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Abstract 
The purpose with this thesis is to analyze how culture in an organization influences the 

communication process during a major organizational change and to give examples of this. 

The empirical study was carried out at Karlstads University where an organizational change 

took place during 2004-2005. My first starting point for this study was the extensive research 

that shows how closely connected the organizational culture is to all communication in an 

organization. As a consequence communication practitioners plan communication actives 

bases on this culture and the employees, the receivers, interpretate the messages based on the 

existing culture norm in the organization. The second starting point was research that showed 

the importance of dialogue between managers and employees to create meaning consequently 

a successful change process. To be able to exemplify how culture is a key variable in the 

communication process the research questions asked is in what way dialog and sense making 

was used when communicating the organizational change and also in what way the culture 

influenced the communication between employees and management.  

 

The theoretical framework in this thesis comes mostly from the Public Relations field. 

Initially theories regarding the strategic level of communication professionals in the 

organization, leaders and managements responsibility to communicate and initiate dialog to 

ensure an effective change process is presented. Different research perspectives on culture and 

organization are presented with a special focus on communication as part of building and 

retaining the culture. Finally theories in connection to communication as a crucial part of a 

successful change process are presented. 

 

The empirical material was collected by using focus group interviews. The result shows that 

culture has influenced both the receiver and the sender in the communication process. For 

example several respondents have indicated that the culture at the University doesn’t 

encourage dialog between management and employees. Another cultural aspect is the 

employees’ lack of acceptance for the line organization and with that problem trying to use 

middle management as a communication channel to employees. Further more the study shows 

that management see communication as transmission of information and not as construction 

of meaning.  



 

Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur organisationskulturen på en arbetsplats påverkar 

kommunikationen vid en förändringsprocess och ge konkreta exempel på detta. 

Undersökningen genomfördes vid Karlstads universitet där en omfattande 

organisationsförändring genomfördes 2004-2005. Den första utgångspunkten för uppsatsen är 

den omfattande forskning som visar hur kulturen vid en arbetsplats är nära kopplad till all 

kommunikationen. Detta innebär att de som ansvarar för kommunikationsplaneringen utgår 

från denna kultur vid planeringen samt att de anställda, de vill säga mottagarna, tolkar 

budskapen utifrån den rådande kulturen. Den andra utgångspunkten är forskning som visar på 

vikten av att skapa dialog mellan ledning och anställda för att skapa förståelse och därmed en 

lyckad förändringsprocess. För att kunna beskriva och exemplifiera på vilket sätt 

organisationskultur är en variabel i kommunikationsprocessen har jag arbetat utifrån två 

frågeställningar. Dels i vilken omfattning har kommunikationen präglats av dialog och 

delaktighet i samband med omorganisationen vid KAU. Dels hur organisationens kulturella 

påverkat villkor kommunikationen mellan ledning och medarbetare. 

 

Teorier som behandlas kommer främst från det så kallade Public Relations-fältet. 

Inledningsvis redovisas teorier kring informatörens roll som kommunikationsstrateg, 

ledningens och chefens kommunikativa ansvar och vikten av dialog för att säkerställa en 

effektiv förändringsprocess. Därefter redovisas teorier kopplade till organisationskultur där 

flertalet kommunikationsforskare lyfter fram kommunikationens roll vid byggande och 

upprätthållandet av en organisationskultur. Avslutningsvis behandlas teorier kopplade till 

förändring och kommunikation som en avgörande faktor för att skapa en lyckad förändring.  

 

Fokusgrupper används för insamlingen av undersökningens empiriska material. Resultatet 

visar att kulturen påverkat både mottagare och sändare i kommunikationsprocessen. Bland 

annat anger flertalet respondenter att det inte finns en kultur vid universitetet som stimulerar 

till dialog. Inte heller mellanchefen som kommunikationskanal har fungerat då det i kulturen 

vid universitet inte finns en förståelse och acceptans för linjeorganisationen. Vidare så visar 

undersökningen att ledningen ser kommunikation som överföring av information och inte en 

möjlighet till förankring och förståelse.  
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1 INLEDNING 
Grunden till all kommunikation är sändare, mottagare och budskap. Shannon och Weavers 

klassiska modell beskriver just detta sammanhang och modellen har använts som 

utgångspunkt för mycket forskning inom Medie- och kommunikationsvetenskap sedan dess. 

Modellen har ifrågasatts och utvecklats sedan 1940-talet och är ofta helt självklar i dagens 

kommunikationsundervisning. Allt kommunicerar är titeln på en bok skriven av 

kommunikationskonsulten Henry Rawet (2002) och med den titeln syftar författaren på att 

sändaren alltid har ett syfte med det som kommuniceras och att mottagaren alltid tolkar 

budskapet utifrån sin erfarenhet. Således kan sändaren aldrig vara säker på hur budskapet tas 

emot och mottagaren kan aldrig vara säker på att förstå sändaren syfte. Shannon och Weavers 

modell är alltså fortfarande i all sin enkelhet en mycket viktig utgångspunkt vid analys av 

kommunikation.  

 

Utgångspunkten i den här uppsatsen är att organisationens kultur, det som enar medlemmarna 

i gruppen, starkt påverkar sändaren när denne planerar vad som ska kommuniceras och hur 

detta ska ske samt hur mottagaren uppfattar kommunikationen. Som jag kommer att visa i 

bland annat teorikapitlet så är detta en utgångspunkt jag delar med flera forskare.  

 

1.1 Ämnesval 
Många av de teorier som behandlas i den här uppsatsen kommer från det så kallade Public 

Relation-fältet eller Planerad kommunikation som det ofta benämns på grundutbildningsnivå 

inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap. I uppsatsen ingår även teorier hämtade 

från bland annat företagsekonomi, sociologi, arbetsvetenskap och psykologi. Den spretiga 

teoribasen beror bland annat på att Public Relations som forskningsfält är relativt litet inom 

Sverige och även internationellt. Falkheimer och Dalfelt (2001) konstaterar till och med efter 

att ha läst den senaste utgåvan av Handbook of Public Relations (Heath, 2001) att PR-fältet är 

teorilöst. Jag skulle dock inte vilja gå så långt utan väljer snarare att se det som att det behövs 

flera teoretiska angreppsvinklar för att analysera och beskriva kommunikationsprocesser och 

dess roll i organisationer.  

 

Då kommunikation erkänns som en allt viktigare ledningsfråga kan informatörernas arbete 

inte längre begränsas till de formella kommunikationskanalerna, utan de behöver i allt större 

utsträckning agera som kommunikationsexperter. Det innebär att informatörerna behöver 
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säkerställa att det anläggs ett kommunikativt raster på viktiga processer i organisationen, till 

exempel kompetensutveckling, arbete i projektform och kvalitetssäkring, och inte minst när 

det gäller ledarskap och lärande. För att kunna ta detta steg så krävs det först att informatören 

intar en pedagogisk roll och påtalar kommunikationens betydelse. Ingen annan i 

organisationen har denna uppgift och på så vis får kommunikationen en mer självklar plats på 

organisationens agenda. Dessutom är det även viktigt att informatören agerar som 

internkonsult och analyserar projekt och processer ur ett kommunikationsperspektiv och 

initierar åtgärder utifrån det (Larsson, 2002:199).  

 

Under 1960- och 1970-talet blev allt fler forskare och näringslivsrepresentanter mer 

intresserade av att diskutera och analysera begreppet organisationskultur. Detta kan till viss 

del bero på att ett flertal företag från Asien (exempelvis Toyota) fick allt större betydelse i 

västvärlden och att deras framgång ofta förklarades utifrån en stark företagskultur. Enligt 

Eisenberg och Riley, två av författarna till boken The New Handbook of Organizational 

Communication (2000:293) visade kommunikationsforskare tidigt ett stort intresse för 

kommunikationens betydelse för att skapa och bibehålla organisationens kultur. De menar att 

man från tidigt 80-tal såg kommunikation som det viktigaste verktyget för att konstruera, 

bevara och förändra organisationer. De mer kulturkritiska kommunikationsforskarna 

analyserade bland annat makten inom organisationer och menade att de kunde påvisa att 

kultur kunde skapas dels genom starka ledare som via sin makt kunde tvinga fram en viss 

kultur inom en organisation men även att kulturen formades som en kamp mot den etablerade 

makten. Just maktbegreppet och ledningens försök att kontrollera sina medarbetare 

återkommer jag till i såväl teori som resultat- och analyskapitlet.  

 

Kultur- och organisationsforskaren Mats Alvesson återkommer i sin bok Understanding 

Organizational Culture (2002), ständigt till behovet av att se kultur som något djupare än det 

som finns på ytan. Den viktigaste aspekten av ledarskap handlar inte om att objektivt söka 

efter ett ”rätt sätt att leda” utan snarare hur organisationens medlemmar tolkar och agerar 

utifrån ledarskapet (Alvesson, 2002: 170). Han menar även att organisationens kultur ofta 

starkt påverkas av exempelvis media och andra intressenter.  

 

I sin avhandling Den kommunikativa utmaningen beskriver Charlotte Simonsson att det har 

skett ett doktrinskifte från statiska, maskinliknande organisationer till mer organiska 

organisationer som lever i ett samspel med den allt mer komplexa och föränderliga 



3 

omgivningen. Detta är helt enkelt en nödvändighet för att bland annat attrahera medarbetare 

och samarbeta med andra aktörer. Förändringen illustreras i denna tabell: 

 

Från Till 

Stabilitet Ständig förändring 

Teknik och produktion Kund och marknad 

Maskinen som företagets största resurs Människan som företagets största resurs 

Centralisering Decentralisering 

Hierarki Nätverk och flödesprocesser 

Kontroll Empowerment 

Information i händerna på ett fåtal 

beslutsfattare 

Information sprids till många 

Ledning genom order och regler Ledning genom visioner och idéer 

Chefen som boss Chefen som coach 

 

Simonsson argumenterar vidare att dagens organisationer kräver en ny syn på chefens 

kommunikativa ansvar. Något som kan upplevas som skrämmande för många chefer som 

tillsatts på andra grunder än deras kommunikativa kompetens. Simonsson hävdar vidare att 

stödja dessa chefer arbete är en av informatörens viktigaste uppgifter. Tillsammans med Mats 

Heide är hon kritisk till att många informatörer idag istället fokuserar på 

kommunikationskanaler istället för innehåll och stöd. Utifrån antagandet att dagens nya 

organisationer kräver ett annat typ av ledarskap för att skapa nöjda medarbetare så har jag  

arbetat utifrån ett antagande att meningsskapande samt dialog och delaktighet är 

nyckelfaktorer i kommunikationen mellan chef och medarbetare i nutida organisationer. 

(Simonsson, 2002:20) 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Som jag beskrivit ovan så är kulturen vid en arbetsplats nära kopplad till såväl den planerade 

som den informella kommunikationen. Organisationskulturen påverkar naturligtvis allt arbete 

på en arbetsplats. Exempelvis hur personalen klär sig, vilket språk som används och även mer 

svårgreppbara områden som etik och moral. De som arbetar med att planera 

kommunikationsinsatser utgår både medvetet och omedvetet från denna kultur. Mottagarna av 

informationen tolkar budskapet såväl medvetet som omedvetet innehållet utifrån den rådande 



4 

kulturen. Syftet med uppsatsen är att analysera hur organisationskulturen på en arbetsplats 

påverkar kommunikationen vid en förändringsprocess och ge konkreta exempel på detta. För 

att kunna beskriva hur kultur är en faktor hos såväl sändare som mottagare har jag utgått från 

ett konkret fall; omorganisationen vid Karlstads universitet under 2004-2005.  

 

För att kunna beskriva och exemplifiera hur organisationskultur är en variabel i 

kommunikationsprocessen så har jag valt att arbeta utifrån två övergripande frågeställningar: 

 

• I vilken omfattning har kommunikationen präglats av dialog och delaktighet i 

samband med omorganisationen vid KAU? 

• Hur påverkar organisationens kulturella villkor kommunikationen mellan ledning och 

medarbetare? 

 

1.3 Avgränsningar 
Syftet med uppsatsen är inte att beskriva Karlstads universitets organisationskultur eller att 

beskriva kommunikationsarbetet vid universitet i allmänhet utan just analysera hur kulturen 

påverkar kommunikationen i samband med en förändringsprocess.  

 

1.4 Definitioner 
Karlstads universitet kommer där så är lämpligt att benämnas med förkortningen KAU.  

Där begreppet kultur används i uppsatsen menas organisationskultur. Där begreppet 

mellanchef eller närmaste chef används syftar jag på studierektorerna i den tidigare 

organisationen. Karlstads universitets intranät benämns Inslaget eller endast Intranätet.  

 

1.5 Disposition 
I det kommande kapitlet (kapitel 2) ges en bakgrund till omorganisationen och utifrån en 

intervju med dåvarande informationschef beskrivs kommunikationsplaneringen för 

omorganisationen. I kapitlet redogör jag även för tidigare forskning i form av två C-uppsatser 

skrivna vid avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap vid KAU.  

 

I kapitel tre presenteras, för uppsatsämnet, relevanta teorier. Tyngdpunkten ligger på teorier 

inom internkommunikation, organisationskultur och förändringsprocesser.  
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Insamlandet av empiriskt material har framförallt skett genom användning av fokusgrupper, 

valet av metod motiveras och förklaras i det fjärde kapitlet. I kapitlet diskuteras även 

undersökningens validitet och reliabilitet och min egen roll i forskningsprocessen.  

 

I kapitel fem presenteras insamlat material och analyseras mot relevanta teorier.  

 

Det sjätte kapitlet inleds med en återkoppling till uppsatsen syfte och frågeställningar. De 

centrala delarna av uppsatsen diskuteras och utvalda delar av analysen lyfts fram. 

Avslutningsvis presenteras några mer övergripande lärdomar och reflektioner från 

undersökningen.  
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2 BAKGRUND 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden och händelseförloppet för omorganisationen vid KAU. 

I kapitlet redovisas även kortfattat två andra processer, en administrativ översyn samt den så 

kallade Bolognaprocessen, som pågick ungefär samtidigt. Den administrativa översynen samt 

Bolognaprocessen var omfattande förändringar som även påverkade personalens inställning 

till omorganisationen. Kapitlet avslutas med en redovisning av tidigare forskning.  

 

Under åren 2004-2006 pågick flera större förändringar vid KAU som påverkade all personals 

arbete. Respektive process kommer i det här kapitlet att beskrivas. I korthet handlade den 

större omorganisationen om att tio institutioner och två fakultetsnämnder skulle bli fyra 

fakulteter samt ett speciellt organ för lärarutbildningen. Utöver det pågick en översyn och 

effektivisering av de administrativa funktionerna samt ett inledande arbete med att förändra 

universitetets utbildning enligt Bologna-processen och den nya högskoleförordningen som 

trädde i kraft från och med 2007. 

 

2.1 Omorganisationen 
Behovet av att förändra organisationen vid KAU växte enligt dåvarande informationschef 

Christina Knowles fram under arbetet med Vision 2015. Så här beskrevs upplägget och 

behovet av förändring på KAUs Intranet, Inslaget, den 31 maj 2005:  

 

Den nya organisationen har som mål att vara ett stöd för att vi ska uppnå och förverkliga 

Vision 2015, och de mål som uttrycks i vår forskningsstrategi samt den kommande 

strategin för grundutbildning. Tydlighet och fler beslut nära verksamheten har varit 

vägledande för förslaget till ny organisation, som nu ligger på styrelsens bord. Som 

grund för indelningen i enheter har samhörighet inom forskning och forskarutbildning 

valts, efter förslag från en arbetsgrupp och diskussioner i chefsråd, fakultetsnämnder och 

på institutioner. Utvecklingen av förslag, diskussioner och styrelsehandlingar har kunnat 

följas på Inslaget. Och personalträffar i stora och mindre grupper har förekommit tätt 

under våren. 

 

Det förslag som styrelsen nu tar ställning till, innebär en övergripande organisation som 

består av fyra enheter - fakulteter - med cirka 200 anställda per enhet, vilka ämnen som 
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ska ingå i respektive fakultet, ett bibliotek liksom tidigare, ett särskilt organ för området 

lärande samt vissa gemensamma resurser för administrativt stöd. Namn på fakulteterna, 

svenska och engelska, blir en senare fråga. 

 

Varje fakultet leds av en operativ chef - verksamhetschef - med ansvar för 

verksamhetens ekonomi, personal och genomförande av enhetens uppdrag 

Verksamhetschefen är direkt underställd rektor. Rektor kan komma att ge 

verksamhetschefen benämningen vicerektor. 

 

Det fanns enligt Christina Knowles en stark förankring hos chefsgruppen redan innan det 

officiella beslutet kring omorganisationen var taget av styrelsen. Den 17 september 2004 fick 

dåvarande rektorn Christina Ullenius i uppdrag av styrelsen att sätta igång arbetet med 

omorganisationen. Under oktober informerades prefekterna och alla anställda inbjöds till 

informationsmöten med rektor. Under hösten bildades fyra arbetsgrupper som fick i uppdrag 

att arbeta fram underlag inom utvalda områden. Underlaget skulle användas av styrelsen för 

vidare arbete. Under december samtalade rektor med de fackliga organisationerna. I januari 

2005 summerades höstens diskussioner och två av arbetsgruppernas underlag presenteras för 

styrelsen, personer i ledande befattning och till all övrig personal via Inslaget. Senare under 

våren presenteras övriga gruppernas underlag. Under maj var det klart vilka ämnen som skulle 

bilda de nya enheterna och ledningen inledde arbetet med att rekrytera de nya 

verksamhetscheferna.  

 

Hösten 2005 inleddes med att rektor inbjöd alla anställda till tre olika informationsträffar. 

Syftet var att beskriva vilka beslut som var fattade samt vad som återstod att göra under 

hösten. Utöver dessa möten fanns även information tillgänglig på KAUs intranät Inslaget. 

Under hösten rekryterades de fyra nya verksamhetscheferna och arbetet med att bilda de nya 

fakulteterna inleddes med en heldag den 7 november då alla anställda kunde höra rektor 

berätta om det fortsatta arbetet samt i mindre grupper diskutera framtiden. Under oktober och 

november presenterades kandidaterna till de fyra fakultetsnämnderna. Året avslutades med att 

avdelningschefer för de nybildade avdelningarna inom respektive fakultet rekryterades. Från 

och med 1 januari 2006 trädde den nya organisationen i kraft.  
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Rektor höll således under 2005 ett flertal stormöten där personalen var inbjuden att ta del av 

ny information samt möjlighet att diskutera framtiden. Utöver det publicerades ett flertal 

artiklar på Inslaget samt alla dokument som producerades fanns tillgängliga på intranätet.  

