nytänkande. Respondenten anser den vara mer svårtolkad men anger att en 

uppåtrörelse kan urskiljas, någonting som uppfattas som positivt. De båda olika logotyperna 

uppfattas ej som förvirrande av respondenten, denne säger att Norrköpings kommuns logotyp är 

intern medan Let´s Create Norrköpings logotyp uppfattas som en extern logotyp. 

 

Respondent B kände igen Let’s Create logotypen när den visades. Respondenten mindes ett 

tillfälle för några år sedan när logotypen presenterades för första gången på ett kvällsmöte. 

Respondenten minns detta som ett skede när Norrköpings kommun ville förnya sig och bli mer 

modern.  Det introduceras med en presentation på skolan och där broschyrer delades ut. Med 

budskapet att de skulle vara positiva, lojala, och kämpa tillsammans, hela kommunen. 

Respondenten var inte säker på om budskapet kom från kommunen eller från arbetsplatsen. 

Reaktionen var både positiv och negativ, respondenten upplevde det som att nu tar Norrköpings 

kommun upp kampen och visar att de är bra. Samtidigt menade respondenten att det kändes som 

att det bara var fint försök på ytan, att egentligen var allt som vanligt. På det stora hela tycker 

respondenten att Let’s Create är bra och att Norrköpings kommun har förbättrats under de 

senaste åren. 

 

Respondent C uppgav att denne känner igen Let´s Create Norrköpings logotyp vid uppvisande av 

den under intervjutillfället. Den används av respondentens avdelning vid reklam och utskick av 

information om nya projekt. Logotypen används även vid interna projekt. Respondenten uppgav 

att logotypen även går att använda som privatperson för att uppmärksamma olika projekt som är 

med och skapar Norrköping som stad. Information om Let´s Create Norrköping har respondenten 

mottagit via intranätet och kommunikatören - “Hon har nog berättat om Let´s Create”. 

Respondenten var positiv till Let´s Create Norrköping och uppgav att den känns väldigt kreativ 

men att denne inte minns vad den står för mer exakt.  

 

När Let’s Create Norrköping logotypen visats utbrast Respondent D att “den där känner jag 

igen”. Främst från reklam på stan och från information i tidningen. Dock ansåg sig respondenten 

inte veta vad det stod för, men tolkade spontant Let’s Create som kommunens slogan med 
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budskapet att skapa ett Norrköping där invånarna trivs, med högskola och tanken att “du och vi 

skapar Norrköping”. 

 

Respondent E svarade ja på frågan om denne sett Let´s Create Norrköpings logotyp tidigare vid 

uppvisande av logotypen under intervjutillfället. Respondent E upplevde att logotypen känns 

nyskapande och står för ett nytt Norrköping, någonting som skapas tillsammans och glädje. 

Sammanhangen för när logotypen uppmärksammats är dels när medarbetarna sprungit Vårruset 

och Stadsloppet tillsammans dels i montrar och på kommunens intranät. Respondenten kände 

igen tidningen Strömvirveln vid uppvisande av denna och uppgav att den läses ofta då vänner 

och bekanta ofta är med i reportagen.  

4.2.3 Kommunikation och trivsel på arbetsplatser 

Respondent A trivs väldigt bra i sitt arbete och anser att dennes jobb är fritt, roligt men också 

ansvarsfullt. Respondent A ser stora möjligheter i att utveckla verksamheten tillsammans med 

andra och att det finns stor möjlighet att påverka. Denne upplever sitt arbete som meningsfullt 

och roligt att arbeta med något som intresserar en. För att få information om vad som händer 

inom arbetsplatsen har Respondent A träffar varje vecka inom arbetslaget. Dessa leds av en 

arbetslagsledare. Utöver detta har de arbetsplatsträffar en gång i månaden. För att kunna ta del av 

ytterligare intern information finns en hemsida och plattform. Plattformen heter EDU och där 

sprids information som både lärare och elever kan ta del av aktuell information. 

