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Abstract 
Title: Among ambassadors and trademarks - a qualitative study of the swedish universities 

communications policy. 

The aim of this thesis is to investigate in what way Swedish universities regulates its internal and 

external communication by the use of policy documents. The purpose has led to three research 

questions: what scope of communication is given to the documents user, if the document is 

challenging or redefining the current means of power, and how questions regarding trademark is 

taken into consideration. In order to achieve the purpose a discourse analysis is used as both 

underlining theory and comprehensive method. The underlining theory is based around social 

constructionism, structuralism, poststructuralism and critical discourse analysis. The analysis have 

taken emphasis from Norman Faircloughs three-dimensional model in which the documents have 

been studied on three separate levels. The material the research has been built upon is documents 

regarding communication policy from ten of Swedens fourteen universities. The results indicated 

that three central groups of participants where given authority in the policy document. The first 

group consists of different types of managers whom, in the policy document, where given the 

highest freedom of their own communication. The second group consist of colleagues and 

employees and are by the policy document viewed as both goals and actors with limited freedom 

and power over their own communication. The third group consists of students, whom much a like 

the second group, were viewed as both goals and actors. The last group where however given less 

influences over their own communication and there was a clear distinction between universities 

whom looked upon their students as part of the organisation and those who placed the students 

outside the university organisation. The results furthermore indicated that the policy document are 

used and works as reproduced documents for the current means of power and that questions 

regarding trademark are present. The term trademark were used in the majority of the documents 

and it was also possible to distinguish and read that the universities are very conscious about, and 

want to influence what image of them that is corresponded through media, employees and students.  

Keywords: Discourse analysis, Norman Fairclough, public sector, universities, marketization, 

communications policy.  



Sammanfattning 
Titel: Bland ambassadörer och varumärken - En kvalitativ studie av svenska universitets 

kommunikationspolicys.  

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt svenska universitet reglerar kommunikationen för 

organisationsmedlemmar genom styrdokument för kommunikation. Syftet har vidare konkretiserats 

till tre forskningsfrågor: vilket utrymme dokumenten ger olika deltagare att kommunicera, om 

dokumenten utmanar eller reproducerar rådande maktförhållanden och hur frågor om varumärke 

behandlas i dokumenten. För att uppnå syftet har diskursanalys använts som teori och metod. Den 

teoretiska delen grundas i socialkonstruktionism, strukturalism, poststrukturalism och kritisk 

diskursanalys. Analysen har utgått från Norman Faircloughs tredimensionella modell där 

dokumenten har studerats på tre nivåer. Det material som undersökningen byggt på har varit 

kommunikationspolicydokument från tio av Sveriges 14 universitet. Resultatet visade att tre 

centrala grupper av deltagare gavs utrymme i dokumenten. Den första gruppen bestående av olika 

typer av chefer var de som fick mest makt över sin egen kommunikation. Den andra gruppen 

bestående av medarbetare gjordes genom dokumenten till både mottagare och aktörer men med 

begränsad frihet och makt över sin egen kommunikation. Den tredje gruppen bestod av studenter 

som likt medarbetarna gjordes till både aktörer och mottagare. Dessa gavs dock än mindre 

inflytande över sin egen kommunikation och det fanns en tydlig uppdelning mellan universitet som 

såg studenterna som en del av organisationen och de som placerade dem utanför. Resultatet visade 

vidare att dokumenten fungerade reproducerande för den rådande maktordningen samt att 

varumärkestänkandet var vida utbrett i dokumenten. Begreppet varumärke användes i de flesta 

dokument och det gick även att utläsa att universiteten var väldigt medvetna om och ville påverka 

vilken bild av dem som förmedlades via medier, anställda och studenter.  

Nyckelord: Diskursanalys, Norman Fairclough, offentlig sektor, universitet, marketization, 

kommunikationspolicy. 
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1. Inledning 
De senaste åren har i gått mer och mer åt ett marknadsanpassat samhälle. Det ökade 

informationsflödet har gett organisationer ett behov av att sticka ut och särskilja sig från varandra. 

Detta syns inte minst i medieforskarna Magnus Fredriksson och Josef Pallas undersökning av 

kommunikativa styrdokument bland 173 svenska myndigheter. Undersökningen visar att den 

princip som starkast styr offentlig förvaltnings kommunikationsarbete är ”ryktbarhetens princip”. 

Den handlar om att kommunikationen ska uttrycka myndighetens identitet, göra den synlig, påverka 

bilden av organisationen och skapa förtroende. Ytterligare en princip, som är extra stark bland 

universitet och högskolor, är vad de kallar ”marknadens princip” som innebär att kommunikationen 

ska positionera myndigheten och generera ”försäljning” och utbyten mellan myndigheten och 

kunder. (Fredriksson & Pallas 2013, s.6). Det kan ses som en indikator på att offentlig sektor i 

allmänhet, och universitet och högskolor i synnerhet, går mer och mer åt att kommunicera på ett sätt 

som traditionellt kännetecknat privata företag. Fenomenet kallas i ett samlat begrepp för 

marketization och beskrivs kort som en utvidgning av marknadsmodeller till nya sfärer (Fairclough, 

1992, s.99). Detta menar vissa är ett problem för demokratin då offentlig sektor ska vara fri från 

påverkanskrafter. Då mer och mer inom offentlig sektor handlar om yta, varumärke och hur 

organisationer uppfattas blir det intressant att se hur just universiteten reglerar sin kommunikation 

och vilka som får kommunicera i universitetets namn. Genom att studera och synliggöra om vissa 

aktörer ges mer utrymme och legitimitet att kommunicera än andra ämnar jag utforska sambandet 

mellan språkanvändning och maktstrukturer inom universiteten. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt svenska universitet reglerar 

kommunikationen för organisationsmedlemmar genom styrdokument för kommunikation. Syftet 

kommer att undersökas med hjälp av följande frågeställningar: 

- Vilket utrymme för att kommunicera ges olika deltagare inom universitetet? 