 

2.2 Den administrativa översynen 
Redan under 2004 och även under 2005, pågick en översyn av det administrativa stödet vid 

KAU. Syftet var att effektivisera befintlig administration samt se över de tjänster som 

tillhandahölls. Samtidigt beslutades att ett nytt ekonomiskt system skulle införas där 

respektive kostnad skulle tydligare kopplas till det ämne, enhet eller grupp som stod för 

kostnaden. Exempel på sådana kostnader är undervisningslokaler och IT. Så här beskriver 

dåvarande universitetsdirektör Lena Larsson arbetet (Inslaget 2005-05-03):  

 

Arbetet med att effektivisera de administrativa processerna har sitt ursprung i kravet på 

en budget i balans. Projektet, som avslutades i december 2004, resulterade i besparingar 

på cirka 20 miljoner kronor. Åtgärderna bestod av att all verksamhet fått betydligt 

snävare ramar. Vi har till exempel minskat vår personalstyrka, bland annat genom att 

inte förlänga tidsbegränsade anställningar. Inför 2006 behöver vi göra ytterligare 

besparingar inom administrationen på ungefär 10 miljoner kronor. 

 

Men arbetet med att utforma en ny organisation är sprunget ur visionsarbetet och 

omvärldens krav på oss som universitet, fortsätter Lena Larsson. De båda processerna 

möts och vi ska sträva efter effektiva administrativa processer då vi arbetar fram den nya 

organisationen. 

 

2.3 Bologna-processen samt ny utbildnings- och examensstruktur 
Den 19 juni 1999 undertecknade företrädare för 29 länder, däribland Sverige, en deklaration 

om fortsatt utveckling av det europeiska samarbetet inom högre utbildning. Avsikten med 

Bolognadeklarationen är att underlätta studenternas rörlighet mellan de europeiska 

utbildningssystemen och på arbetsmarkanden. Ett annat viktigt mål är att förbättra den högre 

utbildningens konkurrens- och attraktionskraft i Europa jämfört med andra världsdelar, främst 

USA. För KAU innebar arbetet till mycket stor del av att omarbeta befintliga kursplaner.  

 



9 

Den 14 juni 2005 överlämnade regeringen den högskolepolitiska propositionen Ny värld - ny 

högskola (Proposition 2004/05:162) till riksdagen. Utifrån propositionen redovisade 

Utbildnings- och kulturdepartementet under våren 2006 författningsändringar i 

högskoleförordningen som innebär en delvis ny struktur för högskoleutbildningar och examen 

från och med höstterminen 2007. En stor del av förändringen innebär att ett flertal universitet 

från och med hösten 2007 kommer att erbjuda så kallade Mastersutbildningar. Dessa 

utbildningar på avancerad nivå ställer stora krav på universiteten att skapa internationellt 

konkurrenskraftiga tvååriga utbildningar. Vid KAU har diskussionerna om eventuella 

mastersutbildningar pågått från och till under 2005 men främst under 2006. Styrelsen 

beslutade under tidig höst 2006 vilka mastersutbildningar som skulle få starta under 2007 vid 

KAU.  

 

2.4 Tidigare forskning 
I C-uppsatsen Kommunikation vid förändringsarbete – en studie av kommunikation vid 

omorganisationen vid Karlstads universitet (2005) beskriver författarna Sara Svensson och 

Hanna Wirdegård hur kommunikationen fungerat under omorganisationen under våren 2005. 

De har fokuserat sin undersökning kring tre teman:  

 

• Kommunikationskanaler – vilka kanaler har fungerat bra och mindre bra.  

• Delaktighet – kände sig medarbetarna delaktiga? 

• Trovärdighet – Upplevde medarbetarna informationen som trovärdig? 

 

De har använt sig av samtalsintervjuer med anställda vid universitetet och har bland annat 

kommit fram till att den anställdes befattning inom organisationen påverkar hur de värderar 

informationen vid omorganisationen. Resultatet visade att medarbetarna ansåg att den 

muntliga informationen var viktig men det rådde skilda meningar bland de anställda mellan 

vilka dialogen ska föras. Känslan av delaktighet och trovärdighet berodde på vilken roll den 

anställde har i organisationen och även avståndet till universitetets ledning. Avslutningsvis 

redovisade författarna att Intranätet fungerat bra som kommunikationskanal under 

omorganisationen. Dock enbart för att informera, inte kommunicera.  

 

I C-uppsatsen Under ytan – en fallstudie av organisationskulturen vid Karlstads universitet 

(2000) kartlade författarna Antoinette D. Mc Intyre och Carina Andersson just ämnet 
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organisationskultur vid KAU. Författarna har förutom en teoretisk genomgång av ämnet 

organisationskultur intervjuat medarbetare som varit anställda i minst 10 år vid KAU. 

Författarna inleder uppsatsen med att konstatera att KAU, då precis som under 2005-2006, 

befann sig i en förändringsprocess. I sin uppsats beskriver de att det finns ett glapp mellan 

universitetsledningens syn på universitetet och de anställdas. Vidare beskriver de att 

organisationskulturen vid KAU har två sidor. Dels upplevs den som flexibel och öppen, där 

samarbete över gränsernas samt delaktighet är centralt dels finns det individualism i arbetet 

och en duktighetskultur som verkar ha gått till överdrift. Avslutningsvis beskriver författarna 

att de i sin studie funnit att de anställda upplever att det finns en tydlig ledare, rektor vid 

KAU, med stor kapacitet att leda sin medarbetare. Dock saknas ett tydligt mål och vision mot 

vilken rektorn kan styra. Organisationskulturen vid KAU upplevs av den anledningen som 

svag och behöver bli starkare bland annat genom integrering av kommunikationen vid 

universitetet.  
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3 TEORI 
 

I det här kapitlet redovisas teorier relevanta för uppsatsen. Teorikapitlet är indelat i tre 

separata men nära sammankopplade områden.  

 

Inledningsvis presenteras mer allmänna teorier kring internkommunikation och då särskilt 

fokus på vikten av att använda dialog för att skapa en framgångsrik förändringsprocess. 

Begrepp som meningsskapande, makt, kommunikativt ledarskap och symmetrisk 

kommunikation presenteras. Därefter behandlas teorier inom området organisationskultur. 

Teorier kring kulturens beståndsdelar och kommunikationens roll i kulturprocessen 

presenteras. Avslutningsvis redovisas teorier kring kommunikationens roll vid 

förändringsprocesser.  

 

3.1 Internkommunikation 
Internkommunikation är nödvändigt för att en organisation ska fungera på ett tillfredställande 

sätt. Strid ser följande effekter av fungerande internkommunikation:  

 

• Bra internkommunikation skapar en gemensam referensram för de anställda. Utifrån 

denna plattform kan man starta diskussioner som berör organisationen.  

 

• Dålig internkommunikation ökar ryktesspridningen, exempelvis genom försenade besked 

och oklara beslut.  

 

• Bra internkommunikation kan få motsättningar inom organisationen att minska.  

 

• Bra internkommunikation får personalen att fungera som ambassadörer för 

organisationen. Finns det ett bra organisationsklimat sprids detta vidare genom de 

anställda vilket når allmänheten som får en positiv bild av organisationen  

 

Det är också ett sätt att skapa en enhetlighet externt, exempelvis genom att de anställda 

känner till visioner och mål. God internkommunikation kan även ses som en förutsättning för 

en stark organisationskultur. (Strid, 1999:41)  
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I sin avhandling, Den kommunikativa utmaningen - en studie av kommunikation mellan chef 

och medarbetare i en modern organisation sammanställer Charlotte Simonsson på följande 

sätt olika typer av internkommunikation:  

 

• Arbetskommunikation – information som medarbetarna behöver för att sköta det operativa 

arbetet.  

• Nyhets – och lägeskommunikation – information om det aktuella läget och om vad som 

har hänt och kommer att hända.  

• Styr- och förändringskommunikation – information om mål, riktlinjer, ekonomisk 

utveckling och organisationsförändringar.  

• Värderings- och kulturkommunikation – information om organisationens värderingar, 

etik, syn på personalen, miljöpolicy etc.  

• Trivselkommunikation – information om fester, gemensamma fritidsaktiviteter etc.  

 

Sammanställningen baseras på flera olika forskares syn på internkommunikation. (Simonsson, 

2002:189) 

 

3.1.1 Informatörens roll – kanalväljare eller bollplank 
I flera böcker som skrivits av yrkesverksamma inom kommunikationsbranschen, exempelvis 

Peter Erikssons Planerad kommunikation (2005), beskrivs kommunikationsprocessen utifrån 

den traditionella mottagare-sändare modellen. Peter Eriksson har intervjuat ett flertal 

branschföreträdare och hans undersökning bekräftar att många yrkesverksamma ser 

spridandet av budskap som den huvudsakliga arbetsuppgiften för en informatör. Flera 

forskare använder begreppet transmission för att beskriva yrkesverksamma informatörers syn 

på sin uppgift. Detta kan jämföras med Grunigs forskning kring informatörens 

kompetensområde och vilken syn ledarna och organisationen i stort har på kommunikation. 

Teorierna sammanfattas i en modell som består av tre nivåer eller skal.  

 

I Excellence-projektet beskriver Grunigs forskargrupp att kärnan är informatörens 

baskunskap, bland annat en grundläggande förståelse för begreppen mottagare och sändare. 

Mellanskiftet innefattar gemensamma förväntningar på kommunikationen hos denna funktion 

och organisations ledare (eller de dominerande koalitionerna som Grunig-gruppen 

genomgående använder som term). Detta påverkar kommunikatörens möjligheter att utföra ett 
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Figur 1: Förutsättningar för utmärkt PR-verksamhet 
enligt Excellence-projektet 

bra arbete. Det yttersta skalet är organisationens 

förändringsbenägenhet och förmåga att ha förståelse 

för de kommunikativa aspekterna. (Larsson, 2001) 

 

3.1.2 Kommunikationskanaler 
Inom organisationer fungerar det inte längre att bara 

ha en huvudkanal, t ex personaltidningen och 

förutsätta att alla medarbetare läsaren den. Man kan 

inte heller längre förutsätta att den information som 

sprids når alla anställda (Eriksson, 2005:67f). Alla 

anställda har olika behov av att vara informerade, söka information eller kunna kommunicera 

sina åsikter genom olika kanaler. Därför bör det finnas fler kanaler som kan komplettera 

varandra. På följande sätt beskriver Simonsson (2006:190) vilken typ av budskap som lämpar 

sig för vilken typ av kanal: 

 

Budskap Kanal 

Sociala frågor Tryckt eller elektronisk information. Sociala frågor av 

kontroversiell karaktär bör tas på möten eller vid enskilt 

samtal.  

Operativ information Tryckt eller elektronisk information. Samtal med enskilda 

medarbetare eller delar av gruppen som berörs.  

Feedback Förmedlas helst öga-mot-öga. Tumregel: ros i plenum och 

ris i enrum 

Nyhets- och lägesförmedling Tryckt eller elektronisk information 

Ekonomisk information Tryckt eller elektronisk information som med fördel kan 

följas upp på möten. Viktigt är att förenkla informationen. 

Strategisk information Dialog på möten – gärna med tryckt eller elektroniskt 

förmedlad information i förväg.  

Värderingsinformation Dialog på möten – gärna med tryckt eller elektroniskt 

förmedlad information i förväg.  

 

I en organisation finns flera möjliga kanaler för att sprida information och skapa delaktighet i 

kommunikationsprocessen. Intranät, personaltidning, mejl och möten är några av de 
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vanligaste förekommande. Weick (1995) och flera andra forskare delar upp kanalerna efter de 

förutsättningar som skapas för att reducera mångtydighet. Han menar att möten är den kanal 

som skapar bäst förutsättning för dialog (mer kring dialog i nästa stycke) och han anser att 

dagens organisationer behöver fler möten. Han menar dock att möten ofta uppfattas som 

onödiga och ineffektiva av två orsaker. Dels på grund av att för många frågor behandlas vid 

samma möte dels på grund av organisationens kultur och kommunikationsklimat. Dessa 

områden kommer att behandlas ytterligare senare i teorikapitlet.  

 

Simonsson menar, med stöd från flera forskare inom området internkommunikation (jfr 

Weick, 1995; Deetz m. fl., 2001), att många möten behandlar ämne och frågor som är av 

relativt enkel karaktär och lika gärna kunde ha behandlats via andra kanaler. Mer 

komplicerade ämne, exempelvis som att kommunicera värderingar och förändring, som 

kräver interpersonell kommunikation är ofta så komplexa att chefer väljer att inte ta upp dem. 

Medarbetarna i Simonssons undersökning angav att de ofta ansåg mötena som bortkastad tid 

just för att de mer komplicerade frågorna inte behandlades. Hennes slutsats är att det ofta 

saknas målgruppsanpassning av internkommunikationen, något som många organisationer 

arbetar mycket strategiskt med i sin externa kommunikation. (Simonsson, 2006:171ff) 

 

3.1.3 Informell kommunikation 
Det är omöjligt för en organisation att förutsäga alla de informella och personliga nätverk och 

kanaler som utvecklas. Dessa informella, i viss utsträckning dolda, kommunikationssystem är 

en betydande del av det mänskliga livet i en organisation. I en öppen kommunikationsmiljö, 

är de dolda nätverken mindre aktiva eftersom rädsla och osäkerhet minskar. (Dimbleby och 

Burton, 1999:153f)  

 

En person kan informellt förvärva rollen som ledare, antingen i kraft av överlägsna kunskaper 

eller på grund av en särskild förmåga att entusiasmera och påverka andra. Den som har störst 

inflytande över och påverkan på övriga i gruppen blir reell ledare, oberoende av 

organisatorisk position (Bruzelius och Skärvad, 2004:366). 

 

Det inofficiella, informella kommunikationsnätverket i en organisation, ibland grundat på 

hörsägen, rykten och spekulationer, är ibland högt utvecklat och snabbt. Det handlar mindre 

om information och mer om skvaller. Rykten som är fulla av fördomar och halvsanningar 
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utvecklas och sprids. Särskilt snabbt sprids de i frågor där människor känner sig osäkra och 

oroliga. Den informella kommunikationen ses ofta som skadlig för en organisation, men kan 

också hjälpa organisationen. 

 

Informell kommunikation är oftast muntlig, men är ibland också skriftlig. Den förekommer 

både på arbetet och privat mellan en organisations medarbetare. 

 

Om människor hålls välinformerade och involverade i de frågor och förändringar som en 

organisation ställs inför, bli det mindre misstro och konflikter mellan oss och dom. Det krävs 

då bland annat att varje arbetsledare på varje nivå i organisationen informerar medarbetarna i 

den grupp som chefen ansvarar för. (Dimbleby och Burton 1999:153f) 

 

3.1.4 Kommunikativt ledarskap 
I den här delen av teorikapitlet behandlas ledarens del som kommunikationsspridare. Som jag 

kommer att redogöra för så anser många kommunikationsteoretiker att ledaren och närmaste 

chefen den viktigaste och mest trovärdiga kommunikationskanalen.  

 

En chef kan genom sitt ledarskap i hög grad påverka det sociala (eller psykologiska) klimatet 

på arbetsplatsen. Ledarskapet kan stimulera, engagera utveckla och samtidigt skapa social 

trygghet, men det kan också åstadkomma de motsatta effekterna. När den arbetande har 

socialt stöd mildras verkningarna av olika påfrestningar. Frånvaron av socialt stöd kan 

däremot bli en påfrestning i sig. Den som är chef kan direkt medverka till de anställdas 

möjlighet att få socialt stöd genom att själv vara tillgänglig för medarbetare som råkar i 

svårigheter och genom att lojalt ställa upp och hjälpa dem med olika problem (Lennerlöf, 

1983:71f).  

 

Att förstå ledarskap är komplicerat och beroende på situation kan begreppet definieras olika. 

Mats Alvesson förklarar det komplexa förhållandet på följande sätt:  

 

Understanding leadership calls for careful consideration of the social context in which 

process of leadership take place. Leadership is not just a leader acting and a group of 

followers responding in a mechanical way, but a complex social process in which the 

meanings and interpretations of what is said and done are crucial. 
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Alvesson menar således att ledarskap betyder olika för olika grupper. Han skiljer mellan 

kulturer som är mer positiva till ledarskap och kulturer som är negativa till ledarskap. Han 

exemplifierar med armén där ledaren är något man ser upp till och följer och den akademiska 

miljön där ofta medarbetare upplever ledaren som något negativt. Han beskriver bakgrunden 

till detta med att kvalificerade personer ibland upplever att de inte behöver en chef som ger 

dem order vad de ska göra.  

 

Relationen mellan ledarskap och kultur är komplex. Ledarna kan till och med definieras som 

agenter som arbetar genom kultur och påverkar den. Dock anser Alvesson att det är oklart om 

det är ledaren som skapar och föder kulturen eller om det är tvärtom. 

 

Den ledare som ser ledarskap som en kommunikativ handling är också (eller bör vara) 

personalorienterad, vilket kräver att ledaren har en empatisk människosyn och finns 

tillgänglig genom att synas bland medarbetarna i den dagliga verksamheten. Ledaren ska visa 

sig intresserad, engagerad och prestigelös genom att vara stödjande på ett sensitivt sätt. Det 

kommunikativa ledarskapet innebär också att vara tillitsfull, diplomatisk, ohierarkisk, öppen 

och alltid ärlig. Ledaren ska kunna lösa problem som uppstår och försöka vara kreativ i 

hanteringen av dessa. Praktiskt innebär detta att ledaren måste kunna lyssna och vara 

kommunikativ. Det ovan nämnda uppfyller ledaren i fråga genom att exempelvis gärna jobba 

med andra, ge inspiration, driva samsyn/samverkan, skapa delaktighet och trivsel, samla in 

synpunkter, ge feedback, diskutera och argumentera. (Alvesson, 2002:94) 

 

En förutsättning för att ledaren ska veta om hans/hennes goda vilja är synbar och tydlig är att 

ledaren kan ta emot feedback (Bäckman och Nilsson 2005:51) Ledaren måste också kunna 

lita på sina medarbetare, organisera möten och hålla i planeringssamtal (Lind Nilsson 

2001:97f). 