 

Respondent B trivs jättebra med sitt arbete, denna anger att kommunikationen inom arbetsplatsen 

fungerar bra och att den främst sker genom mail. Den information som skickas ut är till exempel 

protokoll från ledningsgruppen eller annan praktisk information. 

 

Respondent C angav att information på arbetsplatsen förmedlas genom möten som tar plats varje 

måndag, genom informell kontakt med kollegor. Information om kommunens arbete fås genom 

intranätet. Även större mindre frekventa informationsmöten uppgavs som informationskällor. En 

stor del av informationen förmedlas genom den för kontoret specifika informatören. 

Respondenten uppger att denne gärna hade sett mer samarbete mellan avdelningar. 

 

Respondent D tycker bra om sitt arbete. Det förändras mycket, och respondenten menar att de 

som är yngre har lättare att ta till sig förändringarna. De förändringar som skett har främst varit 

på ledningsnivå, där olika chefsnivåer skapats som inte upplevs som logiska. Andra förändringar 

som skett har varit schema- och gruppförändringar vilket inte alltid har varit positivt. För att få 

information på sin arbetsplats finns det fler olika verktyg berättar respondent D, till exempel 

finns det skärmar runt om i hela byggnaden. Vidare finns det en egen hemsida, det kommunala 

intranätet och mailprogrammet First Class. Varje månad får medarbetarna information av 
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gruppcheferna på olika möten. Respondenten ansåg att det finns information, men för att ta del 

av den är det till viss mån upp till en själva att söka efter den information som söks. 

Respondenten ansåg dock att kommunikationen har förbättrats sedan en kommunikationstrateg 

anställts på arbetsplatsen.  

 

Respondent E uppskattar sitt arbete som har varierade arbetsuppgifter, bra kollegor, arbetstider 

och lön. Information tas emot genom kommunens intranät vilket respondenten har som startsida 

på sin dator. Mottagandet av information fungerar bra. Respondenten nämner att denne fick ta 

del av information om gratis deltagande i stadsloppet och är positiv till detta.  

4.2.4 Kommunen som arbetsgivare 

Respondent A upplever att det känns okej att ha Norrköpings kommun som arbetsgivare. Denne 

upplever dock att det är lägre lön i Norrköpings kommun i jämförelse med andra lika stora 

kommuner. Denne menar på att detta kan ha att göra med att Norrköpings historia som gammal 

arbetarstad, att det har varit en lägre levnadsstandard och att utvecklingen inte hunnit med. För 

att få information om vad som händer inom Norrköpings kommun måste medarbetaren söka efter 

den själv. För att ta del av informationen finns kommunens hemsida och det interna nätverket 

inom kommun, men respondenten uppger att denne inte använder sig mycket att detta, endast vid 

specifika tillfällen. Annars menar respondenten att information från kommunen kan komma med 

”snigelpost” eller genom att tv och tidningar. Men respondenten kan inte minnas några exempel 

på information som denne har fått. 

 

Respondent B anser att det är bra att arbeta inom kommunen, samtidigt som denne anser att det 

är en för stor arbetsgivare. Respondenten upplever att det är för många medarbetare för att det 

ska kunna bli personligt och undrar ibland om kommunen skulle märka om denne arbetade kvar 

på sitt jobb eller inte. Respondenten upplever att kommunen varken bryr sig om vem denne är 

eller det jobb som denne utför. Däremot känner sig respondenten uppskattad på sin arbetsplats 

och i sitt yrke. För att förbättra detta tycker respondenten att kommunen skulle kunna visa vilka 

de är genom att komma och presentera sig. Respondent B menar att denne både känner sig som 

en del av Norrköpings kommun och inte. Detta eftersom respondenten känner sig viktig i det 

arbete denne utför, men att det inte syns så högt som på kommunnivå. Respondent B berättar att 

denne får information om vad som händer inom Norrköpings kommun. Till exempel nya 

arbetsplaner. Dessa fås oftast från rektor på olika möten, men respondenten vet inte var 

informationen ursprungligen kommer ifrån. Denna information ges ofta i början på terminsstart. 

