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Abstract 

This is a case study which investigated the perceived consequences of the organizational 

change that was implemented in January 2013 at Karlstad University. The study aimed 

to explore the experiences of the employees concerning the changes in organizational 

structure and internal communication. This was done through a set of eight individual 

standardized qualitative interviews with members from different departments. A lot of 

effort and thought was given to the ethical implications and to create a comfortable and 

open climate during the actual interviews to ensure that the respondents felt free to 

speak openly and honestly about their personal opinions and experiences. 

It is evident that the overall vision was ambitious; aiming to create a more effective 

organization through cutting off excessive administrative personnel and streamlining 

decision paths. However according to the opinions of the respondents it was clear that 

the result was far from the desired goal. Essentially, efficiency was only achieved at the 

top level. Previous administrative tasks have been moved to new members and a major 

uncertainty has arisen. A critical reason for the failure was the lack of communication 

during the organizational change, which created lots of antagonism from the employees. 

The management was unsuccessful in making the members feel involved in the decision 

making, and a lack of transparency was apparent. The hopes of a transparent 

organization were then high after the change, but proved to turn out quite the contrary. 

Decision referrals have failed to reach the employees until after the final decision has 

been made. The decision paths are not considered to be more effective amongst the 

departments and a massive dissatisfaction has emerged since employees no longer can 

make their own decision on matters that involve them. This involves for example 

shaping their own syllabi, something which they were fully capable and successful in 

doing before the change. A massive micromanagement has thus been created, and it is 

not deemed adapted to the organization as a whole. This has created an impression 

amongst the members that they are no longer trusted or considered competent. The 

merging of departments has not been successful either. Some combinations are not 

considered logical and the desire to break new grounds has not been achieved. The old 

department groups instead appear to have grown stronger, and not the cooperation in-

between them, not even within the newly combined departments. One reason for this 

may be that the idea and hope of increasing cooperation across department borders was 



a desire from the management, and not the departments themselves. Thus, there is 

uncertainty both in the current leadership structure and internal communication. The 

members are lacking proper instructions on how communication should pass both up 

and down. Therefore they desire more distinct guidelines and an explicit division of 

responsibilities. The conclusion is therefore unambiguous; improved effectiveness has 

only been achieved in the top layers of the organization, and not facilitated work or 

improved the situation of the employees. This consequence is pitiful at an organization 

such as a university with concurrent research, which definitely possesses the knowledge 

and competences within both organizational structures and internal communication. 

Conclusively, they have not managed in successfully converting their internal assets 

from theory to action. 

Key words: internal communication, organizational change, organizational structure 



Sammanfattning 

Detta är en fallstudie över konsekvenserna av omorganisationen som skedde i januari 

2013 på Karlstads universitet. Syftet var att ta reda på medarbetarnas upplevelse av 

förändringarna inom internkommunikationen och organisationsstrukturen. Detta 

uppnåddes genom åtta stycken personintervjuer av strukturerad form med anställda ifrån 

olika institutioner. Stor vikt lades på de etiska övervägandena och för att skapa en 

trygghet och tillit under själva intervjutillfällena så att respondenterna kunde svara 

öppet och ärligt gällande sina åsikter och upplevelser. 

Det framgår att den ursprungliga visionen hade ambition; där man önskade 

effektivisering med hjälp av mindre administrativ personal och effektivare beslutsvägar. 

Enligt medarbetarnas uppfattning blev dock resultatet långt ifrån idealet. På det stora 

hela förbättrades effektiviteten i beslutsvägarna endast högt upp i hierarkin. 

Administrativa personalens uppgifter blev flyttade till nya medarbetare och en stor 

otydlighet uppstod. En avgörande anledning var att man misslyckades i 

kommunikationen under processens gång, vilket gjorde att många medarbetare motsatte 

sig förändringen. Man misslyckades då medarbetarna inte kände sig delaktiga i de 

beslut som fattades, och därmed upplevde processen som ogenomskinlig. Hoppet om en 

transparent organisation var stort inledningsvis vid omorganiseringen, men det har 

snarare blivit tvärt om då beslutsremisser inte kommer ut till medarbetarna förrän efter 

besluten är genomförda. Beslutsvägarna känns inte effektivare nere på ämnesnivå, och 

ett stort missnöje har uppstått då medarbetarna inte längre har rätt till att besluta kring 

saker som står nära dem, exempelvis sina egen kursplaner, något som de tidigare anser 

sig ha klarat av mycket bra själva. Det har således uppstått en detaljstyrning uppifrån 

som inte passar verksamheten och detta har skapat en känsla bland medarbetarna av att 

de inte längre är betrodda. Sammanslagningen av institutioner blev inte heller perfekt, 

då vissa kombinationer inte känns logiska och visionen om att bryta mark inte 

uppenbarat sig. Ämnena i sig har istället blivit stärkta snarare än samarbetet mellan 

dem, vilket kan grunda sig i att idén om samarbete inte kom som ett önskemål från 

ämnena själva utan uppifrån i hierarkin. Det finns således en otydlighet både i 

strukturen och kommunikationen. Det är oklart hur kommunikationen ska hanteras 

nerifrån och uppåt, och därför önskas tydligare riktlinjer och ansvarsområden. 

Slutsatsen är alltså entydig; effektiviseringen har enbart rört ledningen och inte 



underlättat eller förbättrat situationen för medarbetarna. Detta ifrågasätts då en 

organisation som ett universitet med aktiv forskning inom både organisationsstruktur 

och internkommunikation väl besitter kunskap och kompetenser, men inte lyckats 

omvandla dessa tillgångar från teori till praktik i sin egen verksamhet. 

Nyckelord: internkommunikation, organisationsförändring, organisationsstruktur 
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Denna studie har skrivits i symbios av oss författare. Båda författarna har varit delaktiga 

i uppsatsens alla delar.
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1. Introduktion 

Karlstads universitet är ett av Sveriges yngsta universitet, med mottot ”Förändra 

framtiden”. Organisationen har för närvarande ungefär 11500 studenter och 1200 

anställda, varav cirka 840 är undervisande och forskande medan resterande är 

administrativ eller teknisk personal. 

Då studien ursprungligen var tänkt att belysa förändring ansåg vi att Karlstads 

universitet var ett bra fall. För det första så är organisationen stor och välkänd, samt att 

vi båda har anknytning till och personligt intresse av universitetet. Det är en 

organisation som flera andra, som verkar i en ständigt föränderlig miljö, men det som 

gör Karlstads universitet till ett särskilt passande fall anser vi är att det är ett lärosäte 

med forskning och mycket hög kunskap, samt att man utöver detta har erfarenheter från 

flera tidigare omorganisationer. Vi var därför nyfikna på hur denna kunskap omvandlats 

till praktiken. 

Enligt forskning sägs det däremot att 70 procent av alla förändringar misslyckas 

(Elving, 2005). En av anledningarna till detta kan vara att människor generellt sett är 

negativt inställda till förändringar på arbetsplatsen, då de främst tolkar förändringar som 

uppsägningar och nedskärningar, vilket faktiskt inte behöver vara fallet. Forskning visar 

därför på vikten av kommunikation för att säkerställa att medarbetarna får information, 

kunskap och förståelse för de mål som ledningen har med omorganisationen (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012). Utifrån det sistnämnda har vi valt att fokusera studien 

på internkommunikationen, men även på hur medarbetarna upplever de faktiska 

förändringarna av själva organisationsstrukturen. 

1.1 Bakgrund 

Karlstads universitet är en organisation som många andra, ständigt i rörelse. Den 

förändras kontinuerligt gällande interna mål, struktur, ämnen och medlemmar. För att 

förstå hur och varför den stora omorganisationen år 2013 genomfördes har vi utgått från 

offentliga dokument i form av rektorsbeslut och remisser samt en personlig 

informantintervju som kompletterade de luckor gällande organisationen före och efter 

omorganiseringen samt organisationsförändringens anledningar. Se följande tidslinje för 

en övergripande bild av hur omorganiseringen gick till: 
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Figur 1 - Kronologisk tidslinje över omstruktureringen på Karlstads universitet 

Som tidslinjen demonstrerar inleddes 2013 års omorganisation redan långt tidigare, 

nämligen år 2010 då den tidigare rektorn tog ett rektorsbeslut som krävde att dåvarande 

organisation skulle ses över (Norén, 2010). De två prorektorerna Blom och Lindgren 

fick i uppdrag att genomföra denna analys. Under fas 1 identifierades för och nackdelar 

med den dåvarande organisationen. I den efterföljande fas 2 formade prorektorerna 

åtgärdsförslag till de nackdelar som identifierats. Efter att deras rapport presenterats 

involverades ytterligare personer i en projektgrupp för att samordna förberedelserna och 

den stundande implementeringen av en ny organisationsstruktur. Universitetsstyrelsen 

gav i samband med detta sitt godkännande och beslutade att en omorganisation skulle 

ske. Förändringen implementerades slutligen den 1 januari 2013. Efterföljande sidor 

presenterar vad som faktiskt förändrades och studien i sin helhet behandlar det resultat 

och de konsekvenser som omorganisationen medförde ur medarbetarnas synvinkel. 

Det fanns flertalet anledningar till varför en omorganisering genomfördes. Så som 

rektor skrev i det inledande rektorsbeslutet så strävar Karlstads universitet efter att vara 

en kostnadseffektiv organisation (Norén, 2010). Man önskade även tydliggöra styrning 

och uppföljningsprocesser. Under fas 1, då analysen av organisationen genomfördes, 

identifierades även två organisatoriska problemområden. Det ena var organisationens 

ledningsstruktur, där man ansåg att beslutsvägarna behövde effektiviseras. Det andra var 

den differentierade organisationen, det vill säga att flera ämnen som inte samarbetar 

ingick i samma institution. För att effektivisera beslutsvägarna såg man följande 

lösning: förändra organisationen till en mer vertikal ledningsstruktur med skarpare 

fokus på kärnverksamheten. Den differentierade organisationen var samtidigt tvungen 

att homogeniseras för att institutionerna skall innehålla ämnen som är lika snarare än 

olika. Slutligen fanns det även förhoppningar om att samarbetet mellan institutionerna 
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skulle öka. Dessa förändringar genomfördes för att organisationens personella och 

ekonomiska resurser skall tas tillvara bättre, och således vara mer kostnadseffektiva, för 

att därifrån kraftfullt kunna utveckla kärnverksamheten. 

Följande illustrationer visar organisationsstrukturen före och efter omorganisationen: 

 

Figur 2 - Organisationsstrukturen på Karlstads universitet före omorganisationen 

I den förra organisationsstrukturen hade Karlstads universitet fyra fakulteter, vilka 

sammanlagt innehöll 24 institutioner. Varje fakultet hade en dekan och varje institution 

hade en prefekt som överhuvud. 

 

Figur 3 - Organisationsstrukturen på Karlstads universitet efter omorganisationen 

Nuvarande organisationsstruktur har centraliserats och består istället av två fakulteter 

där totalt tolv institutioner ingår. Då fyra fakulteter blev två ändrades även antalet 
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dekaner, då nu Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap har en och Fakulteten 

för hälsa, natur- och teknikvetenskap har en. Under omorganisationen reducerades 

således antalet mellanchefer markant. Information och kommunikation som kommer 

uppifrån i hierarkin ämnades således bli lättare att dela nertill då det enbart finns två 

istället för fyra fakulteter, och tolv istället för 24 institutioner. En annan konsekvens av 

sammanslagningarna är att dekanerna och prefekterna ungefärligen fått dubbelt så stort 

ansvarsområde, vilket innebär att de nu ansvarar för ett mycket större antal medarbetare. 

Till skillnad från tidigare struktur har därför varje institution idag både en prefekt och en 

proprefekt, för att avlasta den individuella arbetsmängden. 

Det kan även vara viktigt för studien att poängtera att en ny rektor tillträdde under 

processens gång. Åsa Bergenheim tillträdde rektorspositionen första november 2011. 

Omorganiseringen av organisationen var redan påbörjad och fortlöpte således under ny 

högsta chef. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur medarbetarna utan personalansvar upplever den 

nuvarande internkommunikationen och organisationsstrukturen, efter att 2013 års 

organisationsförändring genomförts på Karlstads universitet. 

Problemformulering 

Denna studie fokuserar på personalens åsikter och upplevelser av den nuvarande intern-

kommunikationen och organisationsstrukturen. Vi ville få en bild av vad som förändrats 

inom de två aspekterna och hur detta mottagits och upplevts av medarbetarna. Studien 

uppmärksammar både positiva och negativa sidor av både den formella och den 

informella internkommunikationen samt den aktuella organisationsstrukturen. Studien 

lyfter samtidigt vilka skillnader som uppkommit i och med att vissa medarbetare fått 

nya chefer efter omorganisationen och vad medarbetarna själva har för förslag och 

önskemål för att förbättra den nuvarande situationen. 