 

I organisationer idag krävs det framförallt att chefer och ledare skapar mening och visar 

medarbetarna en riktning i deras arbete. Det är medarbetarnas föreställningar och engagemang 

som skapar framgångsrika organisationer snarare än regler. Information är en förutsättning för 

att skapa mening och dagens tekniker, exempelvis Intranät, för att sprida information inom 

organisationer har underlättat för att skapa informerade medarbetare. Risken är dock att 

medarbetarna har svårt att sålla ut vad som är viktig information och ledarens uppgift blir då 

att tolka och välja ut relevant information. Vid en större omorganisation är detta av yttersta 
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vikt då utgångspunkten är förvirring och osäkerhet. Deetz skiljer mellan strategisk 

kommunikation och deltagande kommunikation. I båda dessa former är målet att inspirera, 

samordna och vägleda men i den strategiska kommunikationen är utgångspunkten att 

kommunicera mål och visioner. I den deltagande kommunikationen ligger fokus snarare på 

processen där medarbetarna inom organisationen får vara med och delta i att skapa riktlinjer 

och dialog. (Simonsson, 2002:165f)  

 

3.1.5 Att leda är att kommunicera 
Chefer har en nyckelposition i kommunikationsplaneringen och hur väl kommunikationen 

mellan chef och medarbetare fungerar är oftast avgörande för den interna kommunikationen. 

(jfr Grunig 1992). Detta kan tyckas vara en självklarhet, men ser vi till vilken typ av 

kommunikationssatsningar man gör inom många organisationer framstår påstående inte som 

lika trivialt. Det vanliga är att en organisations ledning och informatörer, eller personal med 

uppgift att hantera internkommunikationen, främst intresserar sig för att skapa väl fungerande 

formella kommunikationskanaler. Kommunikationen mellan chef och medarbetare förväntas 

däremot fungera mer eller mindre av sig själv, vilket i de flesta fall är ett väl optimistiskt 

antagande. Förmågan att kommunicera är vanligtvis inte heller något avgörande 

urvalskriterium för att bli chef. Modernt ledarskap handlar framförallt om att leda genom 

gemensamma mål, värderingar och visioner. (Sandberg och Targama, 1998) Chefens roll är 

således inte att agera medium utan det handlar om att skapa förståelse för och engagemang 

kring de abstrakta målen, värderingar och synsätt som ska utgöra organisationens 

sammanhållande kraft. Detta förutsätter ledare som har en god förmåga att hantera de 

språkliga verktygen och förmåga att skapa dialog och delaktighet (Heide, 2005:99ff).  

 

Många medarbetare i Simonssons undersökning upplevde att informationen från cheferna var 

begriplig men de upplevde inte alltid informationen som meningsfull. Det vill säga de 

saknade ett sammanhang att bearbeta informationen och göra den till sin egen (Simonsson, 

2002:193) 

 

3.1.6 Meningsskapande 
Enligt Charlotte Simonsson (2002) och en rad organisationsforskare (jfr Sandberg & 

Targama, 1998) har ledarens roll inom organisationer förändrats till att handla mer om att 

agera som visionär och coach för medarbetarna snarare än att detaljstyra och peka med hela 
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handen. Viktiga begrepp för den nya ledaren är vägledning, påverkan, dialog, 

meningsskapande och förmåga att skapa engagemang. Det nya ledarskapet förutsätter även en 

vilja från medarbetarna att påverka sin egen arbetssituation.  

 

Bristen på tid är en viktig faktor som påverkat ett nytt sätt att se på ledarskap och ledarens 

ansvar som kommunikatör. Det nya ledarskapet ställer krav på ledaren att sålla och välja ut 

relevant information och sedan sätta in informationen i ett sammanhang som gör det enkelt 

för medarbetarna att förstå vad detta innebär i deras arbetsvardag.  

 

Simonsson understryker att den meningsskapande processen inte är så enkelriktad och linjär 

som den framställs i modellen (se nästa sida) utan olika processer utifrån modellen pågår 

samtidigt och glider in i varandra. Den första delen i processen är att det sker ett urval, en 

sållning av information. Detta skulle exempelvis vara en grupp chefer i en förändringsprocess 

som väljer ut vilka frågor och ämnen som ska diskuteras och synliggöras. Kontextualisering 

handlar om att förstå mottagarens referensram. Utmaningen är att denna referensram påverkas 

av flera dimensioner exempelvis samhälle, kultur, organisation, situation och samtalskontext. 

Samtliga av dessa dimensioner är av stort intresse vid analysen av kommunikation. I den här 

uppsatsen fokuserar jag framförallt på de kulturella och organisatoriska dimensionerna. 

Simonsson säger att organisationskontexten bland annat innebär att den grupp man tillhör 

inom organisationen kan påverka hur man uppfattar och mottar information (Simonsson, 

2002:61). Personalen är mest intresserad av att veta hur förändringen kommer att påverka 

deras specifika arbetssituation och detta är således den viktigaste frågan för ledningen att 

hantera. Att ständigt relatera olika budskap till olika kontexter för medarbetarna torde således 

vara en viktig kommunikationsuppgift för personer i ledande befattning. 

 

Flera forskare har behandlat begreppet framing. Exempelvis Fairhurst och Sarr, författarna till 

”The art of Framing” använder begreppet för att beskriva retoriska verktyg som ledare 

använder sig av. Det kan handla om metaforer, myter och ritualer. Simonsson använder i sin 

avhandling en snävare tolkning av begreppet och menar att det framförallt handlar om ord och 

språkliga verktyg som används för att styra mottagarens tolkning av budskapet.  

 

Med begreppet enactment menar Simonsson den del av processen där medarbetarnas agerande 

och förståelse från processen återförs till kontexten. Genom enactment är cirkeln sluten. 

(Simonsson, 2002:63f) 
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Den meningsskapande processen (Simonsson, 2006:58) innehåller flera centrala begrepp:  

 
 

3.1.7 Dialog 
På följande sätt beskriver Helena Sandberg dialogbegreppet  

 

I dagligt tal jämställs dialog för det mesta med en bättre konversation, en möjlighet att 

utbyta information eller att försöka att påverka och plocka poäng. Dialog är emellertid 

mycket mer än att prata. Dialog är en konversation med ett centrum, men inga sidor att 

försvara (jmfr med meningsskapande kommunikation) (Larsson, 2002:119).  

 

Möjligheten att skapa dialog i en organisation utgår från en aktiv sändare och mottagare. 

Helena Sandberg beskriver mottagarna utifrån de två begreppen målgrupp och publik och 

menar att mycket av forskningen inom området utgår från ett organisations- eller 

forskningsperspektiv. Det innebär enligt henne att organisationen har haft tolkningsföreträde 

hur mottagarna förväntas se ut och reagera. Få undersökningar har haft publikens 

uppfattningar som utgångspunkt (Larsson, 2002). Hon menar vidare med stöd från ett flertal 

forskare att det finns två nutida forskningsinriktningar inom publikforskningen. Den första 

inriktningen ser publiken som mer passiv. Publiken saknar enligt detta synsätt egen 

handlingskraft och betraktas av organisationen som konsumenter av budskap (Larsson, 2002: 

115). Den andra inriktningen, som ser publiken som mer proaktiv eller dialogisk, beskriver 

publiken som mer jämbördig med organisationen. 

Samhällskontexten 

Organisationskontexten 

Situationskontext 

Samtals-
kontext 

1. Sållning Fråga 

2. Kontextualisering 
”Framing” 

3. Mening och 
ev. handling 

4. ”Enactment” 

Figur 2: Den meningsskapande processen 
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Dialog anses av många forskare som grunden för att skapa mening mellan medarbetare och 

mellan medarbetare och ledning. Mening är en förutsättning för att organisationer som bygger 

på att medarbetare tar eget ansvar och skapar sina arbetsuppgifter utifrån organisationens mål. 

Men det finns även forskare (exempelvis Simonsson, 2002:202) som menar att en överdriven 

tilltro till dialog upplevs som tidsödande och skapar problem. I många fall handlar det om att 

ämnen där cheferna upplever att de behöver stöd diskuteras medan medarbetarna inte förstår 

hur deras åsikter kan påverka utgången. Alvesson beskriver problemet på följande sätt: 

 

Effektiv ledning ifråga om kulturella aspekter förmår reducera och överbrygga alltför 

påtagliga tvetydigheter och paradoxer. Chefen måste se spektrat av vad som 

kommuniceras, och undvika budskap som är alltför motsägelsefulla om han önskar en 

distinkt påverkan på idéer och värderingar. De handlar delvis om att förstå att allt inte 

kan uppnås, utan att man får välja och prioritera. Det handlar också om att bli medveten 

om allt implicit som kommuniceras, från materia (inredning, rumsstorlek) till 

rutinmässigt vardagshandlande som man kanske inte fäster något särskilt avseende vid, 

men som desto mindre kan producera oönskade föreställningar (Alvesson, 1997:197). 

 

Det finns olika grader av delaktighet och dialog. Olika möten har olika syften och utrymme 

för delaktighet. Generellt sett finns det mindre avdelningsmöten, större enhetsmöten och 

möten för hela organisationen. Antalet personer på plats är en viktig faktor som avgör 

möjligheten till dialog. 

 

Simonsson listar följande aspekter som försvårar dialogen inom en organisation: 

• Kultur och makt – Direkta och indirekta former av makt och kontroll. Diskursiv slutenhet, 

ämnesundvikande. Kommunikationsklimatet inom en grupp.  

• Struktur – Brist på gemensamt sakengagemang inom linjegruppen. Intern konkurrens 

mellan grupper inom organisationen.  

• Resurser – Tidsbrist 

• Kompetens och kunskaper – Chefers och medarbetares bristande insikter  vad dialog är, 

hur den skapas och vad som är vinsten med den.  

• Mötesform – Möteslokal och deltagarnas placering. Oförberedda deltagare. En i förväg 

fastställd och fulltecknad agenda. Rutinmässiga möten. Antalet deltagare.  
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Diskursiv slutenhet kan enligt Simonsson vara undertryckta potentiella konflikter. Man 

diskuterar inte pudelns kärna. Detta är ett stort hinder för en öppen och förutsättningslös 

dialog. Den här typen av slutenhet kan även relateras till det kommunikationsklimat som finns 

i gruppen och inom organisationen (2002:223ff).  

 

Alvesson pekar på följande hinder för att föra dialog vid möten:  

 

Indeed, the entire arrangement of the meeting contributed to this: the 100 participants 

who had been told to set aside exactly two hours for the meeting, the carefully planned 

structure and the absence of opportunity for anything but asking questions – none of this 

exactly encouraged dialogue. Equally important is the fact that people arrived 

completely unprepared (Alvesson, 1996:164).  

 

Simonsson anser även att bristen på spontanitet och förnyelse förhindrar dialog vid möten. 

Hon menar att många möten, naturligtvis på grund av att alla medarbetare ofta är uppbokade, 

planeras i mycket god tid och att medarbetarna redan innan mötet vet exakt hur och vad som 

kommer att sägas. Detta bidrar till att frysa vissa negativa kommunikationsmönster och vara 

en del av organisationens kultur (Simonsson, 2002:227).  

 

Eva Wikström (1995, 2000) fokuserar i sin forskning på att belysa förhållanden som 

möjliggör delaktighet och dialog. Hennes empiriska studier visar att det finns tre aspekter som 

är avgörande för att skapa öppningar i organisationer: ett gemensamt sakengagemang, 

erfarenhet och gensvar. Med gemensamt sakengagemang menar hon att medarbetarna med 

olika erfarenheter tillsammans får friheten att söka lösningar. Detta motverkar stagnation och 

fixerade lösningar. Hon pekar även på vikten av att använda alla medarbetares erfarenhet vid 

till exempel en omorganisation. Det ger medarbetarna och ledningen bättre förutsättningar att 

enas och skapa just engagemang. Avslutningsvis pekar Wikström på vikten av att 

medarbetare får gensvar på sitt arbete och idéer. Om medarbetarna uppfattar att de inte får 

gensvar, oavsett positiv eller negativ, så dör engagemanget och därmed delaktighet.  

 

Trots att många medarbetare upplever att möten är bortkastad tid och att det inte finns 

utrymme för dialog så ger Charlotte Simonsson handfasta tips för att förbättra situationen.  

Skapa rätt förväntningar och ge alla deltagare möjlighet att förstå syftet med mötet och de alla 

möjligheter att förbereda vad som ska diskuteras. Använd en möteslokal som är anpassad 
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efter mötets syfte. Hon menar även att alla ämnen inte är lämpliga för dialog och att det är 

viktigt att ledaren klargör i vilka frågor medarbetarna förväntas ha åsikter (Simonsson, 

2006:48ff).  

 

3.1.8 Kommunikation som maktmedel 
Med utgångspunkt från forskare så som Habermas och Foucault har exempelvis Deetz 

analyserat kommunikation i organisationer som ett viktigt maktmedel för ledningen. Deetz, 

och många andra forskare som har en kritisk ansats till kommunikation och makt, beskriver 

den ideala situationen för dialog när det är balans mellan parterna. Alla ska ha samma 

möjligheter att såväl initiera som bibehålla dialog. Habermas förespråkar ett kommunikativt 

handlande där individen själv är mest lämpad att bedöma vad som ligger i dennes intresse, 

vilket enligt Habermas upptäcks i en fri mellanmänsklig dialog. Det kommunikativa 

handlandet bygger på argumenten: sanningshalt, trovärdighet, relevans och legitimitet. Han 

menar att det inte är exempelvis makt, manipulation och status som avgör vilka idéer som 

vinner utan snarare de goda argumenten. (Jablin och Putnam, 2001:601ff)  

 

Balans mellan alla parter i kommunikationsprocessen är även något som James Grunig och 

hans forskarteam bygger sin teori kring symmetrisk tvåvägskommunikation. I en modern 

organisation är ledning och påverkan av medarbetarnas idéer, värderingar och föreställningar 

en viktig del av ledarnas arbete (Simonsson, 2002:235). I detta ligger det en paradox mellan 

ledarens roll att påverka och ledarens makt över medarbetarnas arbete. Vilket innebär att 

relationen aldrig kan vara jämlik. Detta kan jämföras med Grunigs forskning kring 

symmetrisk och asymmetrisk kommunikation inom PR-forskningen. Grunig och hans 

medarbetare inom Excellent-projektet menar att kommunikationsarbetet får bäst resultat när 

både mottagare och sändare upplever att de vinner på att kommunicera. Dagens PR-forskning 

har gjort gällande att framgångsrik PR-verksamhet bygger på en kombination av asymmetrisk 

och symmetrisk kommunikation. Med utgångspunkt från spelteori talar dessa forskare om 

”mixed-motives”, där båda parter i en förhandlingssituation slåss för sina intressen, samtidigt 

som de inser att resultatet måste tillfredställa båda sidor. (Grunig, 1992 och 2001) 

 

Ett problem i länken mellan kommunikationsavdelning och chefer kan vara att informatörer, 

eller personer med ansvar att hantera informationsfunktionen, ofta är tekniskt duktiga och kan 

ta hand om media, men att de ofta använder sig av enbart envägskommunikation. Det leder 
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inte till en lyckad kommunikation eftersom det kräver tvåvägskommunikation, det vill säga 

dialog. Kommunikatörerna kan då agera som en sorts medlare som försöker få både ledningen 

och organisationens olika publiker (exempelvis medarbetare) att nå fram till resultat som är 

tillfredställande för båda parter (Simonsson, 2002:236).  

 

För att ha denna roll som tvåvägskommunikatör måste informatören sitta med vid det 

beslutsfattande bordet med andra chefer. Enligt Grunig är det tyvärr inte så ofta som så sker i 

organisationer eftersom ledningarna allt för ofta inte förstår meningen med lyckad 

kommunikation (Grunig, 1992). 

 

Både Habermas och Grunig har kritiserats för att ha en allt för naiv syn på maktperspektivet i 

kommunikationsprocessen. De förhållanden som förutsätts för att en fri och symmetrisk 

dialog ska existera finns sällan i verkligheten. Istället menar exempelvis Larsåke Larsson att 

det viktigaste att bedöma snarare sändarens intention att skapa dialog. Han menar att dock att 

intentionen sällan överensstämmer med praktiken. (Larsson, 2002:121) Mer om makt kommer 

senare i teorikapitlet.  

 

3.2 Organisationskultur och kommunikation 
Mats Alvesson slår fast att typen av arbete och på vilket sätt arbetet utförs starkt påverkar 

kulturen inom en organisation (Simonsson, 2002:240). Som beskrivits i kapitel två så 

redovisar författarna McIntyre och Andersson att organisationskulturen vid KAU har två 

sidor. Dels upplevs den som flexibel och öppen, där samarbete över gränsernas samt 

delaktighet är centralt. Dels finns det individualism i arbetet och en duktighetskultur som 

verkar ha gått till överdrift. De pekar även på specifika yttringar av kulturen som de anser har 

att göra med verksamheten. Exempelvis stimulerar den akademiska kulturen till 

individualism. Avslutningsvis beskriver författarna att de i sin studie funnit att de anställda 

upplever att det finns en tydlig ledare, rektor vid KAU, med stor kapacitet att leda sin 

medarbetare. Dock saknas ett tydligt mål och vision mot vilken rektorn kan styra. 

Organisationskulturen vid KAU upplevs av den orsaken som svag och behövdes bli starkare 

bland annat genom integrering av kommunikationen vid universitetet.  

 

Enligt författarna Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad har alla organisationer en mer 

eller mindre distinkt kultur. Enligt dem så finns det inte en entydig definition av begreppet 
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organisationskultur men de utgår från att kulturen påverkar hur organisationens medarbetare 

tänker, handlar och agerar i och utanför organisationen. Vidare så anger de att framgångsrika 

organisationer ofta har starka kulturer. Organisationskulturen är av extra vikt för service- och 

kunskapsorganisationer då deras medarbetare ofta behöver ta självständiga beslut och där 

dessa beslut är enklare att fatta om medarbetaren har organisationens värderingar att utgå från. 