- Utmanar eller reproducerar dokumenten etablerade maktförhållanden? 

- Hur behandlas frågor om varumärke i dokumenten? 
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2. Tidigare forskning 
En som tidigare undersökt marketization i samband med universiteten är Norman Fairclough. I en 

studie publicerad 1993 menar han att offentliga institutioner gjort stora organisatoriska 

omstruktureringar som på många sätt liknar hur aktörer på den fria marknaden fungerar. 

Förändringarna handlade bland annat om att mer planering och strategier styrde institutionernas 

arbeten, men också att mer fokus lades på marknadsföring. Faircloughs studie fokuserade som sagt 

mer noggrant på universiteten som utgör ett fall av en mycket större och mer utbrett 

samhällsfenomen då Fairclough menar att marketizationtrenden återfinns i stort inom den offentliga 

sektorn. Inom universiteten tog trenden sig uttryck genom att universiteten styrdes av en mer 

marknadsmässig driftsform. Marknadsföring blev en stor del av kommunikationen mot omvärlden 

som sätt är särskilja sig mot övriga universitet. I sitt material kunde Fairclough se hur universiteten 

kommunicerade som om de sålde produkter till kunder i konkurrens med andra universitet. Detta 

menade han förändrade universiteten och omvandlade akademin. (Fairclough 1993, s.143). 

Nadine Roggendorf (2008, s.93-94) är inne på samma sak i sin studie om de Nya Zeeländska 

universitetens övergång mot en marknadsdiskurs. Enligt Roggendorf har utbildningen 

kommodifierats, vilket innebär ett tillstånd där universiteten ses som säljare av varor, så som 

utbildning och forskning, som sedan köps av konsumenter, exempelvis studenter eller företag. Detta 

är ett tydligt tecken på hur marknadsdiskursen har koloniserat utbildningsdiskursen. Även Magnus 

Fredriksson och Josef Pallas (2013) har funnit indikationer på samma sak då de studerat svenska 

myndigheter. Som nämndes i inledningen fann de att svenska universitet och högskolor i synnerhet 

använder kommunikation för att positionera sig som på en marknad där de vill generera utbyte eller 

försäljning mellan sig och kunder (Fredriksson & Pallas 2013, s.6; Fredriksson & Pallas 2013, s.

19).  

Ytterligare en som skriver om fenomenet är David L. Bunzel som menar att den nya situationen 

innebär att universiteten befinner sig i en konkurrenssituation gentemot varandra om att locka 

exempelvis de bästa studenterna. Genom att använda olika marknadsförings- och 

varumärkesstrategier försöker universiteten bättra på sina rykten och stiga i ranking. Genom sin 

analys finner han dock inga indikationer på att en marknadsförings- eller varumärkesstrategi 

märkvärt skulle förändra hur universitetet uppfattas eller påverka rankingsituationen. (Bunzel 2007, 

s.152-153). Även Roggendorf skriver i sin studie om att promotion och marknadsföring har blivit 

!2



regelbundna och naturliga inslag för de som erbjuder högre utbildning, och menar att detta beror på 

att de behöver konkurrera för studenter, anställda och finansiering. (Roggendorf 2008, s.93). 

Marketizationfenomenet är dock vida mer utbrett än att enbart verka inom utbildningssektorn. 

Angela M. Eikenberry och Jodie Drapal Kluver (2004) skriver i en vetenskaplig artikel i Public 

Administration Review att den offentliga sektorn influerats mer och mer av såväl metoder som 

värderingar vilka traditionellt härstammat från den privata sektorn. Enligt dem finns det flera 

forskare som har pekat ut problemen med detta, speciellt med avseende på influensernas påverkan 

på demokrati och medborgarskap. Deras artikel granskar marketizationtrenden inom den ideella 

sektorn. Som exempel tar de socialtjänstens förändrade outsourcing av uppdrag. Traditionellt sett 

outsourcades uppdrag till ideella aktörer genom något typ av semi-bidragsarrangemang. På senare 

år har dock fler och fler vinstdrivande organisationer också fått uppdrag och det har därav blivit en 

ökad betoning på konkurrens och så kallat ”pay-for-performance”. Resultatet av detta menar 

författarna är en potentiell försämring av de insatser som ideella organisationer gör för att skapa och 

upprätthålla ett starkt civilsamhälle. De menar att den privata sektorns entreprenörskap och vilja att 

tillfredsställa enskilda konsumenters intressen är oförenliga med det demokratiska ansvaret och att 

detta i förlängningen tenderar vara skadligt för demokratin. (Eikenberry & Drapal Kluver 2004, s.