Preciserad frågeställning 

Hur upplever medarbetarna på Karlstads universitet internkommunikationen och 

organisationsstrukturen efter 2013 års omorganisation? 
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Avgränsningar 

Detta är en fallstudie som endast undersöker hur medarbetarna utan personalansvar 

upplever den nuvarande internkommunikationen och organisationsstrukturen efter 2013 

års organisationsförändring vid Karlstads universitet. 

Internkommunikationsforskningen är avgränsad på så sätt att vi endast behandlat hur 

internkommunikationen förändrats både positivt och negativt, inte innehållet. 

Gällande organisationsstrukturen har vi enbart undersökt upplevelserna av den nya 

strukturen, det vill säga centraliseringen, styrningen och sammanslagningarna. Någon 

analys av individuella ledarskapsroller har inte gjorts. 

Vi har valt att endast se på organisationen som de sektioner som ingår direkt i Karlstads 

universitet, således inte organisationen när den är ansluten till externa stödfunktioner, 

däribland den tillhörande Musikhögskolan Ingesund. Vi vill belysa detta då 

kommunikationen till dessa stödfunktioner anser vi istället tillhöra 

externkommunikation (Cheney, Christensen, Zorn & Ganesh, 2011). 

Disposition 

Kapitel ett introducerade Karlstads universitet som fall och vårt ämnesval. Därefter gavs 

en bakgrund till varför en omorganisation genomfördes och vad den innebar rent 

praktiskt. Detta följdes av en presention av studiens syfte, samt undersökningens 

problemformuleringar och den preciserade frågeställningen. Kapitlet avslutades med en 

beskrivning av de avgränsningar som gjorts för att hålla studien fokuserad, då ämnet 

organisationskommunikation i sig är väldigt komplext och stort. 

Kapitel två beskriver det teoretiska ramverket uppsatsen grundar sig på; alltså de teorier 

som är relevanta för vår studie. Här presenteras begreppen organisationsförändring, 

internkommunikation och organisationsstruktur i detalj. 

Kapitel tre är en metodbeskrivning, som presenterar valet av metod, en beskrivning av 

intervju som metod, undersökningens genomförande, urval av informanter, en 

diskussion kring validitet och reliabilitet samt studiens etiska överväganden. 

Kapitel fyra består av en presentation av undersökningens resultat. Här sammanställs 

respondenternas upplevelser av den nya organisationsstrukturen och intern-

kommunikationen, med ett urval av referat och citat. 
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I det avslutande kapitlet finns en analys och diskussion av resultatet och slutsatserna. 

Här behandlas vad vi anser att resultatet visar, vad detta betyder för Karlstads 

univeristet och liknande organisationer, samt en diskussion i relation till den tidigare 

forskning som presenterats. Avslutningsvis presenteras denna studies implikationer för 

samhället och arbets-/yrkesliv samt möjligheter gällande framtida forskning på området. 
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2 Teori 

2.1 Tidigare forskning 

Denna undersökning om organisationsförändringen som nyligen skett på Karlstads 

universitet fördjupar sig i hur medarbetarna upplever att organisationsstrukturen och 

internkommunikationen har påverkats. Efter en allmän introduktion till 

organisationsförändringar tar följande avsnitt upp definitioner och tidigare forskning 

kring de två huvudområdena. Målet är att skapa ett ramverk för läsaren för att kunna 

förstå vår studie, men även för att senare kunna se om det finns några likheter eller 

skillnader i vårt resultat gentemot tidigare forskning. 

2.1.1 Organisationsförändring 

Då vi studerat en organisation som genomgått en intern förändring behöver vi först 

fördjupa oss i varför man genomför förändringar, vilka problem som kan uppstå och vad 

som är viktigt att tänka på under processens gång. 

Två huvudsakliga mål vid förändringar togs fram under ett seminarium på Harvard 

Business School där flera forskare försökte analysera processen kring när Norges två 

största företag slogs samman och bildade Aker Kvaerner. Hela seminariet mynnade ut i 

boken Breaking the Code of Change (Beer & Nohria, 2000). Den första teoretiska 

grunden kallade de för ”strategi E”, där E står för economic. Syftet med denna strategi 

är att skapa ett ökat ekonomiskt värde för organisationen, ofta i form av avkastning till 

ägarna. För att öka lönsamheten kan man exempelvis skära ner på administrativa 

kostnader. I denna strategi är ledningen drivande och fokus ligger på formella strukturer 

och system. All förändring sker planerat och programmatiskt. Det är vanligt att 

organisationen använder externa konsulter och man nyttjar finansiella incitament. 

Organisationen vill ha synliga resultat som skall gå att mäta, så som högre vinst 

(Jacobsen, 2005). 

Den andra strategin som togs fram under seminariet är ”strategi O”, där O står för 

organisation. Målet med att använda sig av strategi O är att organisationen skall 

utveckla de mänskliga resurserna och optimera dessa. Fokus ligger på att utveckla 

personalens kultur och på så sätt skapa ett större engagemang i organisationen. 

Ledningen låter med denna strategi personalen vara delaktig och påverka processen så 

mycket som möjligt. Förändringen sker inte planerat, utan får vara en längre process. 
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När en organisation implementerar strategi O menar forskare att det kretsar mer kring 

utveckling än förändring. Utvecklingen har inget uttalat fast mål som går att mäta i 

siffror, utan det är en kontinuerlig process. Målet för förändringen kan istället vara att 

organisationen ska utveckla personalens förmåga att lära sig. En förutsättning för detta 

är att man fokuserar på människorna som ingår i organisationen. Med detta synsätt anser 

man inte att organisationen lär sig, utan att dess individer gör det (Jacobsen, 2005). 

För att organisationer skall kunna fortsätta existera krävs det att organisationen anpassar 

sig efter den förändrade omvärlden som organisationen befinner sig i. Detta inkluderar 

att anpassa sig både externt och internt. Beroende på situation får förändringar olika 

innebörd och omfattning. Som nämndes i inledningen har förändringar oftast en negativ 

laddning om du frågar personalen som berörs, eftersom man bland annat antar att 

medarbetare kommer bli uppsagda. Detta sker i vissa fall, men långt ifrån alltid. 

Förändring kan istället innefatta allt ifrån sammanslagningar och uppköp till 

omorganisationer eller nya mål. Däremot kan förändringar förstås vara negativa för 

organisationen. De kan exempelvis vara destruktiva och kontraproduktiva mot de 

ursprungliga mål som organisationen har skapat. Vid sådana fall kan man faktiskt se 

medarbetare som jobbar emot förändringen som något positivt, även fast de oftast ses 

som bakåtsträvande (Heide m.fl., 2012). 

Erikson (2011) tar upp några fallgropar som är viktiga att ha i åtanke när man skall 

genomgå en förändring inom en organisation. Att inte lyckas tydliggöra varför man 

genomför förändringen är en av dessa, som kan leda till en oförståelse hos både ledare 

och medarbetare. Det är därför avgörande att analysera om organisationen har fått en 

förändringsinsikt innan man påbörjar själva förändringen. Oklara visioner och mål är 

punkter som även de skapar oförståelse till förändringen, då det kan bli stora glapp 

mellan den nutida bilden av organisationen och den bild man vill skapa av den 

förändrade organisationen. Att ha rätt retorik är också avgörande, för om 

kommunikationen och informationen är monoton och ensidig finns det risk att 

personalen i organisationen motsätter sig förändringen och inte engagerar sig i den. 

Förändring är något som sker i organisationer, vare sig man vill eller inte. Tydligt 

ledarskap är något som är nödvändigt vid dessa förändringar. Ledaren bör vara en 

person som med hög auktoritet som kan influera andra att vilja arbeta på ett visst sätt 

och sträva efter de uppsatta målen för organisationen (Bruzelius & Skärvad, 2011). 
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Oavsett mål så är en viktig förutsättning vid förändringar att medarbetarna har det 

största förtroendet för sin närmaste ledare, alltså den som ser dem göra sitt dagliga 

arbete och den som de pratar med på kafferasten. Det är till denna chef medarbetarna 

kommer att vända sig till när det skapas frågor, problem eller andra oklarheter vid 

omorganisationer. Denna ledare är den som vet vad som motiverar de individuella 

medarbetarna och hur deras inställning till processen är. Att det är dessa ledare som 

indirekt skapar förutsättningarna för organisationsförändringen kan förstås då de är 

länken mellan högsta och lägsta nivån i organisationen (Johansson, Grandien & Cepatie 

2006). 

2.1.2 Organisationsstrukturer 

På Karlstads universitet fanns en utpräglad organisationsstruktur som förändrades i och 

med omorganisationen. Vi vill visa här vad som menas med organisationsstrukturer, vad 

det finns för olika former och hur man kan använda sig av dessa för att bygga en 

organisation. 

Organisationsstruktur kan definieras som "hur organisationen avgränsas mot sin 

omvärld, det sätt, på vilket arbetet och ansvar fördelas i en organisation samt hur 

organisationen samordnas, leds och styrs" (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 183). För att 

konkretisera detta så behöver organisationen definiera enskilda eller gruppers 

arbetsuppgifter och arbetsprocesser, visa på vilket sätt arbete och ansvar är fördelat, 

bestämma hur beslutsrätten och befogenheter fördelats i uppgifter och processer, 

förtydliga hur förhållandet mellan överordnad och underordnad skall utformas och hur 

man skall samordna och styra arbetsuppgifter och arbetsprocesser. 

Med organisationsstruktur menas således vad som ger organisationen form och sätter 

ramar för denna. Det finns enligt organisationsforskare två olika strukturer; fysiska och 

sociala (Hatch, 2002). Den fysiska strukturen är till exempel var organisationen 

geografiskt är placerad, vilken layout byggnaderna har eller vad organisationen har för 

design. Social struktur är istället sociala element som påverkar människor, så som 

positioner, en persons inflytande eller organisatoriska enheter. Hierarki, byråkrati och 

centralisering är exempel på former av sociala strukturer (Heide m.fl., 2012). 

Organisationer kan vara strukturerade hierarkiskt eller horisontellt, det vill säga främst 

vertikal eller huvudsakligen horisontell. 
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Figur 4 - Hierarkisk struktur 

En hierarkisk organisation präglas ofta av högt centraliserat styre. Beslutanderätt och 

befogenheter ligger främst hos en chef eller en ledningsgrupp som befinner sig högt upp 

i organisationen. Enligt Heide m.fl. (2012) kan en hierarkisk struktur och spetsig 

organisation ändå vara demokratisk, om de anställda ges inflytande och möjlighet att 

påverka. Den hierarkiska strukturen kännetecknas även av tydliga över- och 

underordnade. Förgrenat från ledningen finns alltså ett antal mellanled ned till 

medarbetare på lägsta nivå. Strukturen visar sig i dimensioner och nivåer av 

arbetspositioner, så som rektor, dekan, prefekt och forskare/lärare. Max Weber (1985) 

som var en tysk filosof ansåg att den hierarkiska strukturen var den bästa, och den är 

fortfarande den mest dominerande. Det är en sådan typ av struktur som Karlstads 

universitet använder sig av idag.  

 

Figur 5 - Horisontell struktur 

En horisontell organisation skiljer sig främst från den hierarkiska på så sätt att den är 

mer decentraliserad. Beslutsrätten och befogenheter är utspridda och man låter besluten 

i allt större utsträckning tas av organisationsmedlemmarna som finns längre ned i 

organisationen. Decentralisering ses oftast som något positivt eftersom beslutfattanden 

sker närmare individen inom organisationen, men ett problem som finns är att 

decentralisering kräver mer samordning (Heide m.fl., 2012). 

Förändringar av organisationsstrukturen kan få flertalet följder för medarbetarna. Om 

man exempelvis skalar ner på ledningsstrukturen och tar bort mellanled, som att gå från 

en hierarkisk till en mer horisontell struktur, kan medarbetarna känna att deras avstånd 

till ledningen ökar och att cheferna kommer längre bort (Johansson m.fl., 2006). Under 
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själva förändringen är det viktigt att få alla nivåer i strukturen med sig. Eftersom 

mellancheferna är länkar mellan de olika lagren i organisationen bör det vara ledningens 

högsta prioritet att sina mellanchefers syn på organisationsförändringen att 

överrensstämma med ledningens och se till att dessa ledare är villiga att genomföra 

förändringen. Om organisationen istället får en ledare som motsätter sig 

organisationsförändringen kan detta betyda att alla dess undermedarbetare även gör det 

(Johansson m.fl., 2006). 

2.1.3 Relationen mellan organisationsstruktur och internkommunikation 

För att leda oss vidare från organisationsstruktur till internkommunikation behöver vi se 

på forskningens kopplingar mellan de två. 

Historiskt sett såg organisationsforskningen människan som en produktionsapparat. 