Enligt författarna är forskare och praktiker överens om att förutsättningar för att ta rätt beslut 

blir större då medarbetare har en gemensam värdegrund och organisationskultur. (2004:317f)  

 

3.2.1 Organisationskulturens beståndsdelar 
Organisationskulturen kan, beroende på perspektiv och syfte, beskrivas på flera sätt. Bruzelius 

och Skärvad beskriver utifrån ett affärsidésynsätt kulturens beståndsdelar på följande sätt: 

organisationens uppgift, dominerande idéer och värderingar, signifikanta aktörer och 

förebilder, normer och regler samt informella kommunikationskanaler. Organisationens 

uppgift brukar i regel beskrivas genom visioner och mål. Dominerande idéer och värderingar 

är uppfattningar kring vad som är dåligt, rätt, fel, önskvärt och inte önskvärt och vad som bör 

belönas och bestraffas. Med signifikanta aktörer avser författarna personer i en organisation 

med tillräckligt inflytande för att kunna påverka dominerande idéer, värderingar och 

föreställningar. Dessa personer uppfattas ofta som förebilder. Normer och regler innefattar allt 

från språkbruk, bemötande av kunder till konkreta regler. Många gånger krävs det incitament 

för att normer ska efterlevas. Detta genomdrivs ofta genom organisationens formella 

kontrollfunktioner eller via den sociala kontroll som ofta finns mellan medarbetare. 

Informella kommunikationskanaler behandlas mer utförligt senare i teorikapitlet men avser 

helt enkelt kommunikation mellan medarbetare utöver den av ledningen planerade 

kommunikationen. (Bruzelius och Skärvad, 2004)  

 

Alvesson utgår från flera forskare inom organisationskulturområdet och sammanfattar 

begreppet på följande sätt:  

 

• Kultur är relaterade i historia och tradition 

• Kultur har ett visst djup, är svårt att förstå i sin helhet och måste tolkas 

• Kultur är kollektiv och delas av flera medlemmar i en grupp 

• Kultur har att göra med mening, förståelse, tilltro, kunskap och andra immateriella värden 

(Alvesson, 2002:37) 
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3.2.2 Kultur och kommunikation  
En historisk tillbaka blick visar enligt Einsberg och Riley att ursprunget för begreppet 

organisationskultur är okänt men under 1960-talet blev det allt mer frekvent använt och kultur 

beskrevs som det bästa sättet att hantera organisationsutveckling (Jablin & Putnam, 2001). 

Inom forskning som bedrevs under 1950-1960-talen var det vanligt att kommunikation 

uppfattades som något som skedde i en organisation (Putnam, 1983; Putnam, Philips och 

Chapman, 1996). Organisationer antogs följaktligen existera oberoende av kommunikationen 

mellan organisationsmedlemmar och organisationens intressenter.  

 

Under 1970 och 1980-talet framträdde ytterligare trender som förhöll sig till kulturbegreppet. 

Kommunikationsforskare med bakgrund inom retorik och semiotik analyserade kulturen 

utifrån dessa begrepp, kommunikation användes som en allt viktigare del av systemteoretiker 

och starka influenser påverkade från forskare inom antropologi och sociologi. Den 

amerikanska organisationspsykologen Karl E. Weick lanserade redan 1969 en teori där han 

poängterar att omgivningen framförallt utgörs av information som organisationer tar in, tolkar 

och reagerar på. Denna information är sällan klar och enkel att tolka och förstå. 

Organisationsmedlemmarna försöker tillsammans att skapa en mening i den (eng. sense 

making) och kommunikation är ett viktigt medel i denna kontinuerliga process (Heide, 2005). 

Från och med början av 1980-talet arbetade organisationsforskare utifrån att kommunikation 

var en viktig del vid skapande av en organisationskultur (Jablin & Putnam, 2001:293). 

Kulturen utgörs bland annat av normer, värderingar, tankesätt, rutiner och ritualer. Kulturen i 

en organisation skulle inte kunna existera och fortleva om inte organisationens medlemmar 

ständigt kommunicerade med varandra och reproducerade kulturen.  

 

Organisationskulturen överförs ofta genom icke-verbal kommunikation från medarbetare som 

har arbetat inom organisationen längre till nya medarbetare. På så vis lär de nya medarbetarna 

exempelvis hur de ska klä sig, tala och hålla i möten. Kulturen kommuniceras även genom 

informella och formella skriftliga kanaler exempelvis mejl, personaltidningar, intranät och på 

anslagstavlor (Goldhaber, 1993).  

 

3.3 Change Management 
I den sista delen av teorikapitlet redovisas teorier kring förändring och vilka kommunikativa 

behov som finns i en organisation.  
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3.3.1 Förändringsprocessen 
Människor reagerar mer eller mindre vid förändringar. Dock är det absolut vanligast att större 

förändringar på arbetsplatsen möter motstånd hos de berörda. Många har ett behov av 

trygghet som finns i det invanda och därför kan det uppkomma ett inre psykologiskt 

motstånd. Först när medarbetarna i efterhand märker att det nya fungerar, integrerar de det i 

deras medvetande. Då kan de börja känna sig trygga i deras nya identitet och känna sig 

bekväma med den nya verkligheten (Ekstam, 2005:12).  

 

Denna psykologiska process beskrivs så här: 

· Den första chock- eller försvarsfasen kännetecknas av blockeringsbeteendet. Man tar inte in 

någon information som känns hotande, utan stänger av och stänger ute. Därför är det som chef 

viktigt att upprepa informationen.  

· Den andra reaktions- eller motståndsfasen innebär att medarbetarna tagit in informationen 

men tycker att det känns orättvist och riktar ofta sin ilska på cheferna. Därför gäller det att 

som chef vara beredd på motståndet, genom att lyssna och samtala. Att ”tala förnuft” däremot 

är i denna fas sällan framgångsrikt.  

· Den tredje accepterande- eller bearbetnings- och undersökandefasen börjar med att 

medarbetaren orkar tänka något på framtiden och kan arbeta med sin egen utveckling i den 

nya organisationen. Känslan av otrygghet och motstånd är inte längre lika uttalat. I denna fas 

kan man som chef fungera som rådgivare och stöttare. 

· Den fjärde nyorienterings- eller satsningsfasen når medarbetarna när den nya organisationen 

är etablerad och arbetsroller och uppgifter är klara. Framtidsperspektivet är positivare och 

man planerar framåt. Den nya identiteten integreras efterhand och fasen är nådd när en ny 

stabilitet uppstått så att medarbetaren fungerar som innan förändringen startade (Ekstam, 

1999:13-16).  

Man måste vara medveten om att alla inom en organisation reagerar, men inte lika och inte 

samtidigt. Högsta cheferna ligger oftast längre fram i processen eftersom de oftast får vetskap 

om förändringen först, sedan mellancheferna och sist medarbetarna. Det faktumet och att alla 

arbetar sig igenom processen olika snabbt gör också att personer, även inom samma grupp, 

kan befinna sig på olika ställen i förändringsprocessen.  
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Förståelse är centralt vid förändringar därför att vi handlar i enlighet med hur vi uppfattar en 

situation eller ett föremål. De sätt på vilka medarbetarna uppfattar förändringar har därför 

betydelse för hur förändringsarbetet utfaller och för hur verksamheten fungerar. Om inte 

medarbetarna förstår, kan en förändringsprocess aldrig bli framgångsrik. Den interna 

kommunikationen är ett led i att skapa denna förståelse och samsyn för att motverka den 

förvirring och stress som ligger nära till hands i förändringssituationer. Varenda medarbetare 

ska förstå vad som måste göras, hur det skall göras, när det skall göras och varför det måste 

göras. Det gäller dock inte bara att skapa förståelse, utan även att ha förmågan att kunna skapa 

trovärdighet och konsekvens, även vid snabba förändringar. (Erikson, 2005:43) 

 

Information och kommunikation i förändringsarbete har många funktioner. Bland annat anses 

kommunikation kunna skapa delaktighet och engagemang, förhindra ryktesspridning och 

skapa en demokratisk förändringsprocess. Effektivt kommunikationsarbete anses också kunna 

minska oro och stress, övertala personalen om att förändringen är fördelaktig och införa ett 

nytt språk och terminologi för att beskriva en ny organisatorisk verklighet (Heide mfl, 

2005:155f). Där fler har deltagit i beslutsprocessen blir beslutens motiv och innehåll bättre 

förstådda, något som i sin tur medför en högre sannolikhet för att de också genomförs snabbt 

och rätt (Lennerlöf, 1993:54). Det kan vara något att tänka på även när det gäller förändringar 

och dess kommunikation. 
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Figuren illustrerar de vanligaste reaktionerna vid en stor förändring samt hur reaktionerna 

vanligtvis förändras över tid. (Mogestad, 2000:11) 

3.3.2 Kommunikation i samband med förändring 
Nyckeln till ett lyckat förändringsarbete heter kommunikation. Informationsfunktionens 

förståelse för processen, deras delaktighet i planering och utförande är därför ofta avgörande 

för en lyckad förändring. En förändringsprocess går sällan helt enligt planerna vilket är 

naturligt då det är mycket svårt att förutse hur medarbetare och omgivning kommer att 

reagera vid beskedet att deras arbetssituation kommer att förändras. Det är därför extra viktigt 

att innan processen inleds att kommunikationen planeras, det ger utrymme för improvisation 

(Eriksson, 2005).  

 

I samband med en förändring är det av yttersta vikt att skapa en förståelse för förändringen. I 

inledningsfasen är det viktigt att ersätta den ofta förekommande motviljan mot förändringen 

till nyfikenhet till den nya. Det kan göras på många sätt men genom att skapa delaktighet, 

engagemang och en demokratisk förändringsprocess. Medarbetarnas uppfattning av en 

förändring har stor betydelse för hur förändringen faller ut och hur verksamheten efter 

förändringen fungerar. Om medarbetarna inte förstår kan en förändringsprocess aldrig bli 

framgångsrik. Varenda medarbetare ska förstå vad, hur och varför. Förståelse är grunden men 
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det är även av yttersta vikt att ledningen eftersträvar att skapa trovärdighet. Ledarens egen 

förståelse för situationen är således central för att skapa trovärdighet. (Eriksson, 2005:43). 

 

Ytterligare en central aspekt för ett framgångsrikt förändringsarbete är att kommunikationen 

ska anpassas efter vart i förändringen som medarbetarna befinner sig. Viktigt är bland annat 

att information inte kommer allt för tidigt då många medarbetare inte är mottaglig för mer 

svårbegriplig och ”djupare” information. Det är även av yttersta vikt att kommunikationen 

sker kontinuerligt och att kommunikationsinsatser inte bara planeras då det finns något nytt 

att säga utan det är lika viktigt att meddela att ”inget nytt händer” (Segerfeldt, 2002:78). 

 

Att medarbetare ofta är negativa eller gör motstånd mot organisationsförändringar är logiskt 

med tanke på att de flesta förändringar är toppstyrda och de anställda upplever ofta att de får 

ett färdigt paket, något de inte har möjlighet att påverka, presenterat för sig. Känslan av att 

någon annan har bestämt över ens arbete, en mycket stor del av varje yrkesverksam 

människas liv, är mycket svårt för alla människor. Människor har olika erfarenheter av 

förändring och är även olika tåliga för stress. En del ser relativt omgående förändring som 

något positivt och sporrar dem att hitta kreativa lösningar andra reagerar med total förtvivlan 

och hjälplöshet. (Heide, 2005:157ff) 

 

Ett gott förändringsarbete innebär ett ställningstagande för de anställda och särskilt för utsatta 

grupper bland de anställda. Riskgrupper vid en förändring är exempelvis medarbetare med 

högre ålder som kan uppleva att det inte finns plats för dem i den nya organisationen, 

medarbetare med lägre utbildningsnivå och personer med nedsatt arbetsförmåga (Agnelöw, 

1999:84). Uppfattningarna kring förändringen varierar således beroende på mottagarnas 

situation och för att öka förståelsen bland medarbetarna är det därför viktigt att variera formen 

och innehållet i kommunikationen:  

 

Planerad kommunikation – riktar. Den interna kommunikationen kan utformas som en 

strategisk aktivitet som går att planera, kontrollera och följa upp. Att ta ställning till vad som 

ska informeras om, när det ska göras, hur det ska göras, av vem och varför är grundläggande 

liksom att sörja för att detta faktiskt görs med kontinuitet och tydlighet. Den interna 

kommunikationen kan på så vis tjäna till att rikta medarbetarnas uppmärksamhet mot vissa 

frågor som: Vad händer, när ska förändringen ske, hur lång tid kommer det att ta, vem är 
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ansvarig och vad är syftet? Detta strategiska arbetet handlar snarare om att informera än att 

kommunicera, vilket ofta blandas ihop.  

 

Personlig kommunikation – skapar sammanhang. Genom planerad kommunikation i form 

av stormöten, interntidning och Intranät är det möjligt att förse medarbetare med upplysning 

och att nå många samtidigt. Men det är i mer personliga möten eller diskussioner som 

uppgifter om förändringarnas var, när, hur och varför kan ges en bakgrund. Genom att 

konkret anknyta till den individ eller grupp som berörs kan otydlighet redas ut och 

förändringar bli meningsfulla när de sätts i ett sammanhang.  

 

Symbolisk kommunikation – fångar. Även om både planerad och personlig kommunikation 

hanteras exemplariskt så utgör detta enbart en liten del av kommunikationen i organisationen. 

Handlingar och händelser säger ofta mer än ord och de har en tendens att fånga medarbetarnas 

uppmärksamhet på ett oförutsägbart sätt. Överensstämmelse mellan ord och handling är nog 

så bra men symbolernas innebörd är mycket svåra att styra. En möjlighet är att 

uppmärksamma hur uttalade förändringsbudskap stämmer överens med annat som sker i 

organisationen såsom investeringar och omflyttning av personal.  

 

Olika individer har olika bakgrund och behov och tar följaktligen till sig information på olika 

sätt. Därför är det viktigt att vara medveten om denna komplexitet och planera 

kommunikationen genom olika kanaler. (Heide, 2006:165) 

 

3.4 Sammanfattning av teori 
Här kommer jag att sammanfatta och återknyta de allra viktigaste delarna av redogjorda 

teorier.  

 

Teorikapitlet tar avstamp i grundläggande kommunikationsteori och jag lyfter fram 

resonemang som stödjer vikten av att arbeta strategisk, långsiktigt, målgrupps- och 

situationsanpassat med internkommunikation. Det är viktigt att använda rätt typ av kanal för 

rätt budskap för att informationen ska nå fram till medarbetarna på ett effektivt sätt. Det har 

sedan ett flertal år pågått en förändring inom de flesta organisationer mot mer flexibla öppna 

organisationer där ledarens roll allt mer påminner om visionärens eller coachens. Detta ställer 

nya krav på mer kommunikativt ledarskap och informatörens roll blir då att fokusera mer på 
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att stödja cheferna än att hantera mer statiska kanaler så som personaltidningar och Intranät. 

Med de som grund redovisar jag teorier kring vikten av dialog mellan ledning och 

medarbetare. Syftet med detta är att skapa en win-win situation där båda parter känner att de 

når fram till ett resultat som är tillfredställande för dem båda. Dock kan de vara så att 

organisationen har förändrats men att ledarskapet eller kulturen inom organisationen inte 

stödjer ett nytt kommunikationsklimat. Detta glapp blir mycket tydligt i en 

förändringsprocess.  

 

Vidare redovisar jag teorier kring hur en organisationskultur är uppbyggd. Flertalet forskare 

lyfter fram kommunikationen som en viktig process för att både skapa och bibehålla kulturen 

inom en organisation. 

 

Avslutningsvis redovisar jag teorier kring kommunikation vid förändring. Inom detta område 

beskrivs hur individer reagerar vid förändring och vikten av att anpassa information för att 

passa medarbetarnas reaktioner.  
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4 METOD 
 

Syftet med uppsatsen och dess frågeställningar är avgörande för vilken metod som väljs. I det 

här kapitlet beskrivs valet av metod, tillvägagångssätt, urval och även kvalitetssäkring utifrån 

begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

Då syftet med uppsatsen är att presentera en bild av hur medarbetarna vid KAU upplevt 

kommunikationen vid omorganisationen och kulturen vid universitetet påverkat denna 

upplevelse så valdes en kvalitativ ansats som metod. Enskilda intervjuer med medarbetare 

eller intervjuer i större grupper (fokusgrupper) var de två olika alternativ som övervägdes. Då 

kultur är något som ofta är svårt att analyser, finna eller diskutera i ett enskilt samtal valdes 

fokusgrupper i ett försök att även inkludera gruppens samtal som resultat i uppsatsen.  

 

För att ytterligare stärka undersökningens kvalitet ingår i uppsatsen även resultat från en 

intervju med dåvarande informationschefen för att säkerställa att relevant 

bakgrundsinformation kring exempelvis planeringen av kommunikationen ingick som 

bakgrundsfakta i analysen. Utöver det intervjuades även en tidigare studierektor för att 

inhämta fakta kring mellanchefernas ansvar, insyn och möjlighet att agera som 

kommunikationskanal. Dessa två intervjuer var semistrukturerade med en rad förberedda 

frågor samt utrymme för improvisation under intervjuerna. 

 

4.1 Den kvalitativa metoden 
Den kvalitativa forskningsmetodens uppgift är att genom ett följsamt arbetssätt beskriva, 

förklara och skapa förståelse för den kvalitativa variationen. En kvalitativ metod innebär att 

”gestalta något” eller att karaktärisera egenskaper hos något. Metodens uppgift är att 

karakterisera ett fenomen, det vill säga att söka finna kategorier, beskrivningar eller modeller 

av något fenomen. ”Kvalitet” står för beskaffenhet eller egenskap. Kvalitativ metod beskriver 

således hur man ska gå till väga när man vill gestalta något. Uppsatsens primära syfte och 

kunskapsintresse var att studera såväl skillnader (bredden av olikheter) som likheter och 

mönster i chefernas och medarbetarnas uppfattningar av ett fenomen och för detta ändamål 

passade den kvalitativa metoden bra. Man intresserar sig för det säregna, det unika eller det 

eventuellt avvikande och inom detta försöker man finna sammanhang och strukturer. 
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Kvalitativ metod innebär rikligt med information om få undersökningsenheter, vilket ger 

uppsatsen ett djup snarare än en bredd.  