Respondent B nämner “någon show på De Geer-hallen” vid fråga gällande vad kommunen gör 

för de anställda. Respondenten sade sig uppskatta detta event men att det inte sker särskilt ofta 

och att vardagen snabbt gör sig påmind igen.  
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Respondent C berättade att denne trivs med att arbeta kommunalt och känner sig som en del av 

den verksamhet som kommunen utgör. Arbetet anser respondenten som varierat och denne 

uppskattar kontakten med medborgare, politiker och olika nämnder. Respondenten uppger att 

arbetet skiljer sig mycket från vad denne skulle få göra på en ickekommunal arbetsplats. 

Respondenten uppskattar det stora ansvaret och vikten av de frågor som denne arbetar med, att 

göra skillnad för Norrköping som stad. Respondenten kunde ej ge några exempel på vad 

kommunen gjort för att visa uppskattning för dennes arbete men känner sig trots det uppskattad. 

Information inom kommunen fås enligt respondenten via intranätet samt lokala medier. 

 

Respondent D uppgav att denne inte märkte av att arbetsplatsen var en kommunal verksamhet. 

Dock avslutade respondenten med att säga att det märktes i lönekuvertet att det var en kommunal 

arbetsplats. Respondent D berättade att denne kände sig uppskattad av kommunen i sin 

arbetsinsats, att denne gjorde något viktigt och kände sig stöttad av kommunen. Detta har visats 

genom uppskattningar ibland, som till exempel förbundsdagar och julklappar, men respondenten 

uppgav att det var svårt att veta vad som kommer direkt från arbetsplatsen och vad som kommer 

från kommunen. För att få information från kommunen berättade Respondent D att denne fick en 

facktidning om vad som händer, men inte mycket mer.  

 

Respondent E uppger att denne enbart har arbetat kommunalt men att det upplevs som positivt. 

När det kommer till om kommunen uppskattar denne som medarbetare berättade respondent E 

om medarbetarsamtal där denne fått höra mycket positivt. Respondenten berättar även om 

vårruset som springs tillsammans med flera medarbetare inom kommunen. Då iklädda tröjor med 

kommunens logotyp och Let´s Create Norrköpings logotyp vilket enligt respondenten gör att 

denne känner sig som en del av kommunen. Respondent E berättar även om en kväll på De Geer-

hallen i Norrköping där Norrköpings Symfoniorkester framförde en konsert för alla medarbetare 

på kommunen där de även blev bjudna på mat och dryck. Informationen som Respondent E tar 

emot om Norrköpings kommun får denne från lokaltidning och lokal-tv. I vissa fall även via 

facebook då vänner till Respondent E delat med sig av information. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel relateras den för rapporten insamlade empirin gentemot de teorier som 

presenterats i referensramen för att besvara de preciserande frågeställningarna. 

5.1 Varumärke - budskapet och uppfattningen av Let’s Create 

Norrköping 

Enligt Vennerholm är kommunikationsplattformen Let´s Create Norrköping till för att ena 

invånarna i Norrköpings kommun, främja kreativitet och visa på bra exempel på positiva initiativ 

i staden Norrköping. Det de vill åstadkomma är positiva känslor för Norrköping som geografisk 

plats för de som bor och verkar i staden samt framtida invånare.  

 

Samtliga respondenter är mycket positiva till Norrköping som en stad att leva i. De nämner det 

rika kulturlivet, bra kommunikationer, vackra stadsbilden samt integrerandet av Motala ström 

som anledningar till varför de trivs så bra i staden. Dessa anledningar går att koppla till det 

Keller (2012) beskriver som attribut för en geografisk plats och ett geografiskt varumärke.  