Idag utgår man istället från att människan är en social varelse. På samma sätt har 

kommunikationsforskningen ändrat sin inriktning från att studera isolerade individer till 

att studera sociala varelser. Detta betyder att två olika forskningstraditioner har mötts 

och att det idag är svårt att skilja organisation från kommunikation (Putnam & Poole, 

2008). 

Kommunikationen anses nu vara en variabel i organisationsstrukturen. 

Kommunikationen upprätthåller och förklarar, men kan även motstrida 

organisationsstrukturen, utefter det sätt som medarbetarna socialiserar med varandra. 

Det är alltså naturligt förekommande i organisationer att kommunikationen hjälper till 

att förstå hur strukturen ser ut eller förändras (McPhee & Poole, 2001). Det finns även 

ett samspel mellan hur information och kommunikation fungerar beroende på hur 

organisationsstrukturen är uppbyggd. Om det är många chefer behöver till exempel 

informationen passera många filter och riskerar därför att förändras på vägen ner i 

hierarkin. Detta gör att uttalade mål kan omformuleras och förändras från ledning till 

medarbetare. Således är en tydlig kommunikation mycket viktig vid förändringar. 

2.1.4 Internkommunikation 

Kommunikationens roll vid förändringar får en allt större roll i modern forskning 

(Heide m.fl., 2012) och vi behöver därför fördjupa oss i vad kommunikation inom 

organisationer är och vad forskningen säger om internkommunikationen vid 

förändringar. 
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I dagsläget ser man organisationskommunikation som en process där man använder 

meddelanden så som verbala och icke-verbala symboler och social interaktion för att 

skapa, bibehålla och arbeta inom en precis kontext. Personal inom organisationer 

använder social interaktion med flertalet syften; för att koordinera aktiviteter, för att 

referera till tidigare konversationer och för att forma förhållningsätt för framtida möten. 

Kommunikation är dynamiskt och en konstant föränderlig process, som hjälper till att 

forma organisationen och utveckla system för att skapa sammanhang och förståelse. 

Därför innebär organisationskommunikation en möjlighet att förstå komplexa 

situationer, att diagnostisera organisationsproblem, komma fram till ett beslut och att 

koordinera organisationsevent (Putnam & Poole, 2008). 

Först och främst skiljer man på extern och intern kommunikation. Extern-

kommunikation är all kommunikation som sker med intressenter utanför själva 

organisationen. Internkommunikation är istället all kommunikation som sker inom en 

organisation. Det kan vara att personalen sitter på ett officiellt möte och diskuterar hur 

man skall komma lösa ett aktuellt problem på arbetsplatsen, men det kan lika gärna vara 

två kollegor som pratar om vad de har gjort under helgen. Den senare formen kallas 

informell kommunikation, något som sker för att skapa sociala band inom 

organisationen. Enligt Barnard (1938/1968) är kommunikation mellan medarbetarna 

nödvändig, då organisationer är uppbyggda av människor och deras relationer, men han 

ansåg att den informella kommunikationen endast kan vara till fördel om man vårdar 

den med omsorg. Idag finns en annan syn på den informella kommunikationen, 

nämligen att den aldrig kan styras och att den kan vara till både för- och nackdel för 

organisationer. Det tar arbetstid att genomföra informell information men det kan å 

andra sidan stärka eller försvaga organisationen i sociala eller åsiktsutbyten (Heide 

m.fl., 2012). 

I organisationer finns det enligt Strid (1999) olika vägar för informationen att ta. Det 

finns direkta informationsvägar där exempelvis en förman eller chefen informerar 

personalen, arbetskamraterna berättar om något som kommer ske eller så kan man ha 

arbetsplatsträffar eller informationsmöten. Utöver dessa finns även indirekta 

informationsvägar. Författaren tar upp exempel som massmedia, personaltidningar, 

anslagstavlor och övriga interna kanaler. Ett stort problem som han tar upp när det 

kommer till kommunikation med kollegor är att det kan skapas ryktesspridning. Rykten 

kan skapas och uppstår när det finns brist på information om en fråga som har ett högt 
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intresse, till exempel organisationsförändring. Desto högre intresset är, desto större är 

risken att det uppstår rykten. Det är dock viktigt att poängtera att rykten oftast skapas av 

grupper och inte enskilda individer. För att avliva ryktesspridningen skall man enligt 

Kapferer (1988) försöka komma åt smitthärden. Med detta menas att man hittar vem 

eller vad som startar ryktena och startar en kampanj i syfte att ta död på ryktet. 

Erikson (2011) beskriver två olika kulturformer som kan finnas i organisationer och 

dess effekt på kommunikationen; den dynamiska och den förvaltande. Den dynamiska 

kulturen är orädd och präglas av att medarbetare är entusiastiska och har 

entreprenörsanda. Den starka toppledningen anger tydliga mål och riktlinjer som i sin 

tur ger känslor av utmaning och engagemang hos de anställda. Ledord som snabbhet, 

lekfullhet och belöning präglar organisationen. Problem för kommunikationen i 

organisationer med sådan kultur är att ledarnas ambitioner kan förändras snabbt och 

resten av organisationen hinner inte med att bli informerade om förändringarna. Det 

största informationsutbytet sker genom muntlig kommunikation utan hänsyn till 

hierarkin som finns i organisationen. Den informationen som skickas via skriftliga 

kanaler har oftast till uppgift att komplettera den informationen som spridits muntligt.  

I den förvaltande kulturen är tryggheten istället basen för utveckling. Organisationen 

utvecklas steg för steg utan att ta onödiga eller djärva risker. Det finns brist på mål och 

vision från toppledningen. Det är istället mellancheferna som sätter upp egna mål och 

visioner, och därför är de starkaste i organisationen. Medarbetarna är lojala mot 

organisationen, men det starkaste intresset ligger hos den egna enheten och att den 

skapar resultat. Kommunikationen hos den förvaltande kulturen går via den hierarkiska 

linjevägen som tydligt följer organisationens struktur. Positivt med den förvaltade 

kulturen är att kommunikationskanalerna är väl utvecklade och att den interna samt 

externa kommunikationen har utvecklats på djupet. Problem med dessa kanaler är att en 

dubbelriktad dialog är svår (Erikson, 2011). 

Ett problem som man ställs inför när man skall studera organisationskommunikation är 

att man behöver avgränsa sig till vilken kommunikation som faktiskt tillhör 

internkommunikationen. Enligt Jablin & Putnam (2001) börjar denna gräns att suddas ut 

allt mer och mer. Detta beror på att tidigare kunde man studera internkommunikationen 

som hände inom en geografisk plats där organisationen befann sig. Idag är 

organisationer inte längre begränsade till att föra internkommunikationen på en bestämd 
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plats, utan vissa vissa delar av organisationen kan vara placerade utomlands. I dagens 

teknologiska samhälle har kommunikationen inom organisationer förändrats. Med hjälp 

av kommunikationsteknologi så som internet kan organisationen arbeta utöver större 

ytor, nationellt som globalt. Med hjälp av dagens möjligheter kan ledningar och chefer 

inom en organisation vara på andra sidan planeten utan att det påverkar 

ledningsdirektiven drastiskt. Framtida forskning måste hålla jämna steg med teknologin 

för att maximera de strukturella och konfigurella möjligheterna till ytterligare förståelse 

och förändring av organisationen (McPhee & Poole, 2001). 

Förändringar inom organisationer är alltid ett påfrestande moment för medarbetare och 

även för ledare. Att inte veta om du kommer att ha en plats i den nya organisationen 

eller vad dina arbetsuppgifter kommer att vara är något som medarbetaren kommer att 

fundera mycket på och lägga mycket tid och energi på att reda ut. Det är då viktigt att 

ledningen kommer med klara, tydliga och ärliga direktiv för hur den nya organisationen 

skall se ut (Kavanagh & Ashkanasy, 2006). 

kommunikation och transparens vid förändring är mycket viktigt, det kommer inte 

bara att bestämma hur ledarna kommer att betraktas, utan även vilka som kommer 

att betraktas som ledare (Kavanagh & Ashkanasy., 2006, s. 81)
2
 

Däremot kan det ske missförstånd och friktion om inte ledningen vet vilket språk 

medarbetarna pratar. Därför är det ytterst viktigt att ledningen tydlig kommunicerar ut 

sina mål till mellanchefer vars uppgift är att föra vidare informationen och föra en 

dialog med underarbetarna så att hela organisationen strävar åt samma håll. Ledaren, på 

alla nivåer, har en alltså avgörande roll vid organisationsförändringar för att 

kommunicera syftet, processen och målen med förändringen. Om detta inte 

kommuniceras till medarbetarna kommer de inte förstå varför det är nödvändigt med 

organisationsförändringen och risken finns att de ställer sig negativt till förändringen 

och försöker motverka processen (Heide m.fl., 2012). Man kan se förändringen som en 

resa där organisationen är en båt och skall åka från en plats till en annan. Medarbetarna 

behöver då förstå varför de skall åka till en ny plats, vad som förväntas att de skall göra 

på vägen dit och vad de skall göra när de når den nya platsen. Om detta inte görs 

kommer båten kanske inte att nå hela vägen fram, målet kanske blir något annat och 

                                                 
2
 Egen översättning 
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mycket tid samt energi kommer förloras på vägen för att lösa de frågor som 

uppkommer. 

Dialog är idag ett slagord inom kommunikationsforskningen och en viktig 

framgångsfaktor när det kommer till forskningen om relationen mellan organisationen 

och dess intressenter. Dock råder det ingen exakt klarhet i vad som menas med dialog, 

men det finns en generell syn av att dialogen är intimt förknippat med delaktighet. I och 

med att vissa problem som organisationer ställs inför är så svår att lösa för enskilda 

individer måste de samarbeta i olika grupper där varje individ har olika kompetenser 

och positioner. Genom att dessa personer har en dialog kan de gemensamt komma till 

nya insikter och kunskap som de aldrig kunnat komma fram till på egenhand 

(Simonsson, 2002). Dialogens roll är att få alla att förstå förändringen med sina egna 

ord, antingen direkt när ledaren informerar eller senare under en konversation med en 

kollega. 

Tidigare forskning visar att det är mycket vanligt att man inom organisationer klagar på 

kommunikationen. Problem som uttrycks är chefens oförmåga att lyssna, 

ogenomskinlighet och att man överrumplas av information, särskilt epost (Heide m.fl., 

2012). Det finns motstridiga åsikter då man önskar mer information om beslut och 

förändringar, samtidigt som man anses överbelastas av information överlag. Rogers & 

Agarwala-Rogers (1976) argumenterar därför för att man måste sålla informationen och 

skapa en balans så att man endast nås av det som är relevant. 

2.1.5 Summering 

Förändring är oundvikligt för organisationer, i vårt ständigt föränderliga samhälle. Det 

finns två huvudsakliga anledningar till att man vill förändra en organisation. Man vill 

antingen skapa en mer ekonomiskt lönsam organisation, eller utvecklas kulturellt genom 

att fokusera på de mänskliga resurserna (Beer & Nohria, 2000). Även om förändringar 

oftast uppfattas som negativa av medarbetarna är de nödvändiga för organisationens 

överlevnad. Viktigt att tänka på vid en organisationsförändring är att tydliggöra 

orsakerna och visionerna för alla inblandade och att kommunicera detta med bra retorik 

(Erikson, 2011). Även tydligt ledarskap underlättar, särskilt ett högt fortroende för den 

närmsta ledaren (Johansson m.fl., 2006). 
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Begreppet organisationsstruktur innebär fördelningen av arbetsuppgifter, ansvar, 

styrning och förhållandet mellan över- och underordnade. Det är viktigt att alla dessa 

fördelningar är tydliga (Bruzelius & Skärvad, 2011). Man skiljer på fysisk och social 

struktur, men även hierarkisk och horisontell organisationsstruktur. Vid förändringar är 

det viktigt att man får med sig alla organisationens nivåer, något som kräver tydlig 

kommunikation. 

Kommunikation kan delas upp i extern och intern, där det sist nämnda i sin tur kan vara 

formell eller informell, samt följa direkta och indirekta informationsvägar. Vid en 

dynamisk kultur anger ledningen tydliga mål som möts med engagemang från de 

anställda, och kommunikationen är främst muntlig utan hänsyn till organisationens 

hierarki. I en förvaltande kultur överlämnas istället mer ansvar till mellanchefer och 

kommunikationen följer tydligare den hierarkiska linjevägen i väl utvecklade 

kommunikationskanaler (Eriksson, 2011). Idag går kommunikationsteknologin snabbt 

framåt vilket ger större möjligheter att leda utan att faktiskt behöva ses fysiskt (Jablin & 

Putnam, 2001). Under förändringar är det mycket viktigt med tydlig och ärlig 

kommunikation för att undvika osäkerhet och motstånd bland medarbetarna (Kavanagh 

& Ashkanasy, 2006). En bra kommunikation genomsyras av dialog, vilket ger 

personalen en känsla avdelaktighet (Simonsson, 2002). Problem som istället är vanliga 

är chefens oförmåga att lyssna, ogenomskinlighet och för mycket information (Heide 

m.fl., 2012). För att motverka det sistnämnda måste man aktivt sålla vem som skall nås 

av vilken information (Rogers & Agarwala-Rogers, 1976). 