132-138). 

I sin avhandling skriver Vaselinka Möllerström om Malmös förändring från industristad till 

kunskapsstad. Avhandlingen synliggör hur diskursen om kunskapsstaden befästs och kodats samt de 

”kommunikativa grepp som använts för att sprida diskursen” (Möllerström 2008, s.11). Hon 

undersöker hur den nya bilden konstruerades, genomdrevs och uppfattades av malmöborna. Hon är 

bland annat intresserad av vilka ideal och värden som eftersträvats, vilka kommunikativa strategier 

som använts och hur malmöborna skapar mening i skärningspunkten mellan den gamla och nya 

bilden. (Möllerström 2008, s.11-16). Hon använder själv inte begreppet marketization men då 

Malmös omvandling handlar om att strategiskt förmedla en upplevd bild av staden kan det ses som 

ett uttryck för fenomenet. Möllerström kommer fram till att PR och storytelling har haft en 

avgörande roll för att förmedla omvandlingen från industristad till kunskapsstad. Anställda inom 

Malmö stad fick som uppgift att förmedla historien vidare ut i organisationen och till omgivande 

samhälle. (Möllerström 2008, s.209). 
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De anställda i sin tur förväntades, i mötet med malmöborna, föra visionerna vidare och 
fungera som en slags ambassadörer eller diskursbärare i förmedlingen av den nya 
samhällsordningen. Som diskursbärare blir de anställda sålunda både maktens måltavla och 
medel, dels genom att de uppmuntras till att påta sig ambassadörens roll, dels genom att de 
uppmuntras att utbilda andra på samma gång. De anställda förväntas bidra till skapandet av 
Malmös ”image” som kunskapsstad. Det handlar sålunda inte om att tvinga individ- erna 
till något – de rätta insikterna väntar på att väckas genom övertygande upplysning och 
kommunikation.  

   (Möllerström 2008, s.209-210). 

De anställda gavs helt enkelt en betydande roll för hur den nya bilden av Malmö presenterades. 

Malmöborna tog sedan emot den nya bilden på olika sätt. Det fanns dels de som köpte den inkodade 

bilden av Malmö som kunskapsstad, det vill säga tog en dominant hållning. Det fanns också en 

grupp som tog en oppositionell hållning, motsatte sig budskapet, och en grupp som intog en 

förhandlande hållning vilket innebär att de motsatte sig en del av budskapet. (Möllerström 2008, s.

215-217).  

Bland den tidigare forskning som redogjorts för ovan har de flesta undersökt organisationer i 

offentlig sektor och hur de förhåller sig till sin omvärld. Flera har varit inne på universitetens 

kommodifiering och visar på hur studenter och samhällsaktörer ses som nuvarande eller potentiella 

kunder och att universiteten betraktar varandra i form av konkurrenter. Möllerströms studie skiljer 

sig lite från de övriga. Även om hennes undersökning är en del av samma fenomen så utgörs hennes 

fall av en kommun och hon har inte bara fokuserat studien på kommunens position i det omgivande 

samhället. Hon väger också in ett internoranisatoriskt perspektiv där hon bland annat lyfter fram 

den roll medarbetarna i Malmö stad har haft i form av diskursbärare för kommunens nya vision. Det 

finns redan flera studier som undersöker hur universiteten koloniserats av marknadsdiskursen. Dock 

har det inte undersökts vad marknadsorienteringen fått för konsekvenser 

organisationsmedlemmarnas kommunikation och där hoppas jag att min studie ska kunna belysa en 

del av det tomrummet.  
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3. Diskursanalys som teori och metod  

3.1 Kvalitativ forskningsansats 

Då studien ämnar undersöka text i styrdokument, närmare bestämt 

kommunikationspolicydokument, hur texterna resonerar om människors handlande och vilka 

mönster som finns i texterna så passar en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ ansats är lämplig 

då forskaren vill beskriva verkligheten utifrån data som består av språkliga utsagor, exempelvis 

intervjuer eller dokument. Syftet med kvalitativa undersökningar är, något förenklat, att förstå det 

som analyseras. (Fejes & Thornberg 2009, s.17-19). I studien kommer det dock finnas vissa 

kvantitativa inslag då resultatet redovisas. Detta för att visa på hur utbredda somliga diskurser och 

begrepp är. Det anses vara av relevans att redovisa om begrepp eller diskurser uppmärksammats i 

få, flera eller samtliga av dokumenten.  

3.2 Diskursanalys 

Denna studie kommer utföras med hjälp av diskursanalys. Diskurs kan beskrivas på olika sätt 

beroende på vilken litteratur som läses men ett vanligt sätt att definiera det återfinns hos Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips som beskriver det som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. (2000, s.7). Michel Foucault menar att diskurser sätter 

gränser för vad som görs till sanningar och samtidigt gränser för vad som är tänkbart (1970, s.

25-26) men diskurser ska inte enbart ses som något begränsande. Diskurser kan också öppna upp 

för nya handlingsmönster. Den centrala tanken är att diskurser orienterar människors handlande. 