 

Internt är kommunikationsplattformen Let´s Create Norrköping till för att ena medarbetarna och 

få alla att känna sig som en del i helheten som skapar Norrköping som geografisk plats. Tanken 

är att budskapet ska engagera medarbetarna i sitt arbete med kommunen i de olika 

verksamhetsområden som finns. Enligt Vennerholm har det inte funnits en medveten strategi 

från ledningen och kommunikationsavdelningen för att implementera 

kommunikationsplattformen internt. Vennerholm menar dock att det har det blivit något av en 

strategi att inte gå ut och berätta för medarbetarna hur de ska uppfatta plattformen, utan istället 

låta medarbetarna få bygga sin egen bild av vad och hur plattformen ska användas. Sartain och 

Schumann (2006) talar om internt varumärkesbyggande som det primära i byggandet av ett starkt 

varumärke externt. Norrköpings kommun har inte arbetat enligt detta utan lagt fokus på att 

marknadsföra Let´s Create Norrköpings externt och låtit den interna bilden skapas av 

medarbetarna. 

 

Trots att Vennerholm menar att de ej från ledningens sida har gått ut internt med vad Let´s 

Create Norrköping är och hur det ska användas så är det två respondenter som säger sig ha fått 

information gällande plattformen. Respondent B nämner ett tillfälle vid lanserandet av 

plattformen då denne uppfattade plattformens grundbudskap som positivt men också avsaknad 

av förtroende för vad som lovades. Respondent C berättade att de har en kommunikatör på 

avdelningen som löpande informerar om plattformen. Respondenterna visar också på att de 
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känner igen och känner till Let´s Create Norrköping vid uppvisande av dess logotypen. Samtliga 

respondenter nämner ord som positiv, kreativ och gemenskap när de pratar om Let´s Create 

Norrköping och dess logotyp vilket visar på en kännedom om budskapet i plattformen. Detta 

visar tydligt vikten av hur symboler och logotyper kan användas för att skapa igenkännedom och 

kännedom om varumärken i enlighet med Keller (2012).   

5.2 Internkommunikation - engagemang och deltagande 

Norrköpings kommun har arbetat med att skapa känslosamma band mellan medarbetare och 

varumärket. Detta genom olika engagerande aktiviteter. Främst genom medarbetarkvällen som 

innehöll en konsert med Norrköpings symfoniorkester, en utställning av Let’s Create Norrköping 

och filmen “9000 medarbetare”. En annan aktivitet för att engagera medarbetare var möjligheten 

att delta i vårruset. Utöver detta har kommunen representerat med montrar på bland annat mässor 

och i andra offentliga miljöer, detta var dock primärt riktat externt. På detta sätt har kommunen 

aktivt ordnat aktiviteter för att bygga ett starkt varumärke inifrån och ut, för att skapa 

engagemang och för att skapa känslosamma band mellan varumärket och de medarbetare som 

arbetar inom kommunen (Sartain och Schumann, 2006). Medarbetarkvällen kan ses som ett 

varumärkesevent, där både varumärkesinstallation i form av utställningen och konserten som live 

performance förekommer (Fischer, 2014). Dessa engagerande aktiviteter är tänkta att skapa en 

känsla av stolthet hos medarbetarna för deras arbetsplats och det varumärke Norrköpings 

kommun och Let’s Create står för. Genom att skapa engagemang blir medarbetare mer 

mottagliga för varumärkets budskap. Detta göra att de kan sprida en korrekt bild av kommunen 

som varumärke vilket kan stärka arbetsgivarvarumärket. Om de har en positiv bild av sin 

arbetsplats och dess varumärke blir de varumärkesambassadörer utåt och ett hjälpmedel i att hitta 

nya medarbetare. Detta i enlighet med Backhaus och Tikoo (2004) som beskriver ett 

arbetsgivarvarumärke som ett sätt att konkurrera mot andra på arbetsmarknaden dels för att 

rekrytera nya medarbetare men också för att internt förankra varumärket. 

  

Kommunen anordnade flera engagerade aktiviteter under medarbetarkvällen, men det är inte alla 

respondenter som uppger att de har tagit del av detta. En respondent är väldigt positiv till 

kommunens visade engagemang och berättar ivrigt om medarbetarkvällen och vårruset. En 

annan respondent nämner att kommunen ibland bjuder in till event, att det kan vara en ”show” 

ibland, men att det inte är så ofta. Ingen av de andra nämner medarbetarkvällen eller kan minnas 

några andra aktiviteter som kommunen anordnat. Detta visar på att även om kommunen skapat 

några engagerande aktiviteter i enlighet med Fischer (2014) skapas inte engagemang hos 

medarbetare under en kväll, utan det är en långsiktig process.  