Avslutningsvis kan vi konstatera att vår studie har valt centrala forskningsfrågor från det 

klassiska perspektivet, som berör organisationsstrukturens relation till 

kommunikationen. Från det tolkande perspektivet har vi anammat en neutral 

sinnesstämning till informationen vi samlat in och dess resultat. Från det kritiska 

perspektivet har vi valt att ta medarbetarnas syn och ta till oss deras åsikter och 

formuleringar. Vi har valt att inte exklusivt hålla oss till ett perspektiv, utan tagit de 

metoder, förhållningssätt och perspektiv som passat vår studie bäst. 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

Studiens syfte var att ta reda på hur Karlstads universitets medarbetare upplever den nya 

organisationsstrukturen och internkommunikationen efter 2013 års omorganisation. För 

att lyckas komma åt medarbetarnas erfarenheter, attityd och upplevelse valde vi att 

använda oss av personintervjuer med totalt åtta undervisande eller forskande 

medarbetare inom två olika fakulteter, det vill säga fyra från varje fakultet. En viktig sak 

som vi måste fråga oss själva är om datan vi samlat in kan representera det vi vill uttala 

oss om (Ekström & Larsson, 2010). För att ta reda på just åsikter, erfarenheter och 

upplevelser kan man istället utföra en enkätundersökning, men eftersom vi vill ha 

möjligheten till dialog med respondenterna och mer djupgående svar föredrog vi 

intervjun som metod. Några fördelar med intervju som metod istället för enkät är att 

svaren är öppna och att man kan ha samtal kring några breda frågor eller teman, samt att 

man vid behov kan konkretisera frågorna för tydligare svar. Om vårt intresse med 

studien istället hade varit att visa på statistik och siffror hade vi valt metoden 

enkätundersökning. Med en större insamling av enkäter hade vi kunnat nå ut till ett 

större antal medarbetare, och på så sätt kunnat generalisera och dra mer övergripande 

slutsatser. Med åtta personintervjuer blev antalet röster som fick komma till tal mer 

begränsat, men det gav istället djupare insikt och förståelse för hur några individer 

upplevt omorganisationen. Valet föll alltså naturligt på intervju då vi främst eftersöker 

djup kunskap och förståelse om människors åsikter och känslor. Möjligheter till 

användande av metoden fokusgrupp övervägdes också då metoden enligt Morgan 

(1997) skapar ett forum där fler erfarenhetsaspekter och perspektiv lyfts fram som 

annars inte synliggörs utan gruppinteraktion. Men fokusgrupp som metod valdes bort på 

grund av problematiken som kan uppstå gällande trovärdigheten, då deltagarna inte 

vågar säger vad de tycker på grund av grupptryck och rädsla för andras åsikter och 

därmed kanske utelämnar privata och känsliga aspekter eller överdriver för att göra 

intryck (Larsson, 2010, s. 85). 

3.1.1 Intervju som metod 

För att genomföra personliga intervjuer krävs sju olika faser. Först måste en 

tematisering ske, där forskaren väljer ämnesområde och formulerar en frågeställning. 
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Nästa fas är planering där den övergripande strukturen formas. Detta följs av ett urval 

där respondenterna väljs ut. Personerna kan slumpas fram eller väljas ut personligen, 

beroende på studiens syfte och mål. Därefter utformas och testas intervjuns struktur och 

manual, följt av själva genomförandet av den riktiga intervjun. Som intervjuare skapar 

man förutsättningarna för att respondenterna skall våga öppna upp sig och uttrycka sina 

åsikter, genom att exempelvis skapa en trygg miljö och vara en god lyssnare. Efter 

genomförandet skall materialet transkriberas och skrivas ut intervjuerna. När detta 

arbete är klart skall forskaren analysera och redovisa materialet (Larsson, 2010). 

3.2 Genomförande 

För att skapa en bakgrund till studien och ge författarna god kunskap om det aktuella 

fallet genomfördes inledningsvis en gedigen informationsinhämtning, med bland annat 

ett antal rektorsbeslut och remisser. Fokus låg på att förstå varför en omorganisation 

genomfördes och vad som faktiskt ändrades. Dokumenten och handlingarna vi tog del 

av pekade på två individer som varit aktivt medverkande i implementeringsgruppen och 

som därmed skulle kunna bidra med mer information. Så för att skapa ytterligare 

förståelse och komplettera texternas information kring organisationsförändringen 

genomfördes en personlig informantintervju med prorektor Thomas Blom (se Bilaga A). 

Denna insamlade data ligger till grund för uppsatsens bakgrundssektion och blev ett 

avsprång till den fortsatta undersökningen. 

Utifrån den insamlade bakgrundsinformationen valdes tillvägagångssättet intervju som 

analysmetod, då frågeställningen och syftet kräver medarbetares åsikter, erfarenheter 

och upplevelser. Intervjumanualen utformades och pilottestades på två individer. Målet 

med pilottestet var att upptäcka brister i intervjumanualen och att säkerställa om 

frågorna verkligen gav svar på det som eftersöktes. Vissa justeringar gjordes innan den 

slutliga intervjumanualen kunde presenteras (se Bilaga B). Personintervjun är av 

strukturerad form vilket innebär att manualen innehåller ett flertal konkreta och 

specificerade frågor, men man bistår inte med svarsalternativ som vid en 

surveyundersökning utan förväntar sig mer öppna och utvecklade svar (Larsson, 2010, 

s. 60). Målet var att följa intervjumanualen så noga som möjligt, men ibland tillkom 

även följdfrågor, där respondenterna exempelvis ombads utveckla eller konkretisera 

sina svar. Intervjun består av tre frågedelar; bakgrundsfrågor, internkommunikation och 

organisationsstruktur. Den allra första frågan är endast en kontrollfråga där vi eftersökte 
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hur länge respondenten arbetat i organisationen. Vår tanke med detta var att säkerställa 

att personen i fråga verkligen har nog med erfarenhet för att kunna uttala sig om 

organisationen både före och efter omstruktureringen. Svaren på denna fråga är dock 

strukna ur transkriberingarna eftersom de kan röja respondentens identitet. Följande två 

delar rör de två områdena internkommunikation och organisationsstruktur där vi 

behandlat medarbetarens syn på de båda ämnena före och efter omstruktureringen. De 

ombads även ge förslag på hur de två ämnena kan förbättras. 

Studien fortskred med urval och att stämma möte med åtta stycken respondenter för 

personintervjuer. Personintervjuerna genomfördes individuellt och fortlöpande under en 

kortare tid. I början av varje intervju återupprepades syftet med studien och 

respondentens roll i sammanhanget. De informerades även om att resultaten kommer 

presenteras anonymt och tillfrågades om intervjun fick spelas in för att transkriberas, 

vilket samtliga godkände. Inspelningar skedde via mobiltelefoner, vilket vi ansåg 

tillräckligt då dagens mobiltelefoner spelar in med mycket tillfredsställande ljudkvalité. 

Intervjuerna tog cirka 20-35 minuter var. Alla åtta intervjuer transkriberades därefter 

ordagrant
3
. Det som framkom i intervjuerna sammanställdes sedan i relation till studiens 

frågeställning och presenteras i denna uppsats för att senare möjliggöra diskussion och 

slutsatser. 

Själva intervjuerna kretsade kring internkommunikation och organisationsstruktur 

överlag. Utefter vad som kom fram i intervjuerna sammanställdes därefter gemensamma 

teman, nämligen: 

 Organisationsstruktur: centralisering, okunskap om verksamheten, homogenitet 

och storlek, samt bryta mark. 

 Internkommunikation: formalitet och transparens, otydlighet, för mycket 

information, samt utveckling 

Avslutningsvis finns även en resultatdel vid namn organisationsförändring, som knyter 

samman intervjuerna och kommenterar det övergripande målet om att effektivisera 

verksamheten. 

                                                 
3
 Sammanlagt antal sidor transkriberat: 55 
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3.3 Urval 

Organisationen Karlstads universitet har ungefär 1200 anställda varav cirka 70 procent 

är undervisande och forskande, det vill säga ungefärligen 840 olika individer. Syftet 

med studien är att ta reda på den upplevda förändringen och åsikter om det som har 

förändrats, vilket gör att vi har valt bort individer som har varit direkt aktiva och 

ansvariga i arbetet med förändringsprocessen. För att avgränsa studien har vi valt att 

fokusera på de undervisande och forskande medarbetarna. Detta innebär att exempelvis 

administrativ personal exkluderats. Individer tillhörande lärarutbildningen och 

universitetsbiblioteket har också valts bort då de inte tillhör institutionerna eller 

fakulteterna som varit med om de stora förändringarna.  

Sammanlagt intervjuades åtta individer, fyra från varje fakultet. Vi genomförde ett 

slumpmässigt urval inom Karlstads universitets institutioner. För att undvika att flera 

respondenter kom från samma institution eller fakultet delades de som tackade ja till 

personintervju upp i olika ämneskategorier, för att utifrån dessa grupper sedan 

slumpmässigt väljas ut. Syftet med urvalsprocessen var att flertalet sidor av 

organisationen skulle representeras och få komma till talan. Institutionerna i sig varierar 

i storlek, men detta har det inte tagits någon hänsyn till. Intervjurespondenterna är på 

inget sätt representanter för hela sin institution, utan skall endast ses som individer i 

organisationen. Detta eftersom syftet är att se hur medarbetarna har upplevt 

omstruktureringen, inte hur institutionerna som stort har upplevt förändringen. 

Respondenterna till vår studie är som tidigare nämnt medarbetare utan personalansvar, 

med varierande titlar så som lektor, adjunkt, doktorand och professor. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

När vi genomförde en studie om det universitet vi själva studerar på blev kravet högre 

på att hantera intervjuerna på ett korrekt och förtroendeingivande sätt så att 

respondenterna vågade svara sanningsenligt och uttrycka sina verkliga åsikter. Om de 

hållt tillbaka sina verkliga åsikter hade reliabiliteten sjunkit markant. Vi förklarade vid 

inledningen av varje intervju hur det insamlade materialet skulle hanteras, att vår 

handledare eller någon annan inte på något sätt skulle gå tillgång till eller få veta vem 

som har sagt vad. Målet med detta var att få respondenterna att förstå att vi har insikt 

om respondenternas utsatta situation när det kommer till att delta i en studie rörande 

personliga åsikter om deras egen organisation. Vi har i materialet gett respondenterna 
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nummer för att kunna urskilja dem, och eftersträvat en hög grad av anonymitet genom 

att stryka namn på kollegor eller annat personligt som kan avslöja deras identitet. Vi 

upplever att respondenterna var mycket ärliga och vågade uttrycka sina verkliga 

upplevelser och åsikter, vilket ger studien en hög grad av reliabilitet. 

I urvalet med respondenter fanns åtta personer, med spridning från hela universitetet. Vi 

gjorde detta då vi eftersökte en spridning av hur det ser ut på universitetet och inte 

enbart insyn i hur en enskild institution ser på omorganisationen. 

För att säkerställa en hög validitet genomförde vi pilotintervjuer av vår intervjumanual. 

De två pilotrespondenterna ingick inte i målgruppen, men har kunskap om 

organisationen och kunskap om forskningsmetoden, och kunde på så sätt ge konstruktiv 

feedback på den tilltänkta intervjumanualet. Under pilottestet kunde vi också upptäcka 

om frågorna uppfattades på det sätt vi önskade och därmed gav de svar som behövdes. I 

vissa fall ledde detta till omformuleringar av frågor, och i några andra fall lade vi istället 

till konkretiseringar och följdfrågor. Validiteten ökar även av att vi under processen har 

haft möjlighet att ställa frågor om intervjufrågornas utformning och hela 

intervjuprocessen till en professor som är expert inom medie- och kommunikations-

vetenskap.  

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie är intervjubaserad och innehåller både personliga åsikter och erfarenheter. 

Därför har fyra principer inom etiska överväganden genomsyrat arbetet; information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Respondenterna har både vid första kontakten och sedan upprepat under själva 

intervjutillfället blivit informerade om vad det är för studie och dess syfte. Diskussion 

fördes mellan samtliga respondenter och intervjuledare för att säkerställa samtycke och 

nyttjande av den insamlade datan från intervjuerna. Under intervjuerna har 

respondenterna haft möjlighet att dra sig ur om så önskats, för att garantera att samtliga 

respondenter ställt upp frivilligt i studien. Möjlighet för respondenterna att få granska 

den transkriberade datan gavs. 