(Börjesson & Palmblad 2007, s.12). Genom att anta en diskursanalytisk ansats är man intresserad av 

språket och dess sätt att begreppsliggöra världen. Diskursanalys kan ses som en helhet där teori och 

metod är sammanlänkade. Det diskursanalytiska angreppssättet innehåller alltså både teoretiska 

modeller och metodologiska riktlinjer som inte kan separeras hur som helst. Då syftet med denna 

studie är att undersöka på vilket sätt universiteten reglerar sin kommunikation genom styrdokument 

bidrar diskursanalys med både ett relevant teoretiskt perspektiv samt metodologiska riktlinjer för att 

utföra studien.  

3.3 Grundläggande teoretiska utgångspunkter inom diskursanalys 

Något man ställs inför då man ska göra en diskursanalys är de olika ansatser och förgreningar som 

ryms inom begreppet. Det finns egentligen ingen enhetlig syn på vad som utgör en diskurs eller hur 

!5



en diskursanalys ska utföras. Den som ska genomföra en diskursanalys ställs däremot inför en rad 

tvärvetenskapliga och multidiciplinära ansatser som kan användas inom flera olika områden och i 

många olika typer av studier. Samtliga diskursanalytiska angreppssätt grundar sig dock i traditioner 

av socialkonstruktionism och poststrukturalism. Det är viktigt att vara medveten om dessa 

grundläggande tankar då de utgör själva basen för diskursanalys. (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s.10). 

3.3.1 Socialkonstruktionism 

Något som de centrala diskursanalytiska angreppssätten har gemensamt är att de vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund. En förenklad version av socialkonstruktionismen sammanfattas i 

Winter Jørgensen och Phillips och presenteras genom fyra premisser (2000, s.11-12). 

• Socialkonstruktionister har en kritisk ställning till självklar kunskap. Vår kunskap är inte en 

direkt avspegling av verkligheten utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen.  

• Vår kunskap om och syn på världen är historiskt och kulturellt präglade. Vår världsbild och 

identitet förändras över tid och är aldrig konstanta eller fixerade.  

• Kunskap uppnås via sociala interaktioner där vi dels bygger upp gemensamma sanningar men 

också strider om vad som är sant och falskt.  

• Vår världsbild är direkt kopplad till våra handlingar. Världsbilden sätter gränser för vilken 

handling som är naturlig och vilken som är otänkbar. 

3.3.2 Poststrukturalism 

Inom det strukturalistiska och poststrukturalistiska synsättet går vårt tillträde till verkligheten alltid  

genom språket. Genom språk skapar vi representationer av verkligheten. Dessa representationer är 

inte i första hand avspeglingar av en yttre existerande verklighet utan bidrar framförallt till att skapa 

den. Det är genom diskurser som den fysiska världen tillskrivs mening. Språket blir här särskilt 

viktigt då det konstituerar den sociala världen såväl som sociala relationer och identiteter. På så vis 

blir en eventuell förändring i diskursen också en förändring av det sociala. (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s.15-16). Synen på språket som ett system härstammar från strukturalisten Ferdinand 

de Saussure. Enligt Saussure är språk uppbyggt av tecken. Ett tecken innefattar två delar: uttryck 

och innehåll. Uttrycket består av det skrivna eller talade ordet, medan innehållet består av den 

föreställning eller det tankeinnehåll som uttrycket genererar. (Bergström & Boréus, 2012 s.364). Ett 

exempel på ett tecken inom utbildningsdiskursen är ”student” som dels har ett uttryck i den form 

ordet skrivs eller uttalas, men också ett innehåll som består av den mentala bilden av en student. 
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Enligt Saussuriansk skola får ett tecken sin betydelse i relation till andra tecken. Tecknet ”student” 

får sin betydelse i relation till ”lärare”, ”forskare”, ”prefekt”, ”rektor” och så vidare. Inom 

teckensystem är ett teckens betydelse fixerat och står i ett givet förhållande till andra tecken. Mot 

detta riktas kritik från poststrukturalister som menar att tecken även kan ha olika betydelse beroende 

på kontext. Tecken har inte en en gång för alla fixerad och slutgiltig betydelse utan betydelsen är 

föränderlig. Förändring inom teckensystemen blir alltså möjliga eftersom att teckens betydelse kan  

glida i förhållande till varandra. (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.16-18). 

3.4 Diskursanalytiska perspektiv 

Inom diskursanalysen trängs ett antal olika inriktningar och tre av dem kan sägas vara de centrala 

(Bergström & Boréus 2012, s.358; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.7). Den första inriktningen 

företräds av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe och är kopplad till strukturalistiska, lingvistiska, 

marxistiska och semiotiska traditioner. Centralt för Laclau & Mouffe är tecken och den kamp som 

förs om tecknens betydelse. (Laclau 1993, s.434-435; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.32). En 

annan inriktning står Michel Foucault för som studerade diskurser mer övergripande. Hans 

arkeologiska angreppssätt riktar in sig på ett historiskt plan. Sedermera blev Foucault mer 

intresserad av makt och utvecklade då vad som kallas det genealogiska angreppssättet. (Bergström 

& Boréus 2012, s.360). Den sista diskursanalytiska inriktningen är den kritiska diskursanalysen 

företrädd av Norman Fairclough. Denna stämmer överens med min egen ståndpunkt och är den som 

kommer att användas i studien.  