 

Kommunen ser på medarbetare inom kommunen som att de alla är en del av vad som skapar 

Norrköping. Det budskapet vill de förmedla till alla medarbetare, att de som en del av 
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Norrköpings kommun känner sig värdefulla och att deras arbetsinsats är meningsfull för 

Norrköping som stad. Alla yrken är viktiga för Norrköping och medarbetarna bidrar genom sitt 

arbete till att göra Norrköpings som stad till en attraktiv plats för alla invånare. Enligt Grönros 

(1985 se Ferdous et al, 2013) är det viktigt att aktivt arbeta med medarbetarnas attityd och 

tillfredställning. Detta gör kommunen på så sätt att de genom Let’s Create Norrköping vill skapa 

en känsla av samhörighet och stärka banden mellan varumärket och medarbetarna inom 

kommunen. 

  

Alla respondenter känner sig viktiga i sitt arbete och upplever att de får uppskattning. Dock 

upplevde inte alla att de kände betydelsefulla som en del inom kommunen. Detta beror på att de 

ofta inte vet vem det är som visar uppskattning och att avsändaren är oklar. Alla känner sig 

uppskattade i arbetet, men främst från sin arbetsplats och kommunen är något som finns i 

periferin. En respondent ifrågasätter om kommunen skulle märka om personen slutade arbeta 

inom kommunen. För att få en närmare relation till kommunen skulle en av respondenterna vilja 

få ett ansikte på kommunens representanter inom sitt område. 

  

De flesta av respondenterna uppger att de har sett Let’s Create Norrköping i mer extern 

marknadsföring, till exempel på stan, i tidningen eller genom den film som gjorts. Eftersom de 

flesta medarbetare inom kommunen även är en del av Norrköping som stad i form av invånare, 

är de på så sätt även externa kunder. Enligt Berry (1984 se Lings 2004) kan en strategi för 

internkommunikation vara att se medarbetarna som externa konsumenter. Inom Norrköpings 

kommun verkar det inte vara en medveten strategi, däremot blir effekten den att medarbetarna 

faktiskt är externa kunder i den bemärkelse att de är invånare i Norrköping som stad. 

5.3 Kommunikation - vilka kanaler används  

Enligt Vennerholm så används främst kommunens intranät för allmän kommunikation som rör 

alla kommunens medarbetare. Intranätet nås av alla medarbetare som är inloggade på intranätet 

antingen på arbetsplatsen eller i hemmet. En annan kanal som används är personaltidningen 

Strömvirveln. Annan mer arbetsplatsspecifik information går via avdelningschefer och 

kommunikatörer på respektive avdelning. Enligt Vennerholm är det svårt att nå ut till så många 

människor med ett budskap. Det finns ett stort ansvar hos cheferna på de olika arbetsplatserna att 

sprida det material som finns. De medarbetare som inte sitter vid en dator i arbetet kommer till 

exempel vara mindre benägna att använda sig av intranätet. Risken för det som Fiske (1997) 

benämner som brus är här stor då cheferna först blir mottagare av information som skickas ut till 

dem för att sedan tolka budskapet och sända det vidare till medarbetarna. Detta kan få som följd 

att det ursprungliga budskapet förvrängs och informationen blir felaktigt uppfattat. 
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Respondenterna anger att de i första hand information specifikt för sin arbetsplats via 

arbetsplatsträffar, veckomöten och mailklienter. Information gällande den mer generella 

kommunala verksamheten uppger de flesta att de får via det kommunala intranätet. Dock uppger 

flera att de inte alls eller mycket sällan använder sig av intranätet. Under intervjuerna framkom 

att en del respondenter hade inställningen att “om man vill ta reda på information får man söka 

upp den själv”. 