För att öka reliabiliteten av studien och säkerställa individernas trygghet garanteras 

anonymitet för samtliga respondenter i personintervjuerna. För att undvika att 
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respondenter kan identifieras används könsneutrala benämningar. Dessutom utelämnas 

faktorer så som etnisk bakgrund och ålder. Vi har även valt att stryka respondenternas 

svar på första frågan där vi frågar hur länge de har arbetat i organisationen, vi kom fram 

till att chansen är liten men det finns en möjlighet att respondenterna kan identifieras. 

Frågan har ingen inverkan på studien, utan är en enbasrt kontrollfråga för oss för att se 

hur mycket kunskap och erfarenheter respondenten inom om organisationen.  
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4. Resultat 

Nedan följer en presentation av de resultat som framkommit i personintervjuerna. 

4.1 Organisationsstruktur 

Centralisering 

Beslutsmakten har klättrat högre upp i hierarkin och flera av respondenterna menar 

därför att det ligger alldeles för mycket makt hos rektorn. 

För att hårddra det lite granna är det väl som så här att rektor själv vill ta beslut om precis 

allting – Respondent 5 

Det har uppstått en distans, då man upplever att besluten fattas för långt bort och att det 

samtidigt är svårare att prata med de som tar besluten. Man känner inte längre någon 

medbestämmanderätt eller delaktighet. Vissa går till och med så långt att de ifrågasätter 

om det verkligen är demokratiskt. 

Dessutom finns ett missnöje kring ledarnas kompetens att fatta formella beslut, och 

sedan våga stå för dem. Man önskar att de formella besluten görs tydliga och att 

beslutsfattarna tar ansvar för dessa frågor så att man kan kontakta dem och inte bli 

vidareslussad till att prata med andra. 

Jag tror vi har chefer som inte vet hur man fattar formella beslut eller står för formella 

beslut. Jag kan inte uppfatta det på något annat sätt, att det inte riktigt vet – Respondent 3 

Någon föreslår att alla förslag ska gå ut på remiss i verksamheten innan beslut fattas. Ett 

annat förslag som framkom vid en personintervju var att det borde ske ett större 

samarbete mellan beslutsfattande och medarbetare under beslutsprocessen via 

kommunikatörer som kan ge en kontext i varför beslut fattas. Detta skulle enligt 

respondenten göra arbetet mer demokratiskt. 

En respondent uttrycker dock uppskattning över att flera mellanled försvunnit för att 

göra beslutsvägarna effektivare. 

Det sitter för många småpåvar runt om i en organisation och det kan effektiviseras. Jag 

har jobbat tidigare privat i näringslivet och där finns det inte så många hinder i vägen 

emellan besluten där. – Respondent 8 
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Samma respondent uttrycker samtidigt en förståelse för att en organisation inom den 

offentliga sektorn till större grad måste ta hänsyn till de demokratiska dimensionerna, 

vilket gör att beslutsvägarna blir aningens mer komplicerade och trögflytande än inom 

den privata sektorn. 

Okunskap om verksamheten 

Då organisationen blivit centraliserad och beslutsmakten ligger högre upp uttrycker 

medarbetarna ett missnöje kring beslutsfattarnas okunskap om den faktiska 

verksamheten. De nämner att det blivit alldeles för mycket detaljstyrning ovanifrån. 

Dessa personer har enligt respondenterna inte tillräckligt med insikt i hur det faktiskt är 

ute i den dagliga verksamheten 

Dom som sitter där uppe, har dom koll på hur vi jobbar egentligen... vet dom vad vår 

verksamhet går ut på, den dagliga verksamheten... det är ju ändå grundutbildningen som 

är det största och det är ju där vi får in pengar och det är... vi som jobbar med det vet ju 

hur det funkar... – Respondent 4 

Någon respondent går så långt och uttrycker att det känns som om de inte längre är 

betrodda med den kompetens som de har. En annan uttrycker det så att medarbetarna nu 

endast är utförare, och att man ses som ett produktionsbolag och inget annat, vilket 

respondenten finner mycket tragiskt. 

Vi är inte längre betrodda med den kompetens som vi har – Respondent 5 

Majoriteten uttrycker ett starkt missnöje över att inte längre få vara med och besluta om 

saker som direkt rör dem. De anser att de själva klarat av det mycket bra tidigare. 

Exempelvis ifrågasätts varför beslut om kursplaner inte får tas av de som faktiskt 

arbetar med ämnet. Respondenterna önskar därför att större inflytande gavs tillbaka till 

kollegiet och medarbetarna på institutionsnivå kring frågor som rör dem själva. Man 

anser överlag att nere på ämnesnivå finns det kompetens nog att fatta dessa beslut. 

Medarbetarnas önskan är således att besluten återigen fattas närmare verksamheten och 

att ämnena själva får tillbaka mer ansvar och förtroende. 

Homogenitet och storlek 

Ett av målen med omstruktureringen var att skapa homogena grupper, men 

respondenterna anser inte att detta uppfyllts. En respondent menar att man har tappat sin 

avdelningstillhörighet, och att man nu känner sig som ”små öar” istället för en 

avdelning, alltså att det är svårt att identifiera sitt ämne med institutionen. En 
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respondent menar att i och med omstruktureringen har prefekten fått för stort 

ansvarsområden och att de har svårt att förstå olikheterna mellan ämnena, däribland hur 

man arbetar inom de olika ämnena. Man önskar därför starka ledare som förstår 

olikheterna inom de olika ämnena.  

Något slags sunt förnuft och uthållighet lite tålamod och att förstå att vi är så olika – 

Respondent 4 

Det går ej att leda en så stor och icke-homogen grupp effektivt menar en respondent. 

Någon föreslår en institutionsstyrelse, inte en beslutsfattande utan en rådgivande 

funktion som följer de olika besluten och kan ge förklaringar till medlemmarna inom 

institutionen. När institutionerna har vuxit menar några respondenter att prefekten har 

flyttats längre bort från dem, inte bara fysiskt som strukturmässigt, utan även ur ett 

kommunikativt synsätt, då prefekten har fått fler ansvarsområden och inte längre kan 

nås lika lätt. En respondent ifrågasätter hur lämpligt det är att en person har 

personalansvar för så många individer, som det är per institution nu; 

Då man upplever att chefen är ett steg längre bort och chefen inte har så bra koll 

upplever jag, och det klandrar jag inte chefen inte för det kan inte hen göra så mycket åt, 

för hen har så mycket på sitt bord – Respondent 7 

Många respondenter upplever att omorganiseringen har gjort att ämnena kommer i 

skymundan och att fokuset ligger på helt andra saker, det vill säga inte ämnesspecifika 

frågor utan frågor som gäller en lite högre nivå – sådant som man har gemensamt med 

de andra ämnena inom institutionen. En annan respondent menar också att 

institutionerna är så stora så att det blir för lite som är relevant för alla och att det 

därmed känns som om flera möten på institutionsnivå kan undvikas. Man vågar 

dessutom inte ta upp små, men ack så viktiga, frågor på institutionsmötena, då det känns 

som onödig information för de övriga institutionsmedlemmarna.  

Bryta mark 

Ett av målen med omstruktureringen var att man skulle bryta mark, för att på så sätt 

utveckla kärnverksamheten. En av de mest konkreta konsekvenserna upplevs vara en 

utökad medarbetarskara. En majoritet av respondenterna finner det både spännande och 

uppfriskande med att ha fått nya medarbetare. Nya kollegor kan tillföra nya idéer, 

kunskaper och kompetenser. 
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Det blir lite nytt friskt blod också, man ser och upptäcker nya och intressanta 

forskningsområden, de har sin kompetens och vi har våran så uppstår det nya intressanta 

forskningsområden. – Respondent 1 

Framför allt forskningen sägs gynnas av de nya samarbetsmöjligheterna. Majoriteten av 

respondenterna upplever dock att den största skillnaden bara är att det är nya människor 

i fikarummet, vilket upplevs som trevligt. 

Just målet att ”bryta mark” anser man inte riktigt har uppfyllts. Det känns helt enkelt 

inte naturligt att samarbeta över ämnesgränserna, även om man officiellt tillhör samma 

institution. Någon påpekar att man kunnat hamna med vilket annat ämne som helst utan 

att det skulle ha någon större betydelse, för man känner inget behov av att kommunicera 

särskilt mycket över någon ämnesgräns överhuvudtaget. 

Sen kollegorna som jag träffar dom, ja vi har inte så mycket att göra med varandra rent 

professionellt mer än vissa strategiska frågor. Men när det gäller egna forskningsprojekt 

och undervisning så är det fortfarande samma människor som jag kommunicerar med 

som tidigare, så det har inte gjort någon större skillnad. – Respondent 3 

Samtidigt känner några att man håller på att förlora sin ämnestillhörighet och att murar 

mellan de olika institutionerna byggs upp. Däremot är det en respondent som känner att 

det egna ämnet har stärkts, men håller samtidigt med om att samarbetet mellan ämnena 

inte ökat nämnvärt. Någon poängterar dessutom att man faktiskt kunde samarbeta med 

andra ämnen redan innan omorganisationen. Helt enkelt vill man samarbeta med andra 

så är det fritt fram, och det var det även innan omstruktureringen, men det är inte 

särskilt många som finner något behov av att samarbeta över ämnesgränserna. 
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4.2 Internkommunikation 

Formalitet och transparens 

Förut fattades många beslut informellt. Nu är det mer formellt och proffsigt menar en 

respondent. En annan respondent menar att det handlar mer om relationen mellan chef 

och medarbetare på institutionsnivå och att det inte alls har blivit mer formellt, utan att 

det är väldigt informellt. Ytterligare en respondent menar att det var mer informella 

beslut förut på den mindre institutionen, då det skapades en närhet och flexibilitet som 

inte finns på den nuvarande större institutionen. Respondenten påpekar även att 

problemet då var att saker och ting kunde ske på ett sätt som gjorde det mindre 

rättssäkert och genomskinligt för andra. 

Beslut fattades informellt och kunde ske bakom låsta dörrar – Respondent 2 

Man hoppades nu på större genomskinlighet men transparens saknas menar flertalet av 

respondenterna. Några respondenter delar åsikt om att man inte känner att man får 

någon information om vad som beslutas längre. En annan respondent menar att 

ambitionen för en transparent organisation fanns vid inledningen av omorganiseringen, 

men det har blivit lika ogenomskinligt som tidigare, kanske ännu mer ogenomskinligt 

eftersom man har svårare att få tillgång till sin chef. 

Jag har inte den blekaste aning som vilka beslut som fattas – Respondent 2 

Tänker man på vad universitetet skiljer sig åt andra organisationer, här ska transparens 

och genomskinlighet vara självklar efter som det handlar om forskning, vi ska kunna 

följa forskningsprocess hur den ser ut och så. Då blir det lite märkligt hur en organisation 

som bygger på kunskap saknar den genomskinligheten – Respondent 1 

 

Otydlighet 

Respondenterna anser att det inte finns något tydligt system eller riktlinjer för hur 

internkommunikationen ska gå till. I intervjuerna framkom att majoriteten av de åtta 

respondenterna kände till Karlstads universitets kommunikationsplan, men endast ett 

fåtal hade ögnat igenom den. Bara en har läst den noggrant. Det verkar således som om 

ledningens riktlinjer och förhoppningar ej gått fram. En respondent yttrar att 

styrdokumenten bara känns som tomma policydokument, som ej fått förankring i 

verksamheten. Det finns även en mailpolicy, men ingen verkar ha tagit del av den för 
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den följs ej. Respondenten påpeka vidare att om mailpolicyn följdes skulle många 

onödiga timmar till mail-sortering undvikas. 

En annan respondent menar att kommunikationen inom organisationen skulle fungera 

bättre om medarbetarna hade tydligare ansvarsområden. Rollerna anses inte ha framgått 

tydligt. Respondenten uttrycker även en oro, då information kommer uppifrån och ner, 

men hen är inte säker på om information som skickas uppåt ens går fram till slutmålet 

eller om det sållas bort på vägen. 

För om jag lämnar information till min proprefekt och den till prefekt och sen till dekan 

för att sen nå rektor, frågan är om informationen når genom all dessa led i den mån som 

man tänkt sig – Respondent 6 

 

För mycket information 

En frekvent irritation är att man överrumplas av information, särskilt mail. Någon 

uppskattar det till strax över 100 mail i veckan som skall bearbetas. Många övriga mail 

är ofta irrelevanta, då de går ut till en stor folkmassa. Någon undrar varför inte 

mailpolicyn som presenterades för några år sedan följs, där man bland annat ombeds 

förtydliga tidigt i mailet vilka det berör så att man direkt vet om det rör sig själv eller ej. 