 

4.2 Fallstudien  
Ambitionen med uppsatsen är att beskriva hur kultur är en faktor som påverkar hur 

kommunikation uppfattas. Fallstudiemetodiken kändes som en lämplig metod för min uppsats 

då fallstudier med sitt speciella fokus är särskilt lämpliga för praktiska problem. Fallstudier är 

partikularistiska, det vill säga att de exempelvis är inriktade på vissa händelser, samtal, 

organisationer eller texter. De är vidare situationsbundna, deskriptiva, induktiva och 

kontextuella. Ambitionen är att ge en tät beskrivning av det för fallet specifika, komplexa och 

sammansatta. Samtidigt ska strävan vara att försöka urskilja de generella strukturer som är 

grundläggande för den kommunikation som studeras. Fallstudier innebär en upptäckt av nya 

relationer och begrepp samt en ny förståelse, snarare än verifiering av på förhand 

specificerade hypoteser, vilket passade utmärkt för min uppsats. (Trost, 2005) 

 

Trots att en fallstudie inte är statistisk representativ i förhållande till en stor population eller 

väljs ut med slumpmässiga metoder, så utvinns generella kunskaper. Det är inte generell 

kunskap i den betydelsen att man kan uttala sig om hur vanligt förekommande vissa attityder 

och beteenden är. Det är i stället generell kunskap i det att den handlar om mer grundläggande 

egenskaper och strukturer. All vetenskap har generaliserande anspråk, det är en av 

skillnaderna mellan utredningar och vetenskapliga studier (Trost, 2005:7). Från resultatet av 

min fallstudie om Karlstads universitet ska man således kunna tyda grundläggande 

egenskaper och strukturer om interkommunikation inom andra större organisationer. 

 

4.3 Fokusgrupper 
Fokusgrupper kan skilja sig avseende storlek, sammansättning, användningsområde och 

ändamål. David Morgan (1993:10f) beskriver metoden på följande sätt: Fokusgruppsintervju 

är en forskningsmetod för att samla in kvalitativa data som fokuserar på speciella 

frågeställningar och där data samlas genom deltagarnas gruppdiskussioner. Även andra 

(Kitzinger och Barbour 1999:45) betraktar fokusgruppsintervjuer som en kvalitativ 

datainsamlingsmetod och en form av gruppintervjuer där data samlas när deltagarna i små 

grupper samtalar kring av diskussionsledarens givna spörsmål. Forskaren, som kan vara 

samma som diskussionsledaren, lyssnar på och lär av deltagarnas diskussioner under en 
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kommunikations- och forskningsprocess som löper i tre steg. Forskarna bestämmer vad det de 

helst vill veta från deltagarna, gruppen utvecklar en kreativ konversation kring dessa givna 

forskningsfrågor och slutligen summer forskaren det den har lärt sig från deltagarna. Morgan 

och Kreuger har båda bred erfarenhet inom området och beskriver i sin artikel When to Use 

Focus Groups and Why när metoden främst lämpar sig för forskning. (1993:10f) 

 

4.3.1 Rekrytering av deltagare 
Att hitta deltagare villiga att ingå i en fokusgrupp som överensstämmer med forskarens 

förväntningar kan vara ett långt och mödosamt arbete (Kreuger och King, 1998:56). Att 

slumpmässigt tillfråga deltagare från en lista är en ganska vanligt förekommande 

tillvägagångssätt vid rekrytering. Till denna uppsats var det av intresse att olika yrkesgrupper 

vid KAU var representerade. För att säkerställa detta och även att personal från alla tidigare 

institutioner och nuvarande fakulteter representeras gjorde en administratör på staben en lista 

med mejladresser. 44 personer tillfrågades om de var intresserade att delta. Ett stort antal 

svarade omedelbart att de inte hade möjlighet. Tidsbrist var det främsta skälet. Ytterligare 

personer angav att de var relativt nyanställda och upplevde sig därför inte ha relevanta åsikter 

inom området. Ett påminnelsemejl skickades ut fyra dagar senare och ytterligare personer 

angav då att de var intresserade att delta. Jag ansåg att det var av yttersta vikt att det 

deltagande uppfattades som frivilligt. Dock var det mycket svårt att hitta frivilliga 

intervjupersoner. Utav 44 tillfrågade var det 12 personer som var intresserade.  

 

Fokusgruppsdeltagarna bör innan intervjun kontaktas via mejl där tid och plats konfirmeras 

(Tursunovic, 2002). Ett mejl skickades ut till fokusgruppsdeltagarna dagen innan intervjun. 

Jag valde även att i detta andra mejl informera deltagarna att intervjun skulle komma att 

behandla fyra områden. Detta för att ge dem en möjlighet att inför intervjun fokusera sina 

tankar och komma delvis förberedda. Efter tre intervjuer fanns det ett tydligt mönster i svar 

och jag valde då att inte fortsätta rekryteringen av ytterligare intervjudeltagare. 

 

Ett representativt och statiskt urval är inte nödvändigt eftersom forskaren oftast inte gör några 

generaliseringar och/eller mer systematiska jämförelser med andra grupper (Tursunovic, 

2002). Enligt Tursunovic är inte heller ett slumpmässigt urval att rekommendera när 

fokusgrupper bildas. Detta för att det begränsade antalet deltagare i en undersökning inte 

statistiskt kan representera en större population. Vidare hävdar forskare att slumpmässigt 
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utvalda deltagare inte är kapabla att utveckla en meningsfull diskussion, det vill säga hela 

syftet med fokusgrupper. Därför är teoretiskt motiverat urval att föredra (Tursunovic, 2002). 

Glaser och Strauss utvecklade begreppet theoretical sampling och de menar att detta 

angreppssätt är mycket vanligt förekommande inom kvalitativ forskning. 

 

4.3.2 Gruppernas sammansättning 
Viktigt är således att forskaren kan försäkrare sig om att deltagarna som ingår in 

undersökningen kan ge meningsfull information som underlag för tolkning. Grupperna måste 

vara sammansatta så att deltagarna kan känna sig trygga och vågar framföra sina åsikter. 

Utifrån detta så förespråkar vissa forskare homogena grupper. Att gruppen har liknande 

erfarenheter är en viktig faktor för att skapa denna trygghet. I min forskning valde jag av två 

orsaker att ha mer heterogena grupper. För det första var det mycket svårt att koordinera så att 

personer med exempelvis liknande funktioner inom organisationen samlades vid ett tillfälle. 

För det andra så fanns det ett flertal faktorer att ta hänsyn till vid valet av vad som gjorde 

gruppen mer homogen. Att man tidigare tillhört samma institution var en faktor som avgjorde 

om man upplevt omorganisationen på ett liknande sätt. Funktion, det vill säga adjunkt, 

forskare, professor, lektor eller administrativ personal var ytterligare en viktig faktor. Utöver 

det var det även mitt mål att skapa grupper som hade olika insyn och åsikter kring 

omorganisationen för att studera just dessa skillnader. För att skapa en så trygg miljö som 

möjligt för de intervjuade så namnges inte de intervjuade eller personer som diskuterades i 

uppsatsen. (Tursunovic, 2002) 

 

Grupperna bestod således av både administrativ personal, med och utan chefsansvar, samt 

undervisande personal, såväl adjunkter som disputerade.  

 

4.3.3 Diskussionsledarens roll 
Diskussionsledare i fokusintervjuer kallas ofta för moderator vilket betonar att dennes roll är 

att leda diskussionen mellan flera deltagare. Moderatorns uppgift är att hålla gruppen 

fokuserad på ett specifikt ämne utan att för den delen allt för mycket styra resultatet av 

gruppdiskussionen. Ett vanligt fel är att moderatorn talar om sina egna erfarenheter och talar 

ur sin egen synpunkt. Detta är naturligtvis ett problem då jag som forskare i den här 

undersökningen även varit en del av förändringen och således har åsikter om 

kommunikationen. Ett flertal forskare hävdar dock att detta är en styrka och att istället för att 
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använda utbildade moderatorer så är det bra om moderatorn är insatt i frågan och tillhör 

samma grupp som deltagarna. Moderatorn har då kunskaper om de intervjuades villkor, 

terminologi, gester och kulturella koder. För att motverka att styra gruppens diskussion mer 

än nödvändigt så inledde jag diskussionen med en mycket kort beskrivning av uppsatsen 

ämne utan att beskriva arbetsteser och egna intryck (se bilaga 1). I samband med att 

reliabilitet och validitet diskuteras kommer även denna aspekt att behandlas. (Kreuger, 

1998b:2) 

 

4.3.4 Frågekonstruktion 
Moderatorn bör inleda diskussionen med att förklara syftet med undersökningen samt ge 

relevant bakgrundsinformation (Tursunovic, 2002). Bra frågor vid en fokusgruppsintervju är 

klara, korta och anpassade efter deltagarna. För att bjuda in alla deltagare í samtalet bör 

öppningsfrågorna kunna besvaras av varje deltagare och i princip tjäna till att deltagarna 

bekantar sig med varandra och känner sig uppmuntrade att delta i diskussionen. I samband 

med intervjuerna så utgick jag från de fyra teman som deltagarna fått utskickat via mejl dagen 

innan. Inledningsvis diskuterade syftet med omorganisationen, därefter kommunikationen i 

samband med omorganisationen, kulturen vid KAU och avslutningsvis några enklare frågor 

kring hur studenterna upplevt omorganisationen (se bilaga 1).  

 

Tursunovic rekommenderar att moderatorn avslutar intervjun med att summera diskussionen 

för att sedan fråga deltagarna om de instämmer med sammanfattningen eller om de vill 

tillägga något. Detta var min ambition vilket redan vid första intervjun visade sig omöjligt. 

Jag avslutade istället med att säkerställa att alla deltagare upplevde att de fått säga vad de 

ansåg viktigt inom området och att de gärna fick återkomma till mig vid ett senare tillfälle om 

de vill lägga till något ytterligare.  

 

Kvalitetskontroll vid fokusgruppsintervjuer 
Att säkerställa kvaliteten på intervjuerna och metoden är av yttersta vikt. Richard A. Kreuger 

är en av de forskare som fördjupat sig i problematiken. Han listar bland annat följande 

kvalitetsfaktorer för fokusgruppsintervjuer:  

 

• Det är viktigt att rekrytera adekvata deltagare. Detta kan verka enkelt men är ofta ett 

mycket tidskrävande arbete.  
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• Det krävs att moderatorn har mental disciplin, är väl förberedd, har ett sinne för humor 

och gruppinteraktion och är i stånd att lyssna på vad deltagarna.  

 

• Det krävs att frågorna är välgenomtänkta och anpassade efter deltagarna.  

 

• Det krävs noggrann hantering av data under hela processen, Något som vid sidan av 

inspelningar även inkluderar bakgrundsinformation och fältanteckningar.  

 

• Resultatredovisningen måste vara lämplig för studiens syften och utgå från mottagarens 

behov och kan vara muntlig eller skriftlig.  

 

• Att visa respekt för deltagarna och metoden är Kreugers avslutande råd.  

 

Valet av deltagarna och god förberedelse lyfts fram som extra viktiga av Kreuger. (Kreuger, 

1998b:2) 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 
En undersöknings hållbarhet ryms med traditionella vetenskapliga termer inom begreppen 

validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). Det betyder helt enkelt att man verkligen 

studerar de man avsett att undersöka samt att man säkerställer att man bearbetar materialet på 

ett forskningsmässigt tillförlitligt sätt. Forskaren behöver följaktligen säkerställa att de 

mätinstrument och den metod som används är giltig dels att undersökningen är tillförlitlig.  

 

En viktig del av reliabiliteten och generaliserbarheten i undersökningen utgör min roll som 

forskare. Som anställd på Karlstads universitet var jag en del av omorganisationen. Jag deltog 

i flera av de stormöten som arrangerades, ingick i en institution och enhet som ofta 

diskuterade omorganisationen. Jag deltog även vid heldagsmötet den 7 november. Beslutet att 

skriva om kommunikationen i samband med omorganisationen växte fram under hösten 2005 

och jag var därför under senare delen av hösten kanske extra uppmärksam kring de 

kommunikativa aspekterna av arbetet. Det är svårt att avgöra på vilket sätt jag har påverkats 

av mina egna erfarenheter vid konstruktionen av exempelvis frågorna i samband med 

fokusgruppsintervjuerna. Det är även svårt att veta hur mina egna åsikter har påverkat 



38 

analysen. Dock är forskaren ett viktigt inslag i den kvalitativa metoden. För att så långt det är 

möjligt säkerställa kvaliteten på undersökningen behandlas respondenterna i undersökningen 

anonymt i uppsatsen. Fokusgrupp som metod är ett sätt att försöka nå fram till mer 

djupliggande svar från informanterna. Något som annars kan vara ett problem vid intervjuer 

då deltagarna många gånger instinktivt svarar vad de tror förväntas svara, utifrån yrkesroll, 

placering i organisationen osv. Vid fokusgruppsintervjuerna var det samtalet och diskussionen 

mellan deltagarna som gav de mest intressanta svaren. Jag utgick från den frågeformuläret 

och deltog endast för att ställa följdfrågor eller driva intervjun framåt. Avslutningsvis så har 

jag även tagit del av en stor mängd dokument från informationsavdelningen, intranätet och 

diverse utredningsgrupper under omorganisationen (Ekström och Larsson, 2002:74).  

 

4.5 Generaliserbarhet 
All vetenskap har generaliserande anspråk. Det innebär att resultaten från en enskild studie 

ska ge kunskap om inte bara de fall och händelser som studerats utan även kunskap av mer 

generell karaktär (Ekström och Larsson, 2000). Man kan skilja mellan två olika typer av 

generaliserbarhet. Den första typen bygger på att forskaren studerar ett statistiskt urval och 

forskaren kan dra slutsatsen att förhållanden som gäller för urvalet även gäller för en större 

population. Den typen av generalisering som är giltig för den här undersökningen handlar 

snarare om generella kunskaper kring egenskaper och struktur. Generaliseringar i detta 

sammanhang är ofta teoretiska generaliseringar (Ekström & Larsson, 2000:16).  

 

I den här undersökningen har jag studerat kommunikationen i samband med 

omorganisationen vid Karlstads universitet. Förhållandena under omorganisationen var på 

grund av osäkerhet, tidsbrist osv speciella viket påverkar generaliserbarheten i 

undersökningen. Den kultur som finns vid Karlstads universitet påverkas av att den 

verksamhet som bedrivs inom organisationen. Den akademiska kulturen finns vid Karlstads 

universitet har naturligtvis unika drag som inte finns inom andra organisationer eller 

universitet men det finns naturligtvis även likheter i kulturen med andra liknande institutioner. 

I undersökningen finns det således viss generaliserbarhet med andra universitet men kan inte 

sägas vara likvärdig. Dock går det att dra generella slutsatser och kunskaper från den här 

undersökningen att kulturen inom en organisation påverkar kommunikationen.    
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta kapitel redovisas resultat från fokusgruppsintervjuerna. Resultatet från intervjuerna 

analyseras sedan med hjälp av relevanta teorier. Först redovisas respondenternas tankar i 

allmänhet kring kommunikationen i samband med omorganisationen. I del två redovisas hur 

väl medarbetarna har förstått det viktigaste budskapet under omorganisationen – det vill säga 

varför förändringen genomfördes. I den tredje delen beskriver jag respondenternas syn på 

organisationskulturen vid KAU och hur detta har påverkat kommunikationen vid 

omorganisationen. I del fyra och fem presenteras respondenternas syn på möjligheten till 

dialog och det kommunikativa ledarskapet vid KAU.  

 

Som presenterades i uppsatsens första kapitel så är syftet med uppsatsen att beskriva 

organisationskultur som en variabel i kommunikationsprocessen. För att göra denna 

beskrivning bygger uppsatsen på två teman. Det första temat som jag ville belysa är i vilken 

omfattning dialog och delaktighet präglat kommunikationen i samband med 

omorganisationen. Det andra temat jag vill undersöka är hur kulturen vid KAU påverkat 

kommunikationen mellan ledning och medarbetare.  

 

Som redovisat i metodkapitlet användes fokusgrupper för insamlingen av det empiriska 

materialet. Jag valde att sätta samman heterogena grupper med såväl undervisande- som 

administrativ personal. Detta resulterade att det inte går att finna några större skillnader 

mellan grupperna men dock fanns det skillnader inom grupperna. Valet att använda 

heterogena grupper var avgörande för att skapa diskussioner som visar på kulturen vid 

universitetet. Hade grupperna varit mer homogena hade detta påverkat diskussionsklimatet. 

Så i redogörelsen av materialet har jag inte valt att indikera skillnader mellan grupperna utan 

snarare mellan olika yrkesgrupper som var representerade i varje grupp. Jag har i de allra 

flesta fallen angivit respondentens hela resonemang men där jag valt att förkorta citaten har 

jag använt tecknet (…) för att indikera detta. 

 

5.1 Del 1: Allmänt om kommunikationen  
 I den första delen beskrivs hur respondenterna generellt uppfattade kommunikationen i 

samband med organisationsförändringen. Bland annat var det många respondenter som 

kommenterade att frågan diskuterades på flera nivåer i organisationen och förankringen hos 
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medarbetarna till stor del legat hos studierektorerna på respektive ämne. Studierektorerna har i 

sin tur hanterat frågan relativt olika och det har således påverkat medarbetarnas syn på 

kommunikationen.  

 

5.1.1 Resultat 
En av fokusgrupperna stannade länge vid en mer allmän diskussion om kommunikationen vid 

universitetet. En respondent i gruppen menade att kommunikationsklimatet vid universitetet 

var ett stort problem och att detta visades extra tydligt i samband med förändringar.  

 

En annan grupp diskuterade frågan om klimatet och då i samband med hur förändringen 

kommunicerades. En respondent uttryckte sig på följande sätt. ”Det var svårt att skapa 

delaktighet kring vissa frågor inledningsvis. Det var svårt att kommunicera varför. Det beror 

mycket på den organisationen som vi har. Det finns ingen vana att ta diskussioner.”  

 

Den allmänna åsikten i alla grupper om ledningens kommunikation till de anställda var att det 

ofta saknades dialog. I de grupper där det funnits respondenter som organisatorisk suttit nära 

ledningen framkom dock åsikter att rektorn gärna överlag sett mer dialog men att det på grund 

av organisationens storlek varit svår att skapa.  