Kritisk diskursanalys är en inrikting vars företrädare ofta framhåller kopplingen till en vidare 

samhällskritisk hållning. Norman Faircloughs kritiska diskursanalys gör skillnad mellan en social 

praktik och en diskursiv praktik. Den diskursiva praktiken, som innefattar bland annat tal, text och 

gester både formar och formas av den yttre sociala praktiken. På så vis befinner sig det sociala och 

diskursiva i ett samspel där de ömsesidigt formar varandra och tillsammans konstituerar vår 

omvärld. Följaktligen fungerar vissa sociala praktiker på annat sätt än de diskursiva och bör också 

undersökas med andra redskap än diskursanalytiska. (Fairclough 1992, s.63-64; Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s.25). Här skiljer sig Fairclough från exempelvis Laclau och Mouffe som inte gör 

någon skillnad mellan social och diskursiv praktik utan. De ser allt som diskursivt, och menar 

vidare att det alltså inte finns något samspel mellan diskursiv praktik och något annat. Den 
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diskursiva praktiken är för Laclau och Mouffe fullständigt konstituerande av vår omvärld. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.25-26).  

Fairclough menade att den sociala praktiken behöver undersökas med andra verktyg än de 

diskursanalytiska och i hans egna studier kombinerade han teori om makt, baserad på Antonio 

Gramscis koncept om hegemoni, med teori om diskursiv praktik, baserad på konceptet 

intertextualitet. Kopplingen mellan den text som undersöks och den sociala praktiken blir medierad 

genom diskursiv praktik. Produktionsprocessen och tolkningen av texten, som båda är uttryck för 

diskursiv praktik, formar och formas av den sociala praktiken. Produktionsprocessen formar också 

och lämnar spår i texten. Läsarens tolkningsprocess baseras sedan till viss del på dessa ”ledtrådar” 

som finns i texten. (Fairclough 1993, s.136). Detta resonemang utvecklas i följande kapitel 3.5 om 

Faircloughs tredimensionella modell.  

Fairclough förklarar hegemoni som lika delar ledarskap och dominans över de ekonomiska, 

politiska, kulturella och ideologiska domänerna i samhället. Hegemoni handlar om att integrera mer 

än att dominera. Om att bevara kontroll över samhället genom att bistå en kultur som legitimerar 

den rådande ordningen. Att den regerande gruppen genom ideologiska medel vinner den regerade 

gruppens samtycke och att de uppfattar maktordningen som självklar och naturlig. Den diskursiva 

praktiken är en aspekt av den hegemoniska kampen som i varierande grad bidrar till reproduktionen 

eller transformationen av diskursordningen (exempelvis genom hur andra texter artikuleras i 

textproduktionen) men också av etablerade sociala relationer och maktstrukturer. De flesta diskurser 

bygger på hegemoniska kamper inom specifika institutioner. (Fairclough 1992, s.92). En sådan 

kamp skulle exempelvis kunna vara kampen mellan akademi och marknad inom universiteten. I 

analysen för denna studie kommer hegemoni att användas för att belysa den sociala praktiken.  

Diskurs bidrar enligt Fairclough till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt 

kunskaps- och betydelsesystem (1992, s.65). Detta kan vidare förklaras som att diskurser har tre 

funktioner: en identitetsfunktion, en relationell funktion och en ideationell funktion. Faircloughs 

diskursanalytiska angreppssätt är användbart vid studier inom kommunikation, kultur och samhälle 

då den bidrar med både teorier och metoder för att undersöka relationen mellan diskursiv praktik 

och social samt kulturell utveckling. (Bergström & Boréus 2012, s.373; Winther Jørgensen & 

Philips 2000, s.66-73).  
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3.5 Faircloughs tredimensionella modell 

Fairclough menar att varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse. Den kommunikativa 

händelsen har tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik. Med dessa tre dimensioner  

har Fairclough utformat en modell som kan användas som stöd vid undersökningar av relationerna 

mellan diskurs och sociala strukturer. Modellen används som analytisk ram vid empirisk  

forskning. (Fairclough 1992, s.73; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.74) 

Figur 1. Faircloughs analysmodell (Fairclough 1992, s.73) 

Text: Analys på textnivå har en lingvistisk utgångspunk och lingvistiska analysredskap. Analysen 

sker textnära genom att undersöka de formella drag som finns i texten (Winther Jørgensen & 

Phillips s.75). Enligt Fairclough kan textanalys delas in i fyra huvudkategorier: vokabulär, 

grammatik, sammanhållning och textstruktur. Vokabulär innebär att det som studeras är individuella 

ord, inom grammatik studeras hur ord sammansätts till meningar, inom sammanhållning fokuseras 

på hur meningarna sätt ihop och textstrukturen fokuserar på mer generella organisatoriska 

förhållanden inom texten. (Fairclough 1992, s.75). 

Diskursiv praktik: Den diskursiva praktiken innefattar de produktions- och konsumtionsprocesser 

som är förbundna med texten. Det vill säga hur texten produceras, distribueras och konsumeras. 