Det är väldigt mycket mail som rullar in från olika håll och man vet inte om det berör 

mig eller inte [---] det är för mycket information tycker jag och att det kommer 

information från olika håll som gäller samma sak – Respondent 4 

Här uppvisas en avsaknad av mellancheferna, som tidigare uppfyllde en bra funktion att 

sortera vad som var relevant för den enskilda gruppen. Nu överrumplas man istället av 

alldeles för mycket information. Det allmänna intranätet anses också vara fruktansvärt 

rörigt, vilket uttrycks såhär av en medarbetare: 

Det är ohyggligt svårt att hitta dokument på nätet. Det finns ju en dokumenthörna med 

styrprotokoll, mötesdokument och sånt och det är ju bara en skolåda med dokument – 

Respondent 7 

Respondenterna anser även att det är alldeles för många möten, vilket tar tid och kraft 

från andra viktiga arbetsuppgifter. Mötena i sig saknar dessutom tydlig struktur och 

syfte. Eftersom man inte längre har någon beslutsrätt känns de till och med mer som en 

trevlig klubb; 
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Nu sitter chefen i en annan huskropp och inte ens deltar i ämnesmötena hur ska man då... 

Vi sitter ju som en intern klubb och har lite trevliga diskussioner – Respondent 2 

Mötena i sig är för stora, där flera ämnen ofta ska samsas om samma tid, vilket innebär 

att alla detaljfrågor inte kan diskuteras. 

Det ges heller inte tillräckligt tid till fokuserade ämnesmöten, som rör exempelvis 

kursplaner och undervisningen, vilket i slutändan går ut över kärnverksamheten. Några 

uttrycker därför en önskan om att man endast blir kallad till de möten som är relevanta 

för en själv. 

Jag tror inte det skulle finnas någon poäng med att ha personalmöten med hela 

institutionen, det finns inte frågor, inte tillräckligt många som är relevanta för oss alla i 

en sån här stor organisation – Respondent 5 

 

Utveckling 

Respondenterna uttrycker en positiv känsla av att det faktiskt verkar finnas en hög 

ambition från ledningen att få till en väl fungerande internkommunikation.  

Man har varit angelägen om att göra det på ett bra sätt och få ut budskapet i många 

kanaler och så – Respondent 1 

Medarbetarna känner även ett förtroende för att organisationen vill fortsätta att 

utvecklas, även efter att den fysiska omstruktureringen gjorts. Man har bland annat 

blivit medveten om att intranätet är rörigt och kommer därför ta fram ett nytt inom en 

snar framtid. 

Någon anser däremot att det känns som om man lägger alldeles för stor vikt på den 

externa kommunikationen, som förstås också är viktig, men att det är oerhört viktigt att 

det fungerar väl även inom organisationen. 

Jag tycker ändå att internkommunikationen är såpass viktig att den borde de ha lagt 

större vikt vid – Respondent 8 

Även om man inte är nöjda än så verkar man överlag överens om att det nya systemet 

för internkommunikation trots allt hela tiden blir bättre och bättre. En respondent minns 

att förra omorganiseringen tog sin tid att sätta sig, så man får ha det i åtanke och ha lite 

tålamod. Medarbetarna är alltså medvetna om att det är en tidskrävande process att få 
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till ett nytt system. Inledningsvis gick omorganiseringen väldigt fort, därför har man inte 

funnit sin plats ännu påpekar ytterligare en respondent. 

Vi har en inkörningsperiod hela detta året där det börjar kristalliseras hur informationen 

och det börjar ske på ett bättre och bättre sätt – Respondent 6 
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4.3 Organisationsförändring 

En bra organisationsstruktur och lyckad internkommunikation leder till effektivitet. 

Respondenterna uttrycker dock överlag ett missnöje med båda aspekter. 

Detta är en organisation där både kommunikation och beslutsgångar och beslutsfattandet 

har liksom blivit, det är en organisation som är dysfunktionell – Respondent 2 

Framför allt är man eniga om att det inte blivit effektivare ute i själva verksamheten. En 

gemensam känsla från majoriteten av respondenterna är att effektivitet endast har 

uppnåtts högre upp i hierarkin och inte nere vid institutionsnivå, utan processer som 

tidigare var enkla har blivit mer problematiska. Många uppskattar målet med att mindre 

pengar skulle läggas på administrativa funktioner och mellanled, men är osäkra på om 

så faktiskt blev fallet och anser samtidigt att viktiga funktioner blivit lidande, däribland 

kommunikationsleden. Visionen verkade bra, men man uttrycker att det blivit ett 

gigantiskt glapp mellan ideal och realitet, samtidigt som organisationen i stort inte är 

anpassat efter den faktiska verksamheten, utan snarare efter att skapa en så stor kontroll 

som möjligt ovanifrån. 

En respondent sammanfattar det såhär: 

Jag har inte vunnit på det, men jag tror inte poängen med omorganiseringen var att jag på 

min nivå skulle vinna på det heller – Respondent 3 
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5. Analys och diskussion 

I följande kapitel diskuteras inledningsvis de resultat som framkommit i studien i 

relation till tidigare forskning, enligt samma ordning som föregående kapitel. Därefter 

följer en sammanställning av vad studien har för implikationer för samhället och arbets-

/yrkesliv. Avslutningsvis ges även förslag till vidare forskning inom området. 

5.1 Analys och slutsatser 

5.1.1 Organisationsstruktur 

Den största effekten av förändringen gällande organisationsstrukturen är att 

medarbetarna upplever att rektorn nu fått all beslutsmakt, till skillnad från tidigare då de 

själva hade friare händer att ta egna beslut. Exempelvis upplever de att det är mer 

komplext att göra en forskningsansökan. Detta är ett bevis på att organisationen har gått 

från en decentralisering till en centralisering, och medarbetarna känner att de tappar 

makt om beslut de tidigare haft. Resultatet visar att centraliseringen uppfattas tydligt av 

medarbetarna och de känner att förtroendet för deras kompetens har minskat genom att 

beslutsfattande och ansvar tagits från dem. Denna känsla av förtroendeminskning från 

ledningen är naturlig då makt och beslutanderätt lyfts ifrån medarbetarna. Det blir en 

tydlig avsaknad av något man tidigare ägt rätten till. Vi tycker att ledningen skulle 

hanterat detta problem genom att tydligare informera medarbetarna om att förtroendet 

för dem inte minskat, utan att man vill att den beslutande rätten skall ligga hos ett 

mindre antal individer som kan övervaka samtliga beslut och enklare sammanställa dem 

och rapportera till toppledningen. En tydligare kommunikation hade kunnat öka 

medarbetarnas förståelse för varför organisationen är som den är nu. Denna information 

hade även förklarat syftet med detaljstyrningen till medarbetarna och gjort möjligheten 

till acceptans större. Hanteringen av förändringen går tydligt emot de riktlinjer som 

tidigare forskning visat. Många forskare trycker på vikten av tydlig och ärlig 

kommunikation under förändringar (Erikson, 2011; Kavanagh och Ashkanasy, 2006; 

Heide m.fl., 2012), något medarbetarna uppenbart inte upplever i detta fall. 

Problemet kvarstår fortfarande att medarbetarna känner att de inte har någon möjlighet 

att påverka beslut och få en transparens i beslutsprocessen. Även om man centraliserat 

och har en tydlig hierarkisk struktur kan man enligt Heide m.fl. (2012) uppnå god 

demokrati och delaktighet, något som man inte verkar ha lyckats med i detta fall. En 
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respondent kommer därför med förslaget att skapa en institutionsstyrelse med 

representanter från de olika ämnena där representanterna har möjlighet att föra talan för 

ämnets intressen och ge beslutsfattarna kunskap om vissa frågor. De får då även 

möjlighet att ha representanter som ser processen och som har möjlighet att sprida 

information om beslutsprocesserna till medarbetarna. Till exempel kan tidig information 

och orsaker till kommande beslut som kommer påverka ämnet negativt ges. 

Medarbetarna kommer antagligen ändå känna viss besvikelse, men förhoppningsvis ha 

större förståelse för beslutet och organisationen behöver inte lägga lika mycket tid och 

energi på i efterhand försvara beslutet och vända medarbetarnas motstånd. Just 

avsaknaden av dialog är något som många respondenter uttrycker, vilket i sin tur leder 

till en avsaknad av delaktighet, något som bland annat Simonnson (2002) diskuterat, 

vilket varken är särskilt demokratiskt eller uppskattat av medarbetarna i längden. 

En av orsakerna till att medarbetarna inte känner att de vet vad ledningen gör och 

därmed uppfattar att de inte delgivs vilka beslut som tas är att att distansen till prefekten 

har ökat. 24 institutioner har blivit 12 vilket borde betyda att det har blivit en ungefärlig 

fördubbling med personal på institutionerna. Detta gör att den tidigare tiden varje 

prefekt kunde lägga på varje enskild medarbetare nu har minskat. Respondent 7 

uttrycker detta problem och är kritisk till att prefekten får mindre kunskap om varje 

individ och hur dess arbete genererar till verksamheten, vilket problematiserar bland 

annat löneförhandlingarna. Johansson m.fl. (2006) redogör för en risk att avståndet till 

ledningen och cheferna ökar då man går från hierarkisk till horisontell struktur, men vårt 

fall visar att även vid förändringar i rent hierarkiska strukturer kan detta problem uppstå, 

då grenar i strukturen skurs bort och ledarna i och med förändringen får större 

personalansvar. Just detta avstånd uttrycktes av flera respondenter i intervjuerna, och 

upplevs som ett stort problem. En konsekvens av avståndet och sammanslagningarna är 

dessutom att det viktiga förtroendet för den närmsta ledaren riskerar att undermineras. 

Om man bytt ut sin närmsta chef som man haft en relation och ett förtroende till tidigare 

har man inte längre samma möjlighet att vända sig till sin ledare vid frågor, problem 

eller andra oklarheter (Johansson m.fl., 2006). Detta är något som vi anser att man borde 

ha lagt mer vikt vid under omorganiseringen och under den närmsta tiden efter. 

Ett ytterligare problem under sammanslagningarna var målet att de skulle ha en 

personalstyrka på cirka 50 personer per institution. Detta är i vissa fall motstridigt mot 

önskan om att skapa homogenitet. Man hade som ambition att ämnen med liknande 



34 

intressen skulle arbeta tillsammans inom samma institution, men det verkar inte alltid ha 

blivit optimala lösningar då önskade storleken skapade begränsningar. Då ämnena 

dessutom själva har fått önska och överväga vilka de ville samarbeta med har detta 

skapat ett problem då de som är minst populära eller inte har fört sin talan lika högt som 

andra har hamnat i potten som blivit över. Detta är känslan man får när Karlstads 

universitet exempelvis har slagit samman institutionerna Medie- och Kommunikations-

vetenskap med Geografi. Förvisso försöker man försvara detta genom att förklara hur 

det skapar ett intressant samarbete som tidigare inte funnits och att man är först i 

Sverige med denna variant. Frågan är om detta var ursprungstanken och ett medvetet val 

eller om man försöker stryka över problemet som skapats av de begränsningar som 

satts. Respondenterna uttrycker dessutom överlag, oavsett hur överensstämmande 

ämnena i deras nya institution är, att samarbetet över gränserna är nästan obefintligt. En 

respondent menar att det inte spelar någon roll vilken institution man tillhör, man 

samarbetar med vem man vill ändå. Här ser vi en koppling till teorin om den 

förvaltande kulturen (Erikson, 2011). Medarbetarna må vara lojala till organisationen, 

men främst till den egna enheten, vilket på Karlstads universitet visar sig i den tydligt 

uttalade ämneskulturen. I en förvaltande kultur blir målet med att bryta mark 

svåruppnåligt, eftersom medarbetarna inte naturligt söker sig till andra enheter. En av 

respondenterna menar dock att det är spännande med nya medarbetare, eftersom man 

får ny energi och möjlighet att komma på nya spännande forskningsområden som man 

inte varit medveten om tidigare. Denna opimism uttrycks dock enbart av en minoritet av 

respondenterna. Ett av målen med omstruktureringen verkar i och med idén om att bryta 

mark att knyta an till strategi O (Beer & Nohria, 2000), men förhoppningen 

kommunicerades inte och jobbet gjordes inte grundligt, vilket ledde till att de mänskliga 

resurserna inte utvecklats och optimerats. Det verkar istället ha varit mer tydligt fokus 

på strategi E, nämligen att stärka ekonomin, vilket även förespråkas i rektorsbeslutet 

(Norén, 2010). Respondent 3 sammanfattade det hela väl när hen uttryckte att 

effektiviseringen nog var riktat mer mot toppledningen och inte till medarbetarnivå. 