 

De kanaler som budskapet sänds ut genom är inte helt överensstämmande med de kanaler som 

medarbetarna uppger de får information från. Detta kan bero på att budskapet ofta går genom 

avdelningschefer och kommunikatörer och att de sedan blir nya sändare av budskap. Här finns 

det risk för att det som Fiske (1997) anger som brus kan komma att uppstå och förvränga det 

ursprungliga budskapet. 

 

Kommunikation inom kommunen sker genom olika medium främst genom framställande medier 

som till exempel möten och presentationer där det är personer som närvarande på plats 

informerar och diskuterar aktuell information. Utöver detta ges också mycket information i 

återgivande medier som till exempel broschyrer. En viktig informationskälla är intranätet, detta 

kan vara både ett mekaniskt medium och återgivande medium eftersom det är information som 

något har publicerat samtidigt som det sker genom teknologi. 
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6 Avslutning 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser författarna av denna rapport kommit fram till efter 

analys därefter följer en diskussionsdel som tar upp frågor och indikationer som uppkommit 

under studiens genomförande. Slutligen följer rekommendationer för Norrköpings kommun och 

rekommendationer på fortsatta studier. 

6.1 Slutsats 

Hur kommuniceras Let’s Create Norrköping internt? 

Let´s Create Norrköping kommuniceras aldrig ensamt utan alltid tillsammans med någonting 

som har ett budskap som i sammanhanget blir det primära. Plattformen har som funktion att den 

ska föra fram andra budskap som överensstämmer med den vision som plattformen har. På så 

sätt förknippas Let´s Create Norrköping med en viss typ av situationer och detta leder till att 

varumärket uppfattas på visst sätt. 
 

Hur uppfattas Let’s Create Norrköping av medarbetarna? 

Medarbetarna är överlag positivt inställda till Let´s Create Norrköping. En viss tveksamhet finns 

mot att det endast är en ytlig plan som inte har något djup, för att visa upp en positiv bild. Let´s 

Create Norrköping uppfattas av medarbetarna som ett externt budskap. När medarbetarna får 

beskriva logotypen framkommer att de har positiva känslor rörande denna symbol. Trots att de 

inte i de flesta fallen inte fått någon information internt om vad Let´s Create Norrköping innebär 

är deras spontana reaktion positiv. 

 

Undersökningen visar på att medarbetarna känner stolthet i sitt arbete och att de känner 

uppskattning från arbetsplatsen. Medarbetarna har dock svårt att känna kopplingen till 

kommunen som arbetsgivare. Detta då de har svårt att visualisera vem eller vilka det är som 

jobbar på kommunal nivå inom deras område.  

 

Överensstämmer det kommunicerade budskapet? 

De kommunikationskanaler som uppges av Vennerholm respektive respondenter 

överensstämmer ej helt med varandra. Trots det tyder respondenternas svar jämfört med det 

Vennerholm säger gällande budskapet som Let´s Create Norrköping har på att det huvudskapliga 

budskapet uppfattas korrekt av respondenterna.  

 

Att respondenterna ändå har en korrekt men ej så djupgående bild av Let´s Create Norrköpings 

vision trots avsaknad av intern information tyder på att de fått informationen någon annanstans. 
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Respondenterna uppger att de i första hand kommer i kontakt med Let´s Create Norrköping som 

invånare i Norrköping. Detta tyder på att respondenterna tar emot information ifrån den externa 

marknadsföring som görs till förmån för Let´s Create Norrköping. 

6.2 Diskussion 

I referensramen beskrivs vikten av hög intern kännedom om varumärket. Det anges att ett företag 

bör arbeta inifrån och ut för att åstadkomma ett starkt varumärke. Författarna har observerat att 