Fairclough menar att texter är producerade på specifika sätt inom en specifik kontext som kan skilja 

sig åt beroende på texttyp. (Fairclough 1992, s.78). En nyhetstext har till exempel en specifik 

komplex framväxt där journalist, redaktör, rubriksättare med fler tillsammans utformar den 

slutgiltiga artikeln. Tekniker för att studera produktion kan innefatta observationer eller se hur 
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texten förhåller sig till andra texter, så kallad intertextualitet. Vill man undersöka konsumtion är 

någon typ av undersökning kring hur personer uppfattar texten relevant. (Bergström & Boréus 

2012, s.376-377).  

Social praktik: Med social praktik menas det större sociala sammanhang som diskursen är en del 

av. Det är genom att relatera diskursen till den sociala praktiken som analysen kan säga något 

kritisk om ideologi och makt. Det handlar alltså om hur de två inre boxarna, text och diskursiv 

praktik, förhåller sig till den yttersta. Här undersöks dels hur den diskursiva praktiken förhåller sig 

till andra diskursiva praktiker som gränsar och omger den. Dessa diskurser bildar tillsammans vad 

som kallas diskursordning som kan förklaras som ett nät av diskurser som har något gemensamt. 

Utöver diskursordningen ger Fairclough själv inga direkta analysverktyg för att undersöka den 

sociala praktiken utan menar att det här bör kopplas in teorier från exempelvis sociologin som kan 

belysa den sociala praktiken. (Winther Jørgensen 2000, s.90; Bergström & Boréus 2012, s.377). 

3.6 Analysverktyg 

Utifrån Faircloughs modell kommer följande verktyg användas för att analysera de tre 

dimensionerna. Transitivitet och modalitet är lingvistiska verktyg och kommer användas för att 

undersöka den första textnära dimensionen. Intertextualitet och produktion används för att analysera 

den diskursiva praktiken och diskursordning för att analysera den sociala praktiken.  

   

Transitivitet: Analys av transitivitet handlar om hur händelser och skeenden förbinds (eller inte 

förbinds) med subjekt och objekt. Transitivitet har tre grundstenar: processer, deltagare och 

omständigheter. Processer kan vara handlingar eller händelser. Handlingar utförs aktivt av någon 

medan händelser är en förändring som uppstår utan att någon har agerat medvetet. Deltagare kan 

delas in i aktörer och mål för processer. Aktören är den som genom texten görs aktiv och själv utför 

handlingar. Mål för processer kan antingen vara mänskliga eller icke-mänskliga. Mänskliga mål för 

processer benämns som mottagare medan icke-mänskliga mål benämns som objekt. Det tredje 

elementet som urskiljs är omständigheter som rent konkret handlar om tid och plats. (Bergström & 

Boréus 2012, s.280-282). Genom att undersöka transitivitet i texten går det att dra slutsatser om 

vilka organisationsmedlemmar som blir aktiva och handlande samt vilka som blir passiva och 

påverkas av processer. Det går även att se om aktörer ges ansvar eller inte. (Bergström & Boréus 

2012, s.283) För att få en uppfattning om vilka av universitetets aktörer som ges ansvar över 

kommunikationen och konstrueras som legitima sändare är transitivitet på så vis ett hjälpsamt 
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verktyg. I denna undersökning kommer processer och deltagare att undersökas. Omständigheter 

utesluts då det inte anses vara relevant för studien.  

Modalitet: Analys av modalitet belyser talarens grad av instämmande i det som uttrycks. Med andra 

ord hur starkt något uttrycks, graden av ”affinent” med uttalandet. Modalitet kan få ett påstående att 

framstå som objektivt och sant, eller fungera tillåtande genom att författaren eller talaren ger den 

berörde lov att göra det ena eller det andra. Vilken modalitet som används påverkar konstruktionen 

av sociala relationer. (Winter Jörgensen & Pallas 2000, s.88). Genom att se om graden av modalitet 

skiljer sig åt beroende på vilken aktör texten handlar om kan det gå att utläsa om vissa aktörers 

kommunikation regleras striktare än andras.  

Intertextualitet handlar om hur en text refererar till andra texter som ett sätt att spåra kopplingen 

mellan texten och den sociala praktiken (Bergström & Boréus 2012, s.376). Intertextualitet i denna 

studie innebär att se vilka andra dokument policydokumenten bygger på, refererar till eller som 

används som källor. 

Produktion: Det finns viss svårighet med att undersöka dokumentens produktionsförhållanden då 

jag inte har möjlighet att göra observationer eller dylikt. Genom att fånga upp de textstycken som 

pekar på och beskriver dokumentens framtagning kan det dock gå att utläsa vissa delar av 

produktionen. Detta rör frågor som: När och varför togs dokumentet fram? Vilka var inblandande? 

Hur har beslutsordningen gått till?  

Diskursordning: Winther Jørgensen och Phillips beskriver diskursordning som ”ett avgränsat antal 

diskurser som strider om samma terräng” (2000, s.34). Diskursordningen är inget analysverktyg i 

sig. En diskursordning fungerar som en ram för undersökningen och kan underlätta när ett antal 

diskurser ska identifieras för vidare analys. Fairclough själv tenderar att knyta begreppet 

diskursordning till institutionell nivå. (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s.134-135). 