Man var medveten om personalgruppernas tillväxt innan, men det verkar finnas en 

oklarhet i hur det skall hanteras. Ambitionen att skapa nya miljöer för att främja 

forskning och nya samarbeten mellan ämnen har varit mer en teori än praktik - som en 

respondent uttryckte: ”den idén kom uppifrån och inte nedifrån”. Möjligtvis är det så att 

man finner att det inte är den egna viljan om samarbeten utan ledningens vilja att det ska 
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”brytas mark”. På vissa institutioner har detta slagit fel, då det har blivit starkare ämnen 

och mindre samarbete över ämnesgränserna. 

Medarbetarna sägs även uppleva detta problem när prefekterna som tidigare har tillhört 

den andra institutionen de har slagits samman med nu fått ansvar över nya 

personalgrupper. Prefekten har inte samma kunskap och förståelse för de nya ämnenas 

behov och förutsättningar. Heide m.fl. (2012) lyfter vikten av att som ledare tala samma 

språk som de man ansvarar för, vilket inte är lätt när man plötsligt fått en stor ökning i 

ansvarsområde och att dessa nytillskott dessutom kommer från en annan ämneskultur. 

Dock kan detta problem komma att lösas med tiden då prefekten blir allt mer insatt i de 

nya ämnena och dess medarbetare. Som vi tidigare tog upp kan en institutionsstyrelse 

vara bra även här för att öka prefektens kunskap och insikt om de nya ämnena som hen 

har ansvar för. När storleken på institutionsmötena har blivit för stora säger även 

respondenter att de känner en tveksamhet för att ta upp vissa frågor då man känner en 

osäkerhet kring om de verkligen är relevanta att diskutera när det är så mycket personal 

närvarande. Vi anser att en lösning kan vara att man även har institutionsmöten med 

halva institutionen och sedan informerar den andra halvan om vad som sagts och vad 

som kommit upp. Dock är detta mycket mer tidskrävande för prefekten, riskerar att 

informationen når ut på olika sätt och tidpunkter till olika grupper och de två halvorna 

kan inte direktkommunicera med varandra under mötena. 

Den övergripande slutsatsen av upplevelserna av den nuvarande organisationsstrukturen 

är att den inte är tydlig nog. Bruzelius & Skärvads (2011) definition av vad en 

organisationsstruktur uppfylls inte enligt medarbetarnas upplevelser och åsikter. Det 

finns inte en tydlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar, styrning och förhållandet 

mellan över- och underordnade. Fördelningen behöver bli mer utpräglad och synlig, 

något som visserligen tar tid, men vi anser att en större ansträngning behöver göras för 

att få medarbetarna medvetna om vad som gäller. 

5.1.2 Internkommunikation 

Både Heide m.fl. (2012) och Kavanagh och Ashkanasy (2006) skriver om vikten av en 

transparent kommunikation. Ambition för att skapa en transparent organisation verkar 

finnas, men då medlemmarna i organisationen inte känner sig delaktiga i 

beslutsprocessen uppstår en känsla av en ogenomskinlig process där medlemmarna 

saknar insyn. Vi tolkar detta som kommunikationsproblem där man inte inser vikten av 
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att meddela samtliga medarbetare som blir berörda av besluten. Som vi tog upp tidigare 

i teoridelen är en vanlig fallgrop under en organisationsförändring, att man inte lyckas 

med att kommunicera ut varför man gör en förändring, för att undvika oförståelse hos 

medarbetarna (Erikson, 2011). Samtidigt skapas en osäkerhet då man är en del av något, 

men inte får nog med information om vad som rör sig inom organisationen. Detta 

överensstämmer med det som Heide m.fl. (2012) påpekar, nämligen att det finns en risk 

att medarbetarna ställer sig negativt till förändringen då kommunikationen brister. En 

viktig funktion av kommunikation är trots allt att få medarbetarna medvetna om vad 

som händer och hur det påverkar dem, så de slipper slösa onödig energi på att oroa sig. 

Förberedelse är lugnande. Får man information innan känner man sig inte överkörd, 

utan mer delaktig. Kommunikationsprocessen utifrån resultatet tolkar vi som en 

monolog uppifrån i hierarkin ner till en ostrukturerad myrstack utan en drottning. Utan 

en dialog förlorar medarbetarna en känsla av delaktighet vilket leder till en avsaknad av 

tillhörighet i organisationen (Simonsson, 2002).  

Respondenterna uttrycker en brist på tydliga riktlinjer. Däremot finns det en mängd 

dokument, så som en kommunikationsstrategi, vilken vi tagit del av, som klargör hur 

kommunikationen skall gå till. Uppfattningen om att det saknas riktlinjer är troligtvis 

baserat på att de inte kommunicerats ut på godtyckligt sätt. Av våra åtta respondenter 

var det endast en som hade satt sig in i den nuvarande kommunikations-strategin. Om 

detta är representativt för hela organisationen, så tyder detta på att strategierna inte når 

ut. Dokumenten blir således så som en respondent kallar det ”tomma policydokument”. 

Det verkar saknas någon som ser till att riktlinjerna följs. Man skulle exempelvis även 

tjäna på att inledningsvis informera muntligt och grundligt om de nya strategierna när 

de införs. Detta kan ske muntligt, och bör inkludera hur dokumenten skall tolkas och 

deras innebörd rent konkret för verksamheten. Detta skulle ge medarbetarna en 

möjlighet att få större förståelse för vad som gäller, samt kunna ställa frågor vid behov. 

Att istället bara skicka ut och låta medarbetarna läsa och bearbeta själva riskerar att 

sluta i att många inte förstår och därför inte kan ta åt sig de nya direktiven. Då är det 

säkerligen en trygghet att falla tillbaka till gamla inkörda metoder och mönster. Skulle 

man ha ett informationsmöte med tydliga instruktioner och tid för frågor kan ingen säga 

efteråt att de inte fått ta del av de nya riktlinjerna. Däremot om man får ett mail med en 

bifogad fil är det lätt att den glöms bort och på så sätt aldrig förankras. En konsekvens 
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av att strategierna inte når ut och implementeras är att det inte blir någon enighet i hur 

man skall arbeta, vilket orsakar otydligheter och oreda. 

Några nämner den senaste mailpolicyn och beklagar sig över att den inte följs. Här är ett 

exempel på hur man kontinuerligt måste gå ut och påminna om riktlinjer. Nya 

medarbetare kanske inte fått ta del av den och gamla medarbetare glömmer med tiden 

bort den. Därför är det viktigt med kontinuerlig uppföljning, kanske en enkel 

påminnelse i inledningen av ett möte och vid behov upprepning tills det har gått in. Det 

räcker inte med att introducera en policy, den måste hela tiden utvärderas, förbättras och 

kommuniceras igen.  

Gällande denna brist på riktlinjer ser vi ytterligare en likhet med Eriksons (2011) teori 

om den förvaltande kulturen, det vill säga att det upplevs vara en brist på mål och vision 

från ledningen. Men eftersom detta inte ersätts av mål från mellancheferna, då de inte 

har den rätten i det nya systemet, fungerar inte denna kultur. I den nya centraliserade 

organisationsstrukturen är det ledningen som ansvarar för mål och vision, men detta har 

inte kommunicerats ut ordentligt till medarbetarna. Det verkar egentligen mer som om 

den förra organisationen hade mer av en förvaltande kultur. I och med centraliseringen 

försökte man sedan nå en mer dynamisk struktur, med mer styrning från toppledningen. 

Däremot saknas den entusiasm och det engagemang bland medarbetarna som krävs för 

att detta skall hålla. Således har man gått från en kultur till en annan, utan att ta hänsyn 

till de ack så viktiga förutsättningarna för att den nya skall fungera.  

En av slutsatserna som kom fram av resultatet om internkommunikationen är det att den 

inte har förändrats så mycket egentligen, men det har kommit nya chefer och 

medarbetare vilket har lett till en osäkerhet. Det är ett problem som skapar en lucka i 

kommunikationen. Enheterna har blivit större och kommunikationen kräver att man 

använder sig av korrekta kanaler för att nå effektivitet, vilket man ännu inte fått bra 

strukturer och modeller för. Detta behöver förbättras av många andledningar. En av 

dessa är risken för ryktesspridning som kan få många negativa följder (Strid, 1999).  

Resultaten pekar på att det är svårare att få kontakt med sin chef, då konstruktionerna av 

institutionerna har skapat större enheter och därigenom har ansvaret hos cheferna ökat. 

Ser man på prefektens kunskaper och bakgrund, så kanske vissa är lämpliga för större 

ansvarsområden, men andra inte. Intervjuerna indikerar att det är så att de som har kvar 
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sin gamla chef upplever i större utsträckning en god relation och bra kommunikation 

inom institutionen, medan de men ny chef upplever att kommunikationen sker 

informellt och att det är otydligt vem som bestämmer, vilket har skapat en osäkerhet.  

Informationen flödar över i maillådorna och det är för många möten. Detta är en 

gemensam uppfattning bland respondenterna, och är ett av de problem som Heide m.fl. 

(2012) presenterar som ett av de vanligaste. Man kan fråga sig hur relevanta alla möten 

är, och varför det skickas ut så många massmail som inte är relevanta för läsarna. 

Möjligtvis är det så att osäkerheten i hur eller vart man ska skicka svar och frågor har 

gjort att det är lättast att skicka ett massutskick och hoppas att budskapet därmed 

kommer till rätt person. Problemet som skapas är flertalet onödiga mail till individer 

inom organisationen som inte finner innehållet relevant, och mailmängden sväller i 

inboxen. Rogers & Agarwala-Rogers (1976) poängterar vikten av att aktivt sålla 

informationen så att man endast nås av det som är relevant, något som medarbetarna 

inte upplever följs. Vi tycker att en mailutbildning skulle vara något att fundera på, eller 

att helt enkelt att lägga mer krut på att få alla införstådda med den mailpolicy och 

riktlinjer som redan finns. Organisationen är ett säte för forskning och utbildning, där 

majoriteten av de anställda har en eftergymnasial utbildning och kunskap om hur man 

skriver effektivt och till vem, men det vi kan tolka av resultaten är väl snarare att det har 

glömts bort i internkommunikationen. Man kan diskutera om det är osäkerhet, 

otydlighet eller bara ren lathet att inte ta reda på hur det egentligen är och fungerar. 

Mycket av detta rör även kallelser till möten. När en kallelse skickas ut bör det 

kommuniceras tydligt vilka det berör och vilka ämnen som skall tas upp så mottagaren 

vet om det är relevant eller ej. En eventuell fördel som vi ser med detta är att 

medarbetarna kanske kommer ifrån den negativa trenden att de inte vågar eller orkar ta 

upp sina detaljfrågor inför alla andra inom institutionen. Om medarbetarna bara gick på 

relevanta möten för dem, skulle inte medarbetarna tröttna på mötena och samtidigt 

kommer man undan irritationer som kan skapas över att de kunde lagt tiden på annat 

behövligt. En upplevelse som framkom gällande mötena var att man kan se dem mer 

som en ”trevlig klubb” eller en extra fikapaus. Även om man saknar beslutsmakt är det 

viktigt med tydliga syften och fokus för mötena. Samtidigt måste informationen vara 

relevant för de som infinner sig annars blir det inte speciellt effektivt. Olikheter mellan 

institution till institution, eller ämne till ämne har uppenbarat sig under studiens tid 

gällande detta - somliga saknar tid till ämnesplanering medan vissa anser att det är för 
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mycket tid till ämnesmöten. Detta visar vikten av dialog mellan institutionsledning och 

medarbetarna om vilka slags möten som just deras grupp finner givande och behövliga. 

En organisation i utveckling, många var initialt positiva till omorganiseringen och ansåg 

att det fanns ett behov. Nu när omorganiseringen är gjord och den nya formen av 

organisationen håller på att sätta sig har åsikterna ändrats, men flertalet av 

respondenterna anser ändå att det finns ambition i och med omorganiseringen, och en 

känsla av att det blir bättre och bättre. Nu anser inte alla respondenter att det är så, men 

majoriteten. Förändringar är komplicerade, speciellt i större organisationer, det är 

många som blir påverkade och det krävs ständig kommunikation om vad som händer 

och det är den kommunikationen som saknas, eller behöver bli tydligare. Den ideala 

modellen för en organisation finns tyvärr inte, annars hade man redan anammat den och 

allt varit i frid och fröjd. I ett ständigt föränderligt samhälle måste man dessutom 

kontinueligt utvärdera och analysera sig själv som organisation och genomgå 

förändringar, stora som små för att prova sig fram, men för att det ska fungera effektivt 

krävs väl planerad kommunikation som följs från start till slutpunk, får att säkerställa 

transparens. 