 

Ofta kräver dialog att man möts ansikte mot ansikte och de stormöten som genomfördes var 

en av de få kanaler under processen som skulle ha gett utrymme för samtal mellan 

medarbetare och högsta ledningen. Alla grupper fanns det respondenter som gav uttryck för 

att de inte upplevt en genuin dialog mellan ledning och medarbetare på stormötena.  

 

Stormötena 
Nedan följer respondenternas åsikter kring stormötenas roll i kommunikationen.  

 

En respondent var av åsikten att stormöten framförallt var mest effektivt för att informera inte 

kommunicera. ”Jag gick inte dit för att diskutera, jag gick dit för att få information. När jag 

vet att det ska komma 100 personer till ett möte så räknar jag inte med diskussion. Jag har i 

och för sig svårt att tänka mig rektorn springa runt till mindre grupper och diskutera så jag 

vet inte vad lösningen är.”  
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Andra respondenter hade var av åsikten att möten inte hade varit särskilt välbesökta.  

”De här mötenas roll för kommunikationen blev inte så avgörande. I och med att det var så få 

som valde att gå så var det inte så att mötena fungerade som ett sätt att kommunicera med 

alla.”  

 

En annan respondent hade följande funderingar kring stormötenas roll. ”Det här med att man 

inte gick på mötena var kanske något av ett aktivt motstånd eller att man resignerade sig för 

att man inte brydde sig och det tror jag påverkade hur vi mottog kommunikationen.”  

 

En respondent som under omorganisationen satt i universitetets chefsgrupp gav sin syn på 

stormötena: ”Det var inte meningen att det skulle bli dialog, det skulle finnas möjlighet att 

ställa frågor men dialogen skulle ske på ämnet.” Hon fortsätter med att beskriva upplägget 

för dialog. ”Prefekten hade uppdraget att föra dialogen. Ibland har detta fungerat bra och 

ibland dåligt. Detta är mycket baserat på den egna tryggheten. Det vill säga otrygghet inför 

framtiden, otryggheten till inför relationen med närmaste chefen.” 

 

Intranätet 
Synen på intranätets roll som kommunikationskanal skilde sig åt både inom grupperna och 

mellan grupperna. I en grupp var man överens om att informationen på intranätet varit bra på 

så vis att den information som funnits tillgänglig alltid har återfunnits på intranätet men sedan 

skilde sig uppfattningarna åt bland respondenterna om det var rätt information som funnits 

tillgängligt. Ett flertal respondenter var av åsikten att flera av de viktiga frågorna som 

diskuterats informellt vid fikabordet inte tagits upp vid stormöten eller på intranätet. Andra 

respondenter var istället av åsikten att den typen av frågor som diskuterades vid informella 

samtal inte skulle ha platsat på intranätet. 

 

Mellancheferna som kommunikationskanal 
I kommunikationsplanen för förändringsprocessen framgår det att förankringsarbetet till stor 

del skulle ske på respektive ämne. I intervjuerna framgår att detta utförts på olika sätt på de 

olika ämnena och att det till stor del varit upp till respektive studierektor att planera för detta.  

 

En respondent beskrev situationen på följande sätt. ”De livligaste diskussionerna skedde ju på 

ämnet. Det var svårare att få bra diskussioner ju större gruppen blev.”  
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En respondent i gruppen hade följande åsikt om diskussionen på ämnet. ”Tror att det beror 

på att ni är ett litet ämne så ni hade bättre förutsättningar för diskussion. Min grupp var så 

stor att den diskussionen inte blev bra.”  

 

En respondent kommenterade på följande sätt hur mellanchef/studierektorer fungerat som 

informationskanal. ”Hos oss har det inte fungerat. Svagheten är att om det inte tidigare 

fungerat på ämnet så gör det inte det nu heller och problemet blir väldigt stort. Även om en 

stor del av personalen flaggade för att det finns ett misstroende mot chefen vilket ledde till att 

många trodde att kommunikationen var vinklad och filtrerad. Det innebar att många letade 

information på egen hand vilket ännu mer försvårade chefens roll. Det fanns ingen som tog 

tag i att det inte fungerade.” 

 

Den respondent som under omorganisationen satt i universitetets chefsgrupp gav sin syn på 

dialog. ”Jag måste även flika in med att säga att även fakultetsnämnden hade ju ett ansvar 

och de hade ju inga strukturer alls för kommunikation. Det fungerade inte alls. Christina och 

Stephen hade ju väldigt olika syn på det här. Det finns en viss diskussion inom fakulteten men 

frågan är hur det kommunicerades ut till övriga medarbetare.”  

 

En respondent saknade diskussionen kollegor emellan. ”Jag upplevde inte att det blev en 

diskussion bland kollegorna på det sättet vi är vana vid. Många av oss står ju med ett ben i 

det administrativa, som programledare eller studierektor, men vi står ju med andre benet i det 

kollegiala. Och det blev bara en administrativ diskussion så det kanske var så att saknades en 

kollegial diskussion.” 

 

Diskussionerna i grupperna blev mycket olika beroende på om respondenterna upplevt att de 

varit del av en dialog vid ämnet. Anmärkningsvärt är dock att mellancheferna måste ha sett 

mycket olika på sitt uppdrag som kommunikationskanal.  

 

Informatörens roll 
Alla grupper och i stort sett alla respondenter var överens om att klimatet ofta varit slutet och 

att kommunikatörernas ställning i organisationen är svag. 
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En respondent uttryckte det på följande sätt. ”Vad jag tycker är anmärkningsvärt är att 

organisationen accepterar att vissa medarbetare tycker att de har rätt att tycka i alla frågor. 

En informatör är bättre än en professor på att kommunicera. Det saknas generellt respekt för 

professionalism.” 

 

Ett flertal respondenter hade mycket svårt att beskriva vilka kanaler de använt sig av under 

omorganisationen. Intranätet och stormötena var tydliga kanaler för alla respondenter medan 

fakultetens, prefektens och studierektorns roll uppfattades olika av respondenterna. En 

respondent hade följande åsikt. ”Jag visste inte vart jag skulle gå med mina frågor, 

studierektorn och prefekten skulle ju sluta så jag visste inte vem som var min chef.” 

Otydligheten kring vart och när medarbetarna kunde förvänta sig ytterligare information har 

påverkat deras förståelse.  

 

5.1.2 Analys 
Som exempelvis Simonsson visar så kan internkommunikation kategoriseras enligt olika typer 

av information och kommunikation (2002:189). Det finns bland annat så kallad 

arbetskommunikation, nyhets- och lägeskommunikation, styr- och förändringskommunikation 

och värderings- och förändringskommunikation. Vidare är olika typer av information bättre 

lämpade för vissa typer av kanaler. Bland annat rekommenderar Simonsson att just värderings 

och förändringskommunikation bäst förmedlas öga mot öga, gärna i kombination med tryckt 

eller elektroniskt förmedlad information i förväg. Weick poängterar vikten av att möten är den 

kanal som ger bäst förutsättningar för dialog. Dock menade medarbetarna som Simonsson 

träffat i samband med fältarbetet till sin avhandling att möten ofta var bortkastad tid då de mer 

komplicerade frågorna inte behandlades. Respondenterna vid KAU skilde sig något åt i sina 

åsikter kring stormötenas roll. Majoriteten var dock av åsikten att mötena var ett bra sätt att 

höra vad som var på gång direkt från högsta chefen och att man förstod att forumet inte var 

lämpligt för dialog. Problemet som visade sig vid intervjuerna var att det var oklart för 

respondenterna vart dialogen i så fall skulle ha skett. Detta tillsammans med att dialogen varit 

obefintlig vid vissa avdelningar skapade förvirring bland medarbetarna samt omöjliggjort en 

meningsskapande process.  

 

Det nya ledarskapet ställer stora krav på att chefer och ledare ska sålla bland befintlig 

information och vidareförmedla relevant information till sina medarbetare. De respondenter 
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som innehaft någon typ av ledarroll i organisationen har dels poängterat att de saknat tid för 

att inhämta information och dels haft svårt att tolka informationen för att sedan föra den 

vidare till medarbetarna i sin personalgrupp. 

 

Den meningsskapande processen förutsätter att cheferna i organisationen ser sig själva som 

coacher som istället för att detaljstyra ska agera visionär. Flera respondenter påpekade att 

högsta ledningen påverkar kommunikationsklimatet vid KAU negativt och att ledningen 

fortfarande leder organisationen enligt en traditionell organisationssyn.  

 

I Simonssons modell av den meningsskapande processen, figur 3 i teorikapitlet, (2002:58) är 

sållningen startpunkten. Vad respektive chef sållar bort beror till stor del på dennes egna 

uppfattningar och syn på frågan som behandlas. Dock har ett flertal respondenter pekat på 

behovet av en sållningsprocess då mängden information ibland har uppfattats som mycket 

omfattande. Kontextualisering som handlar om mottagarens referensram är nästa steg i 

processen. Mottagarnas referensram kan påverkas av flera dimensioner och i den här 

uppsatsen har jag fokuserat på de kulturella dimensionerna. Respondenterna har pekat på flera 

kulturella dimensioner som påverkat kommunikationen. En sådan dimension är enligt en 

respondent att det vid KAU saknas vana att just diskutera mellan avdelningar och mellan 

yrkesgrupper.   

 

Informatörens roll i organisationen diskuterades och majoriteten av respondenterna var av 

åsikten att informatörerna varit relativt osynliga i arbetet. Peter Eriksson redovisar i sin bok 

Planerad kommunikation (2005) att många, till och med majoriteten, informatörer ser som sin 

huvuduppgift att sprida information. Ett synsätt som många forskare beskriver med begreppet 

transmission. Medarbetarna i Charlotte Simonssons undersökning angav precis som flera 

respondenter i den här undersökningen att stormötena hade varit bortkastad tid, just för att de 

mer komplicerade frågorna inte hade diskuterats. Hennes slutsats är att det ofta saknas 

tillräcklig målgruppsanpassning av den interna kommunikationen. Att stödja mellancheferna i 

det ofta tunga arbetat att föra dialog är ofta strategiskt viktigt för att dessa chefer ska hantera 

situationen. Detta är informatörens viktigaste uppgift vid all internkommunikation och då 

särskilt vid en förändring.  
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5.2 Del 2: Syftet med omorganisationen 
Fokusguppsintervjuerna inleddes med frågor kring syftet med omorganisationen. Spontant 

nämnde många respondenter att anpassa organisationen för att uppnå vision 2015, skapa en 

mer flexibel organisation, att bli mer kostnadseffektiva och tydliggöra fakulteternas roll.  

 

5.2.1 Resultat 
Som framkommit i teorikapitlet är det viktigt att personalen förstår varför en förändring 

genomförs. En respondent beskrev att det inledningsvis varit svårt att förstå syftet med 

omorganisationen. ”(…)Man pratade om vad som skulle göras men inte hur eller varför”. 

 

En respondent i samma grupp höll med. ”Jag har fortfarande inte förstått varför.” Hon 

fortsatte med att säga att mycket av den information som lagts ut på intranätet eller som 

kommit fram på stormötena redan varit kända och att hon därför i första hand vänt sig till sina 

kollegor för att få ny information. Hennes behållning från mötena var att titta på folk i den 

nya organisationen. 

 

I flera grupper fanns det respondenter som var och varit mycket tveksamma till om 

omorganisationen skulle leda till förbättringar. Bland dessa respondenter diskuterades det 

även om ledningen haft en dold agenda med omorganisationen. En respondent beskrev läget 

på följande vis. ”Det känns som vi har gjort två omorganisationer och det känns inte som 

man varit klar på vad syftet är. (…) Christina hade kunnat säga att vi inte kan styra 

universitetet med den organisation vi har nu. Istället har kommunikationen handlat mycket 

om den dolda agendan.”  

 

En respondent i samma grupp håller med. ”Jag tycker att det funnits två omorganisationer 

och att de har misslyckats med att förklara varför.”  

 

I en grupp fördes följande diskussion kring förståelsen kring varför:  

 

”Jag tycker inte att vi gjorde det här bra, man kan inte låta bli att kommunicera varför. Alla 

chefer hade fått ett OH-material som skulle hjälpa dem att diskutera varför. Jag tycker att 

man alldeles för lite fokuserade på att prata om varför. Det handlar inte om hur intelligenta 



46 

folk är utan alla behöver ständigt få svar på varför. Det här tycker jag är ett uttryck för vår 

kultur.” 

 

”Det hela handlade oftast om därför. Och det tror jag är anledningen till att många var 

missnöjda med omorganisationen och hur den genomfördes.” 

 

Diskussionen kring förståelse för varför blev hängande kvar i luften då en respondent 

avslutade diskussionen med att säga: ”Du började med att fråga om vi visste vad syftet med 

omorganisationen var och vi gav alla olika svar…”.  

 

En respondent i grupp tre ansåg att det helt enkelt hade varit för många parallella processer. 

”Det var ett pedagogiskt problem att dela upp dessa processer. Till och med vi som sitter 

nära ledningen hade svårt att hålla isär delarna och hur vi lyckades med detta ute i 

organisationen är jag tveksam till.”  

 

En respondent menade dock att det senare i omorganisationen blivit tydligare varför. ”Från 

början var det svårt att förstå orsak och verkan. Men det har blivit tydligare under resans 

gång att organisationen inte fungerade. Vi har förändrats och det var dags att strukturen 

anpassades efter detta. Även ryckigheten i ekonomin var en viktig orsak varför. Jag tycker 

mig ha förstått att bättre styrning var en viktig bakomliggande faktor.” 

 

5.2.2 Analys:  
Som flera teorier belyser så är det av yttersta vikt att personalen vid en förändring förstår 

varför. Dock kan det vara svårt för personalen att initialt förstå eller ta till sig budskapet 

varför förändringen sker. Som kriskurvan visar, se figur 2 i teorikapitlet, så är de vanliga 

reaktionerna vid förändring chock, motstånd och kanske till och med depression. När man 

mår på det viset är det svårt att ta in rationella budskap som varför en förändring är 

nödvändig. Kommunikation kan skapa trygghet och därmed skapa en smidigare 

förändringsprocess. För att lyckas krävs det dock att kommunikation är systematik och att 

arbetet utförs och planeras med stor uthållighet. Intensiteten i det vanliga 

kommunikationsarbetet behöver öka och oftast är den bästa kanalen samtalet öga mot öga. 

Sändaren måste även vara medveten om att olika människor uppfattar och tolkar information 

olika beroende på befattning och hur snabbt de förflyttar sig i kriskurvan.  
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Under förnekelsefasen har många svårt att ta till sig nödvändig information. Det kan vara 

särskilt svårt att ta till sig breda och abstrakta budskap så som visioner, strategier och mål. 

Därför är det viktigt att budskapet initialt är enkelt, tydliga och anpassade efter varje 

målgrupp. Enkelt behöver inte betyda korta texter utan snarare en fokusering på några få 

tydliga budskap som kommuniceras via varje möjlig kanal. Texterna kan även gärna innehålla 

illustrationer eller exempel. Även om kommunikation öga mot öga är den viktigaste kanalen 

så är det viktigt att informationen även finns tillgänglig skriftligt så att personalen i sin egen 

takt och vid behov kan läsa och fördjupa sig i fakta.  

 

Mot slutet av förnekelsefasen så är det lättare för individerna att ta till sig information. Detta 

är ett bra tillfälle att upprepa vad som tidigare har kommunicerats. I den här fasen ställer sig 

ofta medarbetare frågor så som varför nu, varför på det här sättet och varför måste just jag 

påverkas. Då det oftast inte finns ett tydligt svar på dessa frågor hanteras de bäst genom 

diskussion. Det är av yttersta vikt att ledningen förstår och hanterar att det kommer att bli 

tuffa diskussioner och att alla inte kommer vara överens om svaren. I den här fasen är det 

även viktigt att individen förstår hur förändringen kommer att påverka dem som person. 

Många av respondenterna i undersökningen pekar på att de tycker att den typen av svar 

kommit för sent. Ledningen fokuserade för länge på de mer övergripande frågorna.  

 

I acceptans och nyorinteringsfasen behöver personalen få bekräftelse att deras nya åsikter 

ligger i linje med förändringen och att de som fortfarande motsätter sig förändringen är på fel 

spår. Den verkliga förändringen hos den enskilda personen sker egentligen inte förrän 

förändringen är ett faktum och de nya rutinerna är införda. Först då får individen ett kvitto på 

att det varit värt att gå igenom förändringen. Behovet av information under en förändring kan 

illustreras på följande sätt enligt bilden nedan.  
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Under en förändring är viktigt med kontinuerlig information. Även om många ibland upplever 

att det finns för mycket information och att det kan vara svårt att sålla det som är relevant så 

upplever de flesta vid en förändring att behovet av kontinuerlig information ökar. Om 

mängden information minskar eller tillfälligt upphör uppstår utrymme för informell 

kommunikation som är mycket svårare för ledningen att styra. Bristen på information kan 

även minska personalens förtroende för ledningen. I undersökningen framkom att personalen 

ofta diskuterade om ledningen hade haft en dold agenda med omorganisationen. Bristen på 

information är en bakomliggande orsak till att den typen av diskussioner uppstår. Under en 

förändring är det därför viktigt att kontinuerligt informera personalen även om inget nytt finns 

att säga.  

 

Flera respondenter angav att de upplevde att de fick mixade budskap. Exempel på detta var de 

arbetsgrupper som tillsattes för att ge underlag till ledningen. Personalen upplevde att de blivit 

tillfrågade men sedan inte lyssnade på vilket förstärkte bilden av en dold agenda. 

Respondenterna i undersökningen som arbetat nära ledningen förtydligade detta genom att 

påpeka att materialet som grupperna arbetade fram ofta var spretiga och ibland motsägande 

mot varandra och att ledningen använt underlaget vid sina diskussioner. Dock var 

Figur 4: Budskap vid kris 
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respondenterna av åsikten att detta inte tydligt nog framkommit till medarbetarna och att det 

kunde ha förstärkt känslan av en dold agenda. 

 

5.3  Del 3: Kulturen  
Alla respondenter var av åsikten att det fanns en signifikant organisationskultur på KAU. 

Respondenterna angav spontant, exempelvis ifrågasättande av andras åsikter och hur 

medarbetarna såg på ledning och styrning, som tydliga yttringar av denna kultur. 