3.7 Studiens material och avgränsning 

Materialet för denna studie utgörs av svenska universitets policydokument för kommunikation. 

Kriteriet under insamlingen har varit att dokumentet ska vara det övergripande styrdokumentet för 

universitetets kommunikationsarbete. Då syftet med studien är att undersöka hur svenska universitet 

reglerar kommunikation för organisationsmedlemmar genom styrdokument så avgränsas materialet 
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till viss del redan i syftet. Därav utgörs materialet av styrdokument från svenska universitet. 

Förvisso hade fler styrdokument över kommunikation kunnat inkluderas, exempelvis 

policydokument för webb och sociala medier. Det hade dock resulterat i ett allt för stort material för 

studiens omfattning. Istället undersöks de övergripande styrdokumenten för universitetens 

kommunikation, vilka övriga dokument oftast utgår från. Detta anses ge en överblick över 

universitetens samlade kommunikationsarbete.  

Från Sveriges 14 universitet har tio dokument samlats in. Utgångspunkten var självklart att samtliga 

universitet skulle delta i studien men tre universitet saknade dokument av det slag som efterfrågades 

och ett universitet var i färd att sammanställa sitt. Det dokumentet hann dock inte bli klart i tid för 

att ingå i studien. Eftersom att universiteten lyder under förvaltningslagen gick insamling av 

materialet relativt fort och enkelt. De flesta universitet hade sina policydokument nedladdningsbara 

på sina webbplatser. De universitet som inte hade sina dokument utlagda har kontaktats via mejl 

med en förklaring av vilket typ av dokument som eftersökts samt en kort beskrivning om vad 

dokumentet skulle användas till.  

Följande dokument ingår i studien: 

Figur 2. Tabell över studiens material. 

Göteborgs Universitet Kommunikationsstrategi 11 sidor 2014

Karlstads Universitet Kommunikationspolicy 2 sidor 2014

Karolinska Institutet Saknar dokument

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Kommunikationsstrategi 9 sidor 2011

Linköpings Universitet Saknar dokument

Linnéuniversitetet Kommunikationspolicy 3 sidor 2014

Luleå Universitet Saknar dokument

Lunds Universitet Saknar dokument

Mittuniversitetet Kommunikationspolicy 10 sidor 2014

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kommunikationspolicy 4 sidor 2014

Stockholms Universitet Kommunikationspolicy 5 sidor 2010

Umeå Universitet Informationspolicy 10 sidor 2003

Uppsala Universitet Kommunikationspolicy 4 sidor 2005

Örebro Universitet Kommunikationspolicy 4 sidor 2009
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3.7.1 Dokument som material   

Att studera text har en självklar plats inom samhällsvetenskapen vars studieobjekt ofta handlar om 

relationer mellan människor. Inte sällan i en kontext av makt, politik, förtryck, jämlikhet eller 

ekonomi och marknad. Att studera språk ses som ett sätt att också studera hur vi människor tänker 

och handlar. I det samhälle vi lever i idag, ofta kallat ”informationsåldern”, produceras stora 

mängder text i samtliga delar av världen. Att ta del av olika typer texter är en naturlig del av hur 

majoriteten av oss lever våra liv. Hur dessa texter sedan läses och tolkas får konsekvenser för vad vi 

människor tänker och vad vi gör. (Bergström & Boréus 2012, s.17). Att använda just dokument som 

material är av intresse då denna studie ämnar att undersöka vad den diskursiva praktiken kan få för 

sociala konsekvenser. Dokument blir då en värdefull empirisk källa eftersom dess skildringar och 

redogörelser kan tänkas informera och strukturera de dagliga beslut som människor tar (May 2001, 

s.176). Med andra ord kan man säga att dokumenten för fram ett sanningsanspråk, ett sätt att se på 

världen och en beskrivning av verkligheten. Dokumenten som denna studie analyserar är tänkta att 

vara av styrande karaktär för hela organisationen och kan därför ge indikationer för hur aktiva olika 

deltagare ges utrymme att vara. 

En fördel med dokument är att de inte är påverkade av forskarens värderingar och uppfattningar vid 

framställandet. De finns redan där ute, färdiga att samla in och är inte formade av forskaren då de 

inte skapats i något specifikt forskningssyfte. (Bryman 2011, s.489). För att bedöma dokumentens 

kvalitet föreslår John Scott (1990, s.6) fyra kriterier: 

1) Autenticitet som handlar om materialet är äkta och av otvetydig ursprung. 

2) Trovärdighet innebär en fråga om materialet är utan felaktigheter och förvrängningar.  

3) Representativiteten behandlar om dokumentet är typiskt när det gäller den kategori det tillhör. 

4) Meningsfullhet innebär att dokumentet ska vara tydligt och begripligt.  

Officiella dokument från statliga myndigheter uppfyller oftast kvalifikationerna för autenticitet och 

meningsfullhet. Frågan om trovärdighet är dock svårare då den i sin tur väcker frågan om 

förvrängningar i informationskällan. Om dokumenten ska betraktas som skildringar av verkligheter 

gäller det att ta hänsyn till under vilka förhållanden texten producerades. Representativiteten är 

också komplicerad då material av det här slaget ofta är unika. (Bryman 2011, s.495). I min studie är 

dock inte frågan om representativitet särdeles viktig då den inte handlar om representativitet i 

statistisk mening. Det intressanta blir att se vilka teman och frågor som återkommer i dokumenten  
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och på vilka sätt de samstämmer eller skiljer sig åt. Trovärdighetsfrågan kommer dock vägas in i 

analysen då produktionsförhållanden och intertextualitet kommer att utgöra några av 

analysverktygen. 