Norrköpings kommun snarare arbetar utifrån och in. Det har uppfattats att mest fokus läggs på 

den externa kommunikationen av varumärket. När det handlar om kommunikation av en plats 

blir det en speciell situation då medarbetarna inom kommunen oftast även är invånare i staden 

vilket innebär att de också är externa mottagare av kommunikationen. Medarbetarna får ta del av 

kommunikationen från kommunen precis som alla andra i staden, genom olika medier samt när 

de vistas i staden. Eftersom de flesta har en väldigt positiv bild av Norrköping som plats, blir 

associationerna positiva, vilket också kan gynna kommunen som arbetsgivare. Externt 

varumärkesarbete påverkar alltså även intern uppfattning av varumärket, precis som intern 

påverkan påverkar extern uppfattning. Skillnaden ligger i att internt vill kommunen ofta att 

medarbetarna ska arbeta utifrån vissa värderingar, någonting som en medarbetare som 

huvudsakligen tagit del av ett extern budskap kanske inte uppfattar eller ens tänker på i sitt 

faktiska arbete. Detta kan ses som ett problem för Norrköpings kommun då studien tyder på att 

medarbetarna huvudsakligen nås av Let´s Create Norrköpings budskap externt och då har lika 

god kunskap om varumärket som vilken invånare som helst i Norrköping. För att stärka sitt 

varumärke och få fler människor att vilja arbeta inom kommunen är det viktigt att de som arbetar 

inom kommunen också har en bättre bild av dess arbetsplats.  

 

En annan observation som gjorts är att det finns en osäkerhet i vad Let’s Create Norrköping är 

och hur kommunen ska arbeta med plattformen. Det är en kommunikationsplattform som ska 

föra fram andra budskap. För författarna som arbetat med detta under tio veckor är det 

fortfarande vagt, det finns inget konkret budskap som säger det här är Let’s Create Norrköping. 

Även för varumärkesutvecklaren inom kommunen, som varit med och tagit fram plattformen är 

budskapet Let’s Create Norrköping, efter tre år, fortfarande inte helt klart. Samtidigt verkar de 

personer som intervjuats inte uppfatta det som ett problem. Det är viktigt att ha förståelse för att 

medarbetare och invånare i Norrköping inte dagligen arbetar med detta, de är mottagare av 

kommunikationen. De verkar uppfatta Let’s Create Norrköping som vad det är, en positiv känsla 

för Norrköping. 

 

Medarbetarna känner till Let’s Create Norrköping och känner positiva känslor för logotypen och 

dess användningsområden. Under intervjuerna har det framkommit att respondenterna inte har 

för vana att fundera på kommunikation på samma sätt som författarna av denna rapport. Efter en 
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stunds eftertanke har de flesta dock beskrivit det budskap de tror Let’s Create ska förmedla. De 

flesta är positiva och deras bild stämmer överens med det budskap som plattformen ska 

förmedla. Men frågan är om denna positiva känsla och budskap är något de tar med sig och 

applicerar i sitt vardagliga arbete.  

6.3 Rekommendationer 

Majoriteten av respondenterna anger att de inte känner någon koppling till kommunen på grund 

av att de inte vet vilka kommunen är. Därför rekommenderar författarna av rapporten att 

kommunen blir mer personliga och visar upp vilka de är. Det kan vara att besöka arbetsplatserna 

fysiskt eller gå ut på intranätet eller i Strömvirveln med vilka som är ansvariga för vad, till 

exempel vilka på Utbildningskontoret som publicerar saker på intranätet ger direktiv till rektor. 

Det är lättare att ta till sig information om ursprunget är känt och det finns en personlig koppling 

till källan. 

 

Respondenterna anger att de har en väldigt positiv bild av staden Norrköping. Flera känner dock 

inte att deras arbetsplats är en del av den kommunen som har en stor del i att Norrköping ser ut 

och fungerar som staden gör. För att stärka bilden av kommunen internt föreslår författarna att en 

starkare koppling mellan kommunen och staden görs. Att använda de positiva associationer som 

finns för staden för att stärka banden mellan kommunen och arbetsplatserna. 

6.4 Bidrag, Förslag fortsatt forskning 

Studien har bidragit till en djupare förståelse av medarbetarnas syn på Norrköpings kommun som 

arbetsgivare. På kommunikationsavdelningen vet de inte hur kommunikationen de sänder ut tas 

emot och uppfattas av de som arbetar inom kommun. Därför kan denna studie ses som en 

förstudie inför en eventuell framtida utvärdering av Let’s Create Norrköping och kommunens 

interna kommunikation.   