 

5.3.1 Resultat 
En respondent beskrev kulturen på följande sätt. ”Det är en mycket mångkulturell 

organisation, en ganska hård kultur. Stundtals har diskussionerna på intranätet varit mycket 

låg tycker jag, ibland med direkta personpåhopp. Det finns ett elitistiskt tänkande och brist 

för respekt för andra yrkeskategorier. (…) Det finns en rädsla för ledarskap och en rädsla för 

linjeorganisationer på grund av att vi har en annan struktur som står utanför det. Det är den 

akademiska strukturen som föder det.”  

 

Flera respondenter hade åsikter om linjeorganisationen och att detta påverkat 

diskussionsklimatet. ”Jag upplevde att det inte blev en diskussion bland kollegor som vi är 

vana vid. Många av oss står ju med ett ben i det administrativa, som programledare eller 

studierektor, och med det andra benet i det kollegiala. Det känns som vi bara förde en 

administrativ diskussion och inte en kollegial.”  

 

En annan respondent i gruppen hade följande svar på detta. ”Jag måste flika in och säga att 

även fakultetsnämnden hade ett ansvar och de har ju ingen struktur alls för kommunikation. 

Christina och Stephen hade väldigt olika syn på det här. Det fanns en viss diskussion inom 

fakulteten men frågan är hur det kommunicerades ut till medarbetarna.” 

 

Flera respondenter var av åsikten att det var svårt att styra akademiker. Följande kommentar 

från en respondent kan illustrera detta. ”Vid smågruppsdiskussionerna den 7 november tog 

det oss väldigt lång tid att enas om vad vi egentligen skulle diskutera. Kanske ganska typisk 

akademiker men vi fokuserade mest på formen och hann inte diskutera frågorna.”  
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Påstående bemöttes på följande sätt från en respondent i gruppen. ”Det är ju också ett uttryck 

för att vi är en väldigt spretig organisation. Det hade varit mer givande att sitta ner och 

diskutera med verksamhetschefen för min fakultet.” 

 

En respondent med befattning inom administrationen var av följande åsikt om kulturen vid 

KAU. ”För det första är man dålig på att samarbeta med personer som har andra 

kompetenser och för det andra så tycker jag att det har funnits en genuin ovilja mot 

förändring och att det inte har funnits någon vana att hantera förändringar. Min erfarenhet 

från yrkeslivet utanför universitetet är att man ständigt måste förändras.”  

 

Påståendet fick medhåll i gruppen, även från de respondenter som hade befattning som 

forskare eller lärare. ”Det finns starka konventioner – så här gör vi. Och vi tolkar all 

kommunikation utifrån dessa konventioner. Vi är lite uppblåsta och tror att vi är bättre än till 

exempelvis Örebro men så är det inte alls.” 

 

5.3.2 Analys: 
Som Charlotte Simonsson visar i sin avhandling pågår ett doktrinskifte i dagens 

organisationer från att vara mer statiska till att vara mer öppna och flexibla. Flexibiliteten är 

enligt henne en förutsättning för att klara de allt snabbare förändringarna som sker i 

omgivningen. Flera respondenter i föreliggande undersökning är av åsikten att organisationen 

och klimatet på KAU varit för statiskt och att förändring därför är svår att genomföra. Det har 

dels funnits en mentalitet bland de anställda att KAU var något bättre än andra universitet i 

samma storlek. Dels har det funnits starka konventioner. Synen på ledarskap verkar ha varit 

förankrat i en äldre organisation där det funnits mer utrymme för kollegiala diskussioner. I 

den nyare typen av organisationer förväntas ledare och chefer anta rollen som coach eller 

visionär något som är svårt att göra om det samtidigt är svårt att veta vart man ska leda sina 

kollegor.  

 

Mats Alvesson slår fast att typen av arbete och på vilket sätt arbetet utförs starkt påverkar 

kulturen i en organisation. Flera respondenter ger exempel på detta när de pratar om 

svårigheter att styra akademiker. Förvirringen kring vilka frågor som var öppna för diskussion 

eller inte kan därmed ha varit extra viktig i en organisation med en kultur där man tydligt 

ifrågasätter ledarskap.  
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Alvessons forskning visar även att det finns organisationskulturer som är mer positiva 

respektive mer negativa till just ledarskap. Kulturen påverkar således starkt ledningen 

möjlighet att styra. Mer om detta under rubriken makt.  

 

5.4 Del 4: Dialog och delaktighet 
Som Charlotte Simonsson visar i sin avhandling så är delaktighet en förutsättning för en 

lyckad förändring. Diskussionerna i grupperna skilde sig åt kring personalens rätt att påverka 

processen. I de grupper där majoriteten av respondenterna arbetat länge på universitetet och 

ett flertal var disputerade fanns det mer högröstade krav på att få vara med att påverka. 

Särskilt intressant var diskussionen i den grupp där hälften av respondenterna tillhörde den 

administrativa personalen och hälften av gruppen bestod av respondenter som arbetat länge 

vid KAU. Den administrativa personalen ansåg inte att det var deras rättighet att få delta i alla 

diskussioner medan de andra i gruppen ansåg att den här typen av förändringar var något som 

skulle växa fram och formas av alla deltagare.  

 

5.4.1 Resultat 
Så här beskriver en respondent i grupp ett sin syn på delaktighet. ”Dialog är svårt, 

intentionerna har funnits där men det har inte blivit så. Vad är det egentligen som krävts, 

ibland har det blixtrat till. Jag tycker exempelvis att de små grupperna vid 7 november 

fungerade bra medan vissa möten känns som ett spel för gallerierna. Exempelvis de underlag 

som grupperna arbetade fram skilde sig mycket från de slutgiltiga direktiven.” 

 

En respondent hade följande funderingar kring vikten av delaktighet. ”Det finns dels 

management information och dels delgivande information. Ibland kändes det som vi 

diskuterade sådant som egentligen bara borde ha informerats oss. Jag vet inte riktigt om det 

fanns ett behov av dialog. Men alla de saker som diskuterades på ämnen kunde inte 

kanaliseras uppåt. Frågan är när man behöver medarbetarnas engagemang. På ämnesnivå 

behövs engagemanget bättre. Jag tycker inte att vi skulle ha försökt föra en dialog på en allt 

för övergripande nivå.” 

 

Det framkom även viss frustration att ledningen ibland velat engagera medarbetarna i dialog i 

fel ämne, det vill säga att medarbetarna upplevde att diskussionerna gjorde informationen 

otydlig från ledningen. En respondent uttryckte sig på följande sätt: 
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”Det finns en balansgång mellan delaktighet och tydlighet. Problemet är att vi alla är olika, 

en del vill tycka till om allt medan andra endast vill tycka i de frågor där de faktiskt vet att 

deras åsikt kommer att spela roll”  

 

En respondent i grupp tre beskrev sin syn på engagemang på följande sätt. ”När lärarna fick 

klart för sig att ämnena inte skulle påverkas allt för mycket så slappnade man av. Det tror jag 

bidrog till att vi inte fick den här spännande utvecklingen vi eftersökte.” 

  

En annan grupp var inne på samma ämne och diskuterade balansen mellan delaktighet och 

tydlighet och de menade att ledningens önskan att all personal skulle vara involverad ibland 

varit ett hinder för att förstå varför omorganisationen genomfördes.  

 

Ytterligare en person i gruppen hade följande tankar. ”Personalen vill veta om de fick behålla 

sina jobb och den informationen fick de inte. Det är alltid ett stort problem att i stormöten 

läsa av vad folk egentligen vill veta. Särskilt många ur den administrativa personalstyrkan 

var oroliga för sitt jobb och det blev väldigt tydligt på de första stormötena.” 

 

Han fortsätter med att beskriva situationen på följande sätt. ”Som jag uppfattade det så tog 

det alldeles för lång tid innan man fick reda på vad som skulle hända med jobbet. Jag hade 

mindre möten med olika grupper. I brist på den kunskapen så arbetade jag vidare med mina 

grupper som de såg ut och försökte plocka upp den oro som fanns. Det handlade mycket om 

att försöka lugna medarbetarna.” Detta citat visar på vikten av att först och främst förstå vad 

förändringen kommer att innebära för den enskilda individen.  

 

5.4.2 Analys: 
Olika budskap lämpar sig bättre för olika typer av kanaler. Operativ information som 

mottagaren kanske vill återkomma till lämpar sig bra i tryckt eller elektronisk form medan 

kontroversiella frågor eller budskap kring värderingar, vision och mål lämpar sig bättre för 

möten. Ofta är kommunikationen mer effektiv om samma budskap förmedlas via flera 

kanaler. På så vis säkerställer sändaren en högre träffsäkerhet både kvalitativt och kvantitativt. 

Teorier kring användandet av möten som kommunikationskanal visar att möten är en 

uppskattad och effektiv kanal om de rätt frågor behandlas. Det vanligaste felet enligt 

Simonsson är att frågor av relativt enkel karaktär behandlas och att medarbetarna då uppfattar 
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mötena som bortkastad tid. Flera respondenter i undersökningen pekade just på detta. Då det 

ofta är ledningen som sätter agenda för vad som ska diskuteras på möten och medarbetarna 

inte upplever att dessa frågor stimulerar till dialog drar många slutsatsen att ledningen inte 

eftersöker dialog. Om det då inte finns andra kanaler för dialog eller om det är oklart vart 

dialogen ska ske kan detta uppfattas som att ledningen vill göra sken av att eftersträva dialog 

men att de istället försöker manipulera medarbetarna. Ett tecken på att medarbetarna upplevde 

sig manipulerade är att många respondenterna i undersökningen hänvisar till att medarbetarna 

uppfattat att det funnits en dold agenda varför omorganisationen genomfördes.  

 

En framgångsrik förändring bygger på att medarbetarna förstår varför förändringen sker. Att 

skapa mening istället för att överföra information blir då ledningens viktigaste uppgift. 

Dialogbegreppet bygger på att båda parter aktivt och villigt ingår i samtalet. Forskare som 

Grunig och senare även Simonsson visar att båda parter måste inse vinsten av att samarbeta 

och kommunicera för att en sann dialog ska uppstå. Flera respondenter angav svar som 

indikerar att även om ledningen hade intentionen att skapa dialog så var det inte i de frågor 

där medarbetarna eftersökte svar. Mottagare och sändare missade varandras win-win läge.  

 

Svaren i undersökningen indikerar även att det på KAU saknas en kultur där dialog premieras. 

Bland annat angav ett flertal respondenter att de upplevde att det saknades kanaler att föra de 

diskussioner som fördes vid ämnena tillbaka till ledningen. Detta ledde till att flera uppfattade 

att tiden för diskussion på ämnen var bortkastad tid.  

 

5.5 Del 5: Det kommunikativa ledarskapet 
I alla grupper fördes diskussioner kring gapet mellan ledning och medarbetare. Något som 

även författarna McIntyre och Andersson beskrivs under rubriken Tidigare forskning i kapitel 

2. Vidare beskriver författarna att organisationskulturen vid KAU har två sidor. Dels upplevs 

den som flexibel och öppen, där samarbete över gränsernas samt delaktighet är centralt dels 

finns det individualism i arbetet och en duktighetskultur som verkar ha gått till överdrift. 

 

5.5.1 Resultat 
Respondenternas syn på frågan om det funnits ett gap mellan ledning och medarbetare samt 

en diskrepans mellan vad som officiellt kommunicerades och de faktiska orsakerna bakom 

omorganisationen sammanföll ofta med den anställdes befattning inom organisationen. 
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Samma iakttagelse gjordes av författarna Wirdegård och Andersson i uppsatsen 

Kommunikation vid förändringsarbete – en studie av kommunikationen vid omorganisationen 

av Karlstads universitet (2005). En av slutsatserna från deras forskning var att känslan av 

delaktighet och trovärdighet berodde på vilken roll den anställde har i organisationen och 

även avståndet till universitetets ledning.  

 

En respondent som satt i universitetets ledning under processen beskrev situationen på 

följande sätt. ”Alla i ledningen hade jobbat med det här i flera år och vi var alla överens om 

varför. Men jag tror inte alla förstod hur stort problemet var. Insikten har inte kommit förrän 

ledningen har gått vidare. Alla är lika dumma som cheferna. Om de behöver ett år så behöver 

medarbetarna ett år på sig att förstå. (…) Jag är övertygad om att mellancheferna förstod 

varför. De kanske inte förstår hur olika människor reagerar.”  

 

I samma grupp funderade man mycket kring den dolda agendan, det vill säga att ledningen 

och då främst rektorn hade andra bakomliggande orsaker till omorganisationen än de som 

offentligt kommunicerades. En respondent beskrev sin syn på följande sätt.  

 

”Jag vet inte om det funnits en dold agenda men jag tycker argumenten för omorganisationen 

varit otydliga och på grund av att man har missat att kommunicera varför så har 

medarbetarna kanske upplevt att det funnits en dold agenda. (…) Folk börjar spekulera när 

de upplever att de inte får svar.”  

 

En respondent i samma grupp hakade på resonemanget. ”Jag återkommer till det du sa, det 

vill säga att det finns en rädsla för linjeorganisationen. Kommunikationen kom från rektorn 

vidare till prefekt och sedan till mig som studierektor. Den formen gjorde kanske att vi var lite 

mer skeptiska till kommunikationen.” 

 

En respondent i grupp två hade följande funderingar kring ledningens roll. ”Det jag tycker är 

underligt är att jag inte upplevt att det funnits ett system för att följa upp och samla upp 

information uppåt i organisationen. ” 

 

En respondent som arbetat länge i organisationen hade följande syn på informationen från 

ledningen. ”Har man varit med ett tag i den här organisationen så vet man att klarhet tar tid 
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och förändringar kan komma väldigt snabbt. Så jag tror att olika chefer valde att tolka 

budskapen på lite olika sätt.”  

 

I alla grupper diskuterades den informella kommunikationen under omorganisationen. De 

flesta respondenter var av åsikten att diskussionerna vid kaffeautomaterna uppstått som en 

reaktion till att de flesta medarbetare dels upplevt att de inte fått alla relevanta fakta dels att 

det inte funnits lämpliga arenor för dialog.  

 

5.5.2 Analys: 
Rent teoretisk så reagerar de flesta individer ungefär på samma sätt vid en förändring. Hur 

snabbt individen går från att vara negativt inställd till att acceptera förändringen skiljer sig 

dock åt. En del individer har mycket svårt att hantera förändring och kanske aldrig accepterar 

aldrig exempelvis en förändrad organisation. Viktigt att notera är dock att även ledning ofta 

initialt reagerar negativt vid förändringar. Men som en av respondenterna angav så hade 

ledningen ett visst försprång jämfört med resten av medarbetarna. Detta innebär ofta att 

cheferna ofta har svårt att sätta sig in i hur medarbetarna mår då ledningen ofta gått vidare och 

lever i den nya organisationen. Om detta är fallet är det extremt viktigt att informatören 

kontinuerligt påpekar glappet och arbetar utifrån majoriteten av medarbetarnas reaktioner.  

 

Övergången från den traditionella, auktoritära chefsrollen till den moderna stödjande formen 

av ledarskap innebär en mer symmetrisk relation mellan chef och medarbetare. En delegerad 

och decentraliserad organisation förutsätter de facto en viss utjämning av maktresurserna. 

Chefens roll handlar allt mer att göra informationen meningsfull och användbar för sina 

medarbetare snarare än att agera gate-keeper och stoppa viss information från att flöda. Den 

viktiga kommunikationen mellan chef och medarbetare består i en modern organisation 

snarare om komplexa budskap så som mål, värderingar och strategier. För att detta ska bli 

meningsfullt kan inte ledaren nöja sig med enkelriktad kommunikation utan måste bjuda in 

till dialog och reflektion kring innehållet. Simonsson skriver (2006:29) att 

kommunikationsarbetat inte har förändrats i den takt som är nödvändigt för att passa in i de 

organisationer som har bytt från linjeorganisation till en mer platt struktur.  

 

Det finns dock forskare som ifrågasätter ledningens genuinitet för att skapa dialog 

(Simonsson, 2002:30). Forskare så som Stanley Deetz menar att chefer med makt styr sina 
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medarbetare genom att utöva dold kontroll genom uppfostran och socialisering. Ledningen 

genomför skenmanövrar för att medarbetarna ska tro att de har möjlighet att vara med och 

påverka för att de ska bli mer lojala mot organisationen. Simonsson menar att det finns fog att 

ifrågasätta ledningens intentioner att skapa delaktighet utan snarare använder denna strategi 

för att manipulera. Grunig och hans forskarkollegor använder begreppen symmetrisk och 

assymetrisk kommunikation för att beskriva förhållandet. Ett assymetriskt förhållningssätt 

innebär att chefen påverkar medarbetarna i betydligt större utsträckning än han eller hon tar 

emot intryck från medarbetarna. Det symmetriska förhållningssättet baseras däremot på ett 

ömsesidigt påverkansförhållande mellan chef och medarbetare, chefen både formas och 

formar sina medarbetare. Graden av symmetri och vilka förutsättningar som finns för att 

förhållande mellan chefer och medarbetare ska vara symmetriskt kan dock diskuteras. 

Ledningens vilja att föra en genuin symmetrisk dialog med medarbetarna ifrågasattes i alla 

intervjuerna. Samtidigt var det flera respondenter som var av åsikten att alla frågor inte borde 

vara öppna för dialog.  

 

Detta motsatsförhållande gör det svårt att planera kommunikationsarbetet vid en 

förändringsprocess. Som jag redovisat ovan så förstärker kulturen vid KAU detta förhållande.  
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6 SLUTDISKUSSION 
 

I detta kapitel sammanfattar och diskuterar jag de centrala dragen i undersökningen. 

Avslutningsvis kommer jag även att presentera några reflektioner som jag efter att ha 

genomfört undersökningen vill lyfta fram som mycket viktiga. 

 

All kommunikation är kontextberoende och jag har i den här uppsatsen fokuserat på de 

kulturella villkoren. Universitetets övergripande mål med undervisning, forskning och 

samverkan med samhället ställer krav på en flexibel organisation. Jag har i den här 

undersökningen visat att det i dessa nyare formare av organisationer finns andra krav på 

ledningens kommunikativa förmåga. Min ambition har bland annat varit att genom att 

integrera tidigare forskning och teorier med uppsatsen empiriska material kunna dra slutsatser 

om vad som är centralt och problematiskt mellan ledning och medarbetare i en sådan modern 

organisation.  