5.1.3 Förändringsföljder  

Vi anser att det primära syftet med att skapa en effektivisering har varit att skapa en mer 

kostnadseffektiv verksamhet. Detta visar Beer och Nohria (2000) att 

organisationsförändring sker med två teoretiska grunder. Grunden för denna 

organisationsförändring är vad Beer och Nohria kallar för strategi E där E står för 

economic. Detta har man gjort genom att minska organisationsstrukturen genom att 

halvera antalet institutioner. Detta har fått en del konsekvenser vi har konstaterat i 

tidigare diskussion, det är överlag ett generellt missnöje med denna effektivisering 

vilket vi uppfattar som något naturligt då man har till syfte att minska kostnaderna. Om 

det faktiskt har blivit en mer kostnadseffektiv organisation är inget vi har tagit del av 

eller fördjupat oss i. Dock säger en respondent att hen anser att institutionsledningen har 

växt genom att det nu finns prefekt, pro prefekt, studierektor och en ämneskoordinator. 

Majoriteten av respondenterna uppskattade målet med att mindre pengar skulle läggas 

på administrativa funktioner och mellanled, men är osäkra på om så faktiskt blev fallet 

och anser samtidigt att viktiga funktioner blivit lidande, däribland 

kommunikationsleden. Enligt en respondent är organisationen dysfunktionell, och det 

tolkar vi som att organisationens beslutsgångar, beslutsfattandet och kommunikationen 
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har blivit sämre, beslut har flyttats upp, besluten mindre transparenta och 

kommunikationen går fel vägar. Men en sak de flesta respondenter är eniga om är att det 

endast har uppnåtts högre effektivitet upp i hierarkin och inte nere vid institutionsnivå, 

processer som tidigare var enkla har blivit problematiska. Visionen verkade bra, men 

respondenterna uttrycker att det har blivit ett gigantiskt glapp mellan ideal och realitet. 

En möjlig tanke som slår oss är att organisationen som stort inte är anpassat efter den 

faktiska verksamheten, utan snarare om att skapa en så stor kontroll som möjligt 

ovanifrån. 

Karlstads universitet har, liksom övriga lärosäten, kompetens inom väggarna. Det finns 

så otroligt mycket kunskaper och kompetenser, från lektorer till professorer som alla 

brinner för sitt ämne och intresse. Vi upplever att de inte utnyttjar detta till fullo. Ett 

universitet borde besitta tillräcklig kunskap att lyckas, och därmed vara en förebild för 

andra. Det känns dessvärre inte som om man lyckats fullt ut vid denna omorganisation. 

 

5.2 Sammanfattande slutsatser 

 Transparensen har misslyckats under förändringsprocessen, medarbetarna 

upplever att ledningen och chefer inte har kommunicerat tillräckligt med 

medarbetarna när det gäller hur beslutsprocesser har gått till och vem som har 

tagit besluten. 

 Centraliseringen har inneburit att medarbetarna upplever att förtroendet och 

ansvaret tagits ifrån dem. Detta grundars sig i att organisationen vid 

centraliseringen inte lyckats förmedla vad detta innebär för medarbetarna och 

varför. Ledningens mål var att samla beslutsfattandet hos utsedda individer, men 

det har resulterat i att medarbetarna upplever att förtroendet för deras kompetens 

försvunnit. 

 Bryta mark-idén lyckades ej, eftersom medarbetarna inte finner något större 

intresse i att arbeta med de nya ämnena som de slagits samman med. Om någon 

vill arbeta med ett visst ämne så gör de det ändå, och kunde gjort så även innan 

omstruktureringen. Istället kändes det påtvingat att slås samman. Och 

ämneskulturen har istället stärkts då medarbetarna är negativt inställda till 

sammanslagningarna. 
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 I den nuvarande organisationen finns det brist på riktlinjer och struktur. Detta 

skapar en osäkerhet och otydlighet bland medarbetarna. Mellancheferna är i 

vissa fall relativt nya i sina roller som chefer vilket gör att de inte ännu har 

kommunicerat ut informationen som eftersträvas. 

5.3 Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 

Kommunikationens roll är extremt viktig vid organisationsförändringar, men det vet 

man sen innan. Med god vetskap om denna kunskap kan man fråga sig hur man trots allt 

inte lyckas. Det sitter medarbetare inom organisationen som har varit med om flertalet 

omorganiseringar och man tycker att erfarenheter och kunskapen de besitter borde göra 

att man lyckades på ett effektivare sätt med omorganiseringen. En stor del av 

problematiken i detta fall är att man inte verkar ha använt sig av all tidigare förskning 

och erfarenheter. Som en första slutsats och exempel till implikation till samhället och 

arbetslivet är lärdomen att ta del och faktiskt använda sig av tidigare historia och 

erfarenhet, samt att inkludera medarbetarna, så de känner en delaktighet för att undvika 

missförstånd och motsättningar. Självklart finns det ingen mall för hur man genomför en 

organisationsförändring på det ultimata sättet, men det handlar inte om det, utan det 

handlar om att genomföra en process på ett så smidigt och anpassat sätt som möjligt för 

samtliga enheter och individer. 

Slutsats två gällande implikationer för arbets-/yrkesliv är att inse vikten av dialog. 

Dialog skapar delaktighet vilket leder till tillhörighet. Känner en medarbetare 

tillhörighet till organisationen och kan identifiera sig med organisationen så kommer 

individen inte motsätta sig omstruktureringen på samma sätt som annars. Även om det 

är mer tidskrävande så önskar medarbetarna att förslagen ska remissas innan de beslutas 

för att på så sätt bibehålla en transparent organisation och skapa ytterligare känsla av 

delaktighet. Detta är något som organisationer borde ta större hänsyn till. 

En tredje slutsats; för att lyckas föra dialog och skapa delaktighet krävs det att man har 

tydliga riktlinjer för kommunikationen och hur den skall hanteras. Det krävs att 

organisationen håller uppe dessa riktlinjer för hur kommunikation skall ske för att 

undvika att onödig information når ut till fel mottagare.  

Slutligen kommer en ytterst viktig slutsats; i en stor organisation krävs det att varje 

individ vet vad man själv har för rättigheter samt att det ska vara tydliga strukturer inom 
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organisationen där det står klart vem som ansvarar för vad och vem som tar vilka beslut. 

Detta, samt föregående stycke om dialog, kan kopplas till det Weick (2001) visat, 

nämligen att vid en decentralisering krävs det att man får med sig meningsskapande och 

en gemensam kultur. Detta hade inneburit att medarbetarna haft större kännedom om 

hur både kommunikation och beslut skall hanteras. 

5.4 Vidare forskning 

För att gå vidare i denna forskning och bekräfta våra slutsatser vore det intressant att 

genomföra en kontrollstudie om några år, då vi får en känsla av att den nya 

organisationen fortfarande inte riktigt har satt sig och att alla inte har hittat sina roller 

än. 

Man kan även genomföra en jämförande studie med ett annat universitet som har 

genomgått en organisationsförändring av liknande slag och då jämföra hur personalen 

uppfattar samma frågor. 

En studie kunde även göras gällande hur en privat verksamhet hanterar en liknande 

process. Detta kunde få fram spännande likheter och skillnader mellan den privata och 

den offentliga sektorn. Möjligtvis skulle denna jämförelse kunna göras både nationellt 

och internationellt. 

En ytterligare möjlighet är att genomföra en studie med identisk intervjumanual fast 

med ledningen och chefer istället för medarbetarna. Detta skulle ge ett nytt perspektiv 

på organisationsförändringen och ge insikter om hur dess effekter skiljer sig för ledning 

gentemot medarbetarna. 
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Bilaga A 

Informantintervju med Thomas Blom 
19 november 2013 

 

 Hej Thomas, skulle du kunna berätta för oss lite lätt om vad du arbetar med här 

på Karlstads universitet och vad du har för titel. 

 Efter att vi tagit del av en mängd olika handlingar rörande rektorsbeslut, har vi 

läst oss till att det var en organisationsförändring 2006. Vad var det som gjorde 

att man ville göra om organisationsstrukturen bara några år efteråt? 

 Har det funnits någon tanke i den senaste omstruktureringen att gå tillbaka till en 

liknande struktur som var innan 2006? 

 Vilka lärdomar har organisationen tagit av tidigare organisationsförändringar? 

 Vad ligger till grund för att vissa institutioner har slagits samman och andra inte? 

Ta exempelvis de skilda områdena Media- och kommunikationsvetenskap och 

Geografi, av den informationen vi tagit del av så är det endast Karlstads 

universitet i Sverige som har den sortens institution. 

 Vilka var med och beslutade om fakultets- och institutionsstrukturerna? Var det 

några som var extra framträdande och som drivit på organisationsförändringen 

extra mycket? 

 Under det tidiga stadiet då du och Gerd Lindgren analyserade problemområden 

inom organisationen inför organisationsförändringen 2012. Var det tänkt att 

medarbetarna inom organisationen skulle bli upplysta om pågående projekt?  

 Skulle medarbetarna ta del och söka efter informationen själva eller var det tänkt 

att informera dem på något speciellt sätt? 

 Under själva omstruktureringen av organisationen har medarbetarna fått 

information kontinuerligt eller samlat efter en viss tid? 

 Vilka kanaler användes för information om omstruktureringen till medarbetarna? 

 När så många fått helt nya chefer, ibland ifrån något annat ämnesområde, har ni 

tänkt något på vikten av formella och informella ledare? 
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Intervjumanual till personintervju  Bilaga B 

Tematisering 

Vi arbetar just nu med en c-uppsats och syftet med intervjun är att få reda på hur du som 

anställd på Karlstads universitet har upplevt omstruktureringen av organisationen.  

 Samtycke: Intervju, inspelning och nyttjande 
 Anonymitet: Samtliga respondenter kommer vara helt anonyma i 

uppsatsen (eventuella namn stryks i transkriberingen) 
 Presentera intervjuns upplägg 

 

Bakgrund till intervju 

2012 skedde en organisationsförändring där 24 institutioner blivit 12 och 4 fakulteter 

blivit 2. Detta gjort att cheferna har fått större ansvarsområden då det har blivit färre 

chefer. Tidigare fanns det fler mellanchefer vilket gjorde att kommunikationen 

filtrerades fler gånger och det påverkade kommunikationsflödet. Med 

omstruktureringen förändrades informationsflödet som nu går direkt från rektor till 

dekan och sedan till prefekt, vilket gör att kommunikationen inte behöver passera lika 

många filter.  

 

Introduktionsfrågor 

 Hur länge har du arbetat inom organisationen Karlstads universitet? 
 Vad är den största förändringen i och med omstruktureringen som du 

upplevt? (Är det ihopslagningar av institutionerna eller exempelvis är det 
den nya kommunikationsstrategin som bestämt nya kanaler för 
information) 

 

Internkommunikation 

 Hur upplevde du att internkommunikationen fungerade innan 
organisationsförändringen? 
- Var den bra eller dålig, och varför? 

 Har du tagit del av den nya kommunikationsstrategin som är framtagen 
för 2013? 
- Har du vetskap om den? (Det utformades en ny kommunikationsstrategi 
som började gälla 2013 för att Karlstads universitet för att bidra att man 
når sina utsatta mål) 

 På vilka sätt upplever du att internkommunikationen har förändrats?  
(Med tanke på att det har varit en stor organisationsförändring, så har 
många fått nya  medarbetare inom sina institutioner och detta kanske 
har påverkat internkommunikationen.  Kanske har den nya 
kommunikationsstrategin ändrat hur ni tidigare arbetade med 
kommunikationen?) 

 Hur upplever du att internkommunikationen fungerar nu? 
- Vad är det som gör att det fungerar bra/dåligt? 

 Hur om du kunde skulle du vilja ändra på internkommunikationen? 
- Om du fick ta ett snabbt beslut om hur en effektivare 
interkommunikation skulle skapas, vad skulle du ändra då? 

 

 

Organisationsstruktur 

 Hur har du blivit påverkad av omstruktureringen? 
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- Har du fått en ny chef? 
-Har du fått nya medarbetare inom institutionen? 
(Efter att man halverat antalet fakulteter och institutioner så kan man 
med enkel matte anta att nästan hälften av de anställda på Karlstads 
universitet har fått en ny chef) 

 Tidigare har Karlstads universitet haft 4 fakulteter som blev 2 och 24 
institutioner som blev 12. Många har fått nya chefer och medarbetare, 
men även ändring i strukturen av bland annat prefekter. Hur upplevde 
du ledarskapsstrukturen inom organisationen före omstruktureringen? 

 Hur upplever du att ledarskapsstrukturen fungerar nu? 
- Vad har blivit bättre/sämre? 
(Nu när det översta huvudet inom en institution är prefekt, har du märkt 
någon skillnad efter att det blev så?) 

 Om du kunde ändra ledarskapsstrukturen hur skulle den se ut då? 
- Som förut, nu eller på ett helt nytt sätt? 
(Är ledarskapsstrukturen så bra som du kan tänka dig eller vad kan du 
göra den bättre på något sätt? Till exempel förbättra kommunikations-
vägarna och beslutsprocessen?) 