 

Denna studie har haft som avsikt att undersöka hur de yttersta lagren inom kommunen tar del av 

och uppfattar kommunikation. Detta har medfört att studien har undersökt var grundbudskapet 

sänds ut i från och dess slutgiltiga mottagare. Under studien har det framkommit att det finns en 

rad olika kommunikationsvägar mellan olika mottagare som tar emot information och sänder den 

vidare. Ett förslag på fortsatt studie är att undersöka en hel kommunikationskedja, från början till 

slut för att få med alla inblandade delar. Anledning till detta är att författarna av rapporten har 

uppfattat att varje arbetsplats har olika kommunikationsvägar. För att kommunen ska kunna 

effektivisera kommunikationen och nå ut till alla bör kommunikationsvägarna till de olika 

arbetsplatserna undersökas. 
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Bilagor  

Bilaga 1- Intervju med Tina Vennerholm 

 

Datum: 

Tid:                

Plats: 
 

Syfte med undersökning 

Anonym? 

30 min 

Kan inte svara fel på frågor, ditt perspektiv vi vill höra 

Ok att spela in? Inspelade material endast för oss, kommer ej publiceras. Endast stöd för 

undersökning. 

Inledande del 

Hur länge har arbetat på Norrköpings kommun? 

Hur kom det sig att du började här? 

Utbildning? 

Huvuddel  

Let’s create Norrköping 

Vad är Let´s Create Norrköping? 

Vilka delar består Let´s Create Norrköping av? 

Varför togs det fram? 

Vems initiativ? 

Kommunikation av Let’s create Norrköping 

Hur används Let’s Create Norrköping? I vilka sammanhang? 

Internt? Kanaler? 

Hur löper kommunikationen? 

Hur hänger den blå tråden ihop med Let´s Create? 
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När används det? 

Hur kommuniceras det? Genom vilka kanaler/vad för slags material? 

I vilka led löper kommunikationen? (Avdelningschef ->kommunikation/administration-

>medarbetare? 

I vilka kanaler kommuniceras det Externt/Internt? 

Internkommunikation av Let´s Create Norrköping 

Hur vill ni att Let´s Create Norrköping ska uppfattas internt? 

Vilka riktar det sig till internt? 

Har ni fått reaktioner på den nya plattformen? 

Hur har responsen sett ut internt? 

Vilka är det som gett respons? 

Har ni sökt efter respons och hos vilka då? 

Avslutning 

Hur ser framtiden ut för Let´s Create Norrköping ut? 
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Bilaga 2 - Medarbetarintervju 

 

Datum: 

Tid:                

Plats: 
 

Syfte med undersökning 

Anonym? 

30 min 

Kan inte svara fel på frågor, ditt perspektiv vi vill höra 

Ok att spela in? Inspelade material endast för oss, kommer ej publiceras. Endast stöd för 

undersökning. 

Inledande del 

Namn? 

Var bor du? 

Vad jobbar du som? 

Hur länge har arbetat på Norrköpings kommun? 

Hur kom det sig att du började här? 

Utbildning? 

Huvuddel 

Platsen Norrköping 

Vad tycker du om Norrköping? 

Vad beror det på? 

Din arbetsplats 

Hur känner du för ditt arbete? 

Hur får du information om vad som händer på din arbetsplats? 

Har du något exempel? 

Vad tycker du om det? 
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Kommunen 

 

Hur känner du för att arbeta på en kommunal arbetsplats? 

Känner du att kommunen som arbetsgivare uppskattar dig? 

Har de visat det på något sätt? 

Känner du dig som en del av Norrköpings kommun? 

Varför? 

Får du information om vad som händer inom Norrköpings Kommun? 

Hur får du information? Vad för slags information? 
 

Let’s create Norrköping 

 

Känner du igen det här *Visar Let´s Create logotyp* 

Om ja, i vilka sammanhang? 

Vad känner du för Let´s Create? 

Avslutning 

Tack för en trevlig intervju och för att du ville vara med! 

 

 

 

 

 

  