 

Lyckad planerad kommunikation ska alltid vara både målgrupps- och situationsanpassad. Jag 

menar att resultatet i den här undersökningen visar att kommunikationen även måste vara 

kulturanpassad. Kommunikationsforskare har sedan mitten av 1900-talet starkt framhärdad att 

kommunikation är en viktig del av kulturbyggandet i en organisation. Som resultaten i den här 

undersökningen visar så påverkar kulturen även i hög grad kommunikationen. 

Kulturbyggande och kommunikation påverkar varandra växelverkande.  

 
Syftet med uppsatsen är att beskriva organisationskultur som en variabel i 

kommunikationsprocessen. För att illustrera detta bygger uppsatsen på två teman. Det första 

temat beskriver i vilken omfattning dialog och delaktighet präglat kommunikationen i 

samband med omorganisationen. Det andra temat belyser hur kulturen vid KAU påverkat 

kommunikationen mellan ledning och medarbetare.  

 
Trots betoningen på dialog i planerna menar jag att ledarskapet och resterande del av 

kommunikationen i samband med omorganisation genomsyrades av en transmissionssynsätt 

på kommunikation, det vill säga att målet främst varit att överföra information till 

medarbetarna inte att skapa förståelse. Denna syn kommer främst till uttryck i att den 

planerade kommunikationen vid KAU ofta definieras och analyseras genom de mer konkreta 

kommunikationskanalerna så som tryckta och elektroniska kanaler.  
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Både vid stormötena och vid arbetsdagen den 7 november fanns det delvis möjlighet till 

dialog men respondenterna angav att de själva inte har valt att utnyttja dessa tillfällen. 

Däremot verkar det som samtalen flödat fritt på vissa ämnen och att medarbetarna då upplevt 

viss delaktighet. Problemet verkar då istället ha varit att resultatet från dessa samtal inte har 

återkopplats till ledningen.  

 

Jag kan dock inte helt avskriva ambitionerna från ledningen att skapa dialog men att 

medarbetarna dels haft svårt att se vart denna dialog skulle ha ske dels att det var svårt för 

medarbetarna att se sin delaktighet i processen.   

 

Undersökningen genomfördes ungefär sex månader efter den nya organisationen var sjösatt 

och jag upplevde att respondenterna fortfarande inte förstod varför omorganisationen 

genomförs. Detta tyder på att medarbetarna inte upplevt sin delaktighet i processen, en 

förutsättning för en lyckad förändringsprocess.  

 

Det andra temat jag undersökt behandlar hur organisationens kultur påverkat 

kommunikationen mellan ledning och medarbetare. Det empiriska materialet beskriver en 

stark organisationskultur som bland annat kan illustreras av ifrågasättande mot ledningen, 

svag förankring kring universitetet mål och visioner och ett otydligt ledarskap framförallt 

kring mellanchefernas roll. Exempelvis verkar studierektorerna ha fått mycket lite stöd i sin 

roll som dialogpartner för medarbetarna. I den intervju som genomfördes med en studierektor 

var det hennes uppfattning att hon hade fått leta efter all information precis som alla andra på 

Intranätet. Letande hade tagit mycket tid och det hade sedan varit svårt att tolka innehållet för 

att underlätta förståelsen för medarbetarna vid hennes ämne.  

 

Ett annat exempel på hur kulturen påverkat kommunikationsarbetet är hur respondenterna 

upplevt att det varit svårt att förstå varför omorganisationen skulle genomföras. När man 

analyserar materialet på Intranät och vad som sagts vid stormöten och arbetsdagen den 7/11 så 

är det enligt mig svårt att förstå att syftet varit så otydligt för medarbetarna. Detta är ett 

exempel på medarbetarnas bristande förtroende för ledningen. 

 

För att säkerställa en bättre förståelse och ett större förtroende för ledningen är det effektivt att 

dela upp kommunikationen snarare efter önskad effekt snarare än att sortera efter kanaler. 

Inledningsvis är det viktigt att säkerställ att de grundläggande budskapen når fram genom 
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riktad kommunikation. Detta strategiska arbete handlar snarare om att informera än att 

kommunicera, vilket ofta blandas ihop. Sedan är det viktigt att skapa sammanhang genom 

personlig kommunikation. Detta ger medarbetarna möjlighet att få svar på individbaserade 

frågor som alla vill ha svar på. Genomgående i kommunikationsarbetet vid en förändring är 

det av yttersta vikt att handling och ord, i den symboliska kommunikationen, 

överensstämmer. Detta är enda sättet att säkerställa att medarbetarna har förtroende för 

ledningen, vilket är avgörande för en lyckad förändringsprocess.  

 

Korta reflektioner för att underlätta kommunikationen vid en förändringsprocess 

Råden nedan är inte en fullständig beskrivning av hur kommunikationsarbetet bör planeras 

och genomföras vid en förändring utan snarare råd som jag efter att ha genomfört 

undersökningen vill lyfta fram extra mycket.  

 

• Brist på dialog skapar utrymme för utökade klyftor mellan ledning och medarbetare. 

 

• Fokusera så tidigt som möjligt på individen i förändringen, allt som ledningen har 

kommunicerat innan individen får svar på hur förändringen kommer att påverka dem, 

är mycket svårt att uppfatta.  

 

• Att tala till medarbetare skapar inte förändring. Inte heller att lyssna på medarbetarna. 

Men att skapa delaktighet ger långsiktig förändring. 

 

• Ärlig och synligt engagemang från alla chefer är en förutsättning för att skapa 

trovärdighet för processen.  

 

• Informera hela planen för alla anställda från början. På så vis har alla en chans att 

känna engagemang.  
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Bilaga 1 
 
Frågor fokusgruppsintervju  
 
Jag skulle inledningsvis kort vilja beskriva upplägget och syftet för min uppsats. Mitt 
intresseområde är hur organisation, kultur och struktur påverkar kommunikationen i en 
organisation. Jag har valt omorganisationen vid KAU förra året som en fallstudie för att 
analysera detta. Jag kommer förutom dessa fokusgruppsintervjuer att analysera några av de 
dokument, ex kommunikationsplan, som arbetades fram i samband med omorganisationen.  
 
Syftet är att analysera hur medarbetarna ser på kommunikationen i samband med 
omorganisationen. Syftet med min uppsats är inte att beskriva kulturen vid KAU utan att väga 
in den som en faktor som har påverkat hur medarbetarna har uppfattat kommunikationen i 
samband med omorganisationen.  
 
Del 1: Allmänna frågor 
1. Vad skulle ni säga var syftet till omorganisationen förra året? 
 
2. Var det inledningsvis av omorganisationen tydligt för er varför omorganisationen 

genomfördes? 
 
3. Vad har ni för spontan åsikt om omorganisationen som sådan? 
 
4. Hur ser ni på den nya organisationen för tillfället? 
 
Del 2: Kommunikationen i samband med omorganisationen 
5. Vilken kommunikationskanals använde ni dig främst av för att orientera er i 

omorganisationen? 
• Intranätet 
• Kollegor 
• Möten 

 
6. Tycker ni att det fanns utrymme för dialog (förklara vad jag menar med dialog)?  

• Var och när? 
 
7. Tycker ni att innehållet i kommunikationen stimulerade till dialog? 

• Fokus för innehållet låg på hur 
• Intranät 

 
8. Tycker ni att alla i organisationens åsikter värderades lika vid diskussionerna? 
 
9. Har ni upplevt att det funnits en dold agenda med omorganisationen och att därför inte all 

information funnits tillgänglig?  
 
10. Tycker ni att det har varit bra, mindre bra eller dåligt att mycket av informationen gick via 

mellanchefer på institutionen eller vid ämnet? 
 
11. Tycker ni att 7 november sammankomsten bidrog?  

• På vilket sätt? 



 

 

• Saknade du något typ av innehåll? 
 
Del 3: Kulturen vid KAU 
12. Hur skulle ni beskriva organisationskulturen vid KAU? 
 
13. Skulle ni kunna ge ett exempel på ett uttryck av kulturen vid KAU? 
 
14. Hur tror ni att kulturen påverkade planeringen av kommunikationen? 

Kan ni ge ett exempel där ni tycker att kulturen vid KAU illustrerades i kommunikationen 
 
15. Hur tror ni att kulturen påverkade mottagligheten för kommunikationen? 
 
Del 4: Sammanfattande frågor 
16. Hur ser ni på omorganisationen idag, tycker ni att den har landat? 
 
17. Hur tror ni att studenterna har upplevt omorganisationen?  
 
Stort tack för er medverkan. 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Förslag till kommunikationsplan hösten -05, ny 
organisation  
 
Christina Knowles    050822, rev 050912 
 
Mål: Att medarbetare ska kunna följa och ges möjlighet att vara delaktiga i processen med att 
införa en ny organisation och beslutsordning vid Karlstads universitet. Varje medarbetare ska 
veta vilka beslut som fattas, av vem och när. Varje medarbetare ska veta var information finns för 
att själv kunna söka, muntligt få information samt erbjudas möjlighet att delta i diskussioner. 
Information ska ges skriftligt via i huvudsak Inslaget samt muntligt genom möten med rektor och 
andra ledare i organisationen. Varje medarbetare ska ha möjlighet att vara delaktig, känna sig 
”med” i processen och därmed ha förutsättningar för att ta sig an arbetsuppgifter i den nya 
organisationen efter nyår. Processen ska vara så väl förankrad att den nya organisationen ges goda 
förutsättningar för att fungera väl, genom att medarbetare aktivt och konstruktivt bidrar med 
kompetens och engagemang. 
 
Höstens arbete är en fortsättning på den besluts- och kommunikationsprocess som införande av 
en ny organisation omfattar. Under hösten - 04 och våren -05 har arbetet omfattat underlag från 
arbetsgrupper, beslutsunderlag till styrelse, information till och via chefsrådet samt information 
från rektor till anställda muntligt och per brev. Vidare har frågan varit uppe i de reguljära mötes- 
och beslutsforum som finns, ex fakultetsnämnder, institutionsnämnder, avdelningsmöten m m. 
Under senvåren förstärktes information till administrativ personal med muntlig information från 
rektor och avdelningen för personal och ekonomi. En dialog med de fackliga representanterna 
har förts under hela processen. 
 
En mätning under mars månad (se C-uppsats) visar på att behovet av att mötas för att få 
information och ge utrymme för frågor och diskussion är tydligt. Under hösten bör därför större 
utrymme ges för att ytterligare förankra återstående frågor, där särskilt fakulteternas inre struktur 
är en av de viktigare frågorna. Fortsatt dialog med fackliga företrädare är också viktig. För val till 
fakultetsnämnder finns upparbetade rutiner som förstärkts med inplanerade presentationer av 
kandidater.  
 
Tidplan och kommunikationsåtgärder 
 
Information internt och till studenter: 
318/8 Rektor informerar personal vid blivande fakultet 4 Inslaget, Studentnät, e-post 

till studentkåren 
319/8 ” – ” fakultet 2 och administrativ personal (+ Lena L) ” – ” 
 
322/8 ”-” fakultet 1 och 3 
 
Budskap vid ovanstående informationstillfällen: Var vi står, vilka beslut är fattade och vad återstår 
under hösten. Flagga för 7/11. Utrymme för frågor och diskussion.  
 
32/9 Utskick till styrelsen med underlag för en basstruktur för fakulteternas inre struktur.  
     Artikel på Inslaget 
 
Ca v 35 Presentation av nya verksamhetschefer 



 

 

Beskriva processen bakom tillsättningen med rekryteringskommittéer Inslaget, chefsrådet, 
Studentnät, muntligt till 
studentkåren 
 

16/9 Kort återkoppling från styrelsemötet  Inslaget & Studentnät 
 
13/10 Kandidater till fakultetsnämnd presenteras Inslaget samt enligt rutiner 

lärarkollegiet & 
valberedningen  

 
26 – 28/10 Bevaka val till fakultetsnämnderna Inslaget 
 
7/11 Arbetsdag för hela universitetet – se särskild planering  Skriftlig info + Inslaget 
 
Ca 15/11 Underlag till MBL om ytterligare beslut kring fakulteternas inre org. 
 Inslaget & muntligt i 

chefsråd 
 
Beslut av rektor ang. fakulteternas inre org. Inslaget & muntligt i 

chefsrådet 
 
Avd. chefer inom fakulteterna rekryteras under nov/dec  Inslaget och muntligt inom 

varje fakultet 
 
Information externt: 
Nyhetsbrev under senhösten (november?) pressbearbetning kring nyår.  
Presentera universitetets nya ledning. 
Ev muntligt till vissa grupper i samråd med samverkansdir. 
 
 
Att tänka på: följ och synka med MBL. Bevaka lärarutbildningens särskilda organ. 
Information till studentkåren och till alla studenter. Stödmaterial till nya verksamhetscheferna. 



 

 

Bilaga 3:  
 
Artikel på Intranätet 
 
Styrelsen beslutar: 
Nya enheter, nämnder och ledningsstruktur 
(2005-05-31) | Christina Knowles 
 
Vid sitt sammanträde den 10 juni ska universitetets styrelse ta ställning till förslaget till 
ny organisation, som ska träda i kraft vid årsskiftet.  
Här hittar du hela förslaget som gått till styrelsen 
Den nya organisationen har som mål att vara ett stöd för 
att vi ska uppnå och förverkliga Vision 2015, och de mål 
som uttrycks i vår forskningsstrategi samt den kommande 
strategin för grundutbildning. Tydlighet och fler beslut 
nära verksamheten har varit vägledande för förslaget till 
ny organisation, som nu ligger på styrelsens bord. Som 
grund för indelningen i enheter har samhörighet inom 
forskning och forskarutbildning valts, efter förslag från en 
arbetsgrupp och diskussioner i chefsråd, fakultetsnämnder 
och på institutioner. Utvecklingen av förslag, diskussioner 
och styrelsehandlingar har kunnat följas på Inslaget. Och 
personalträffar i stora och mindre grupper har förekommit 
tätt under våren. 
 
Det förslag som styrelsen nu tar ställning till, innebär en 
övergripande organisation som består av fyra enheter - 
fakulteter - med cirka 200 anställda per enhet, vilka 
ämnen som ska ingå i respektive fakultet, ett bibliotek 
liksom tidigare, ett särskilt organ för området lärande 
samt vissa gemensamma resurser för administrativt stöd. Namn på fakulteterna, svenska och 
engelska, blir en senare fråga. 
 
Varje fakultet leds av en operativ chef - verksamhetschef - med ansvar för verksamhetens 
ekonomi, personal och genomförande av enhetens uppdrag Verksamhetschefen är direkt 
underställd rektor. Rektor kan komma att ge verksamhetschefen benämningen vicerektor. 
 
Nämnd för kvalitetsutveckling 
I ledningen för varje fakultet finns även en nämnd, med ansvar för kvalitet och 
kvalitetsutveckling av utbildning, forskning och samverkan med omvärlden. Ambitionen är 
att hålla en hög kvalitet i internationell jämförelse. Nämnden har också det övergripande 
ansvaret för den pedagogiska utvecklingen. Likaså ska nämnden arbeta för att samverkan över 
fakultetsgränser fungerar väl, så att studenternas rörlighet underlättas och att vi som 
universitet kan erbjuda en likvärdig studiemiljö. Utveckling av forskarskolor, 
forskarutbildning samt långsiktiga strategier för verksamheten ligger också på nämndens 
bord. Nämnden fastställer budget och principer för resursfördelning för verksamheten på 
förslag från fakultetens verksamhetschef - inom den rambudget som styrelsen fastställt.  
Det särskilda organet för lärarutbildning ingår inte någon fakultet utan arbetar med ansvar för 
lärarutbildning i samverkan med de fyra fakulteterna. Det särskilda organet har ett kansli för 
som stöd för arbetet 
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Även den administrativa strukturen förändras, såväl på enhetsnivå som på gemensam och 
central nivå. Styrelsen tar ställning till några övergripande principer nu. 
 
Fler informationsmöten i augusti 
Det är alltså den övergripande organisationen som behandlas av styrelsen den 10 juni. Det 
pågår en fortsatt diskussion i en arbetsgrupp som rör enheternas inre struktur och som 
beräknas vara klart i mitten av juni. I mitten av augusti inbjuder rektor till nya öppna 
personalmöten för att diskutera hur vi ska organisera det inre arbetet de fyra fakulteterna. 
 
Under hösten kommer successivt nya ledare att rekryteras enligt förslag från en 
rekryteringskommitté, bestående av disputerade och icke-disputerade lärare samt 
administrativ/teknisk personal. 
 
Därefter, under senhösten, sker en förflyttning av personal från den gamla organisationen till 
den nya. Mer information kring detta kommer i början av juni. 
 
- Vi ska försöka förbereda övergången till den nya organisationen så väl som möjligt under 
hösten. Det är viktigt att vi kan genomföra val av fakultetsnämnder och utse 
verksamhetschefer så tidigt som möjligt. Men allt kommer inte att fungera perfekt från början. 
Arbetet fortsätter långt in i år 2006 för att få nya organisationen att fungera väl, få de nya 
fakulteterna att utvecklas och få samarbetet mellan människor att fungera väl - oavsett vilken 
del av organisationen man tillhör, konstaterar rektor Christina Ullenius. Vi ska också lägga in 
en kontrollstation efter två år så att den nya organisationen följs upp och ändringar kan göras 
om det behövs. 
 
Tidplanen för rekrytering av verksamhetschef: 
10 juni Styrelsen fattar beslut om de nya enheterna samt vilka ämnen som ingår i respektive 
enhet, särskilt organ för lärarutbildning, forskarutbildning och forskning inom området 
lärande, ledningsstruktur och rekrytering av nya ledare samt det administrativa stödet. 
 
20 juni Rekryteringskommittéerna förslag till kravprofil lämnas till rektor 
 
22 juni Rektor fattar beslut om kravprofil. Verksamhetschefernas befattningar och rutin för 
intresseanmälan/förslag annonseras. 
 
5 september Rekryteringskommittéerna lämnar förslag till kandidat till vicerektorer till rektor 
 
Slutet av september Rektor fattar beslut om nya vicerektorer  
 
Sedvanlig MBL-information/förhandling kommer att äga rum vid ett flertal tillfällen under 
processen.  
 
 
 