3.8 Metoddiskussion 

Att använda diskursanalys som tillvägagångssätt för en studie erbjuder många fördelar och 

möjligheter. Det finns dock ett par fallgropar en bör se upp med och ha i åtanke då studien utförs. 

En svårighet är att det inte ges några tydliga riktlinjer för hur en diskursanalys ska utföras. Det finns 

många olika tillvägagångssätt och det blir upp till varje forskare att själv mejsla fram sin metod och 

de analysverktyg som passar bäst. Detta kan både ses som en fördel och en nackdel. Fördelen ligger 

i att man som forskare kan välja ut de verktyg som behövs medan nackdelen är att det kan finnas 

vissa svårigheter att hitta och välja ut sina verktyg. Det krävs en god kännedom om vilka verktyg 

som finns tillgängliga och vad de kan hjälpa studien med. För egen del har det inneburit en hel del 

inläsning om diskursanalys och lingvistisk analys för att ta fram verktygen som används i studien. 

Ovanstående resonemang svarar mot validitetsfrågan, alltså om studiens analysverktyg verkligen 

hjälper till att svara på studiens fråga. Det är dock inte bara analysverktygen som ska beaktas i 

validitetsbedömningen. I en kvalitativ undersökning med syfte att analysera och tolka text blir även 

forskarens roll till viss del problematisk. Som forskare går man in i läsningen av en text med en 

förförståelse. Denna förförståelse bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper och kommer att 

påverka hur forskaren tolkar texten. I många fall, även i mitt, är forskaren en del av den kultur som 

undersöks. För att gå bortom sin egen förförståelse är forskaren tvungen att försöka ”ställa sig 

främmande inför materialet” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.28). Även om detta görs är det 

inte en fulländad lösning på problemet. Det har dock varit min mening att i högsta möjliga mån 

främmandegöra mig från materialet och vara medveten om min egen roll.  

Även reliabiliteten blir något problematisk när det gäller kvalitativa undersökningar. Begreppet 

används traditionellt i kvantitativa sammanhang för att avgöra hur exakt någonting är mätt eller 

uträknat. En kriterium brukar vara att olika personer som använder samma tillvägagångssätt ska 

kunna komma fram till samma resultat, så kallad god intersubjektivitet. (Bergström & Boréus 2012, 

s.42). Inom kvalitativ forskning, som till stor del grundar sig i tolkning, blir detta svårt. Det är 

osannolikt att olika personer kommer fram till exakt samma resultat även om de använder samma 

tillvägagångssätt. Trots att fullständig intersubjektivitet kan ses som ett ouppnåeligt ideal är det 

dock viktigt att eftersträva detta. Det görs genom transparens och välgrundade argumentationer. För 
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att ge insyn i min studie har jag dels försökt att noggrant beskriva mina analysverktyg och hur dessa 

har använts samt i analysen underbyggt mina tolkningar med referat och citat så att läsaren tydligt 

ska kunna se vad jag byggt mina tolkningar på. Förhoppningen är att undersökningen transparens 

ska bidra till god förståelse för hur undersökningen är utförd. Studiens analysmall finns också 

bifogad för att tydligt kunna visa på vilka frågor som ställts till texterna.  
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4. Analys och resultat 

I sin generella form är samtliga dokument relativt lika. De tar upp delar som vilket syfte och mål det 

finns med kommunikationen, vilka målgrupper som finns, vilka kanaler som ska användas, vilket 

ansvar olika deltagare har att kommunicera och hur de ska förhålla sig till medier. Samtliga 

dokument har dessutom mer eller mindre omfattande avsnitt gällande vilka lagar och regler som 

styr kommunikationen. De flesta hänvisar också till andra dokument som är relaterade till 

kommunikationspolicyn. Det är ofta dokument om riktlinjer för webb och sociala medier, den 

grafiska profilen, verksamhetsplaner och kommunikationsstrategier. Därav finns ingen vidare 

information som rör dessa kategorier med i de undersökta dokumenten. Stockholms universitet har 

en typisk formulering om vad policydokumenten innehåller: 

Policyn fastställer Stockholms universitets syn på kommunikationens syfte och betydelse, 
fastställer ansvar och roller i kommunikationsarbetet, målgrupper och kanaler.  

(Stockholms universitet, 2010). 

I dokumenten framkommer ett flertal aktörer och mottagare. De mest frekventa och centrala är 

studenterna, medarbetare/anställda, kommunikatörer och chefer av olika slag så som 

universitetsdirektörer, rektorer, enhetschefer och verksamhetsansvariga. Dokumenten fokuserar 

mycket på vilka som har ansvar att kommunicera olika saker och vilka de har ett ansvar att 

kommunicera dem med. Som vanligt förekommande målgrupper för kommunikationen omskrivs 

nuvarande och potentiella studenter och medarbetare, alumner, näringsliv, finansiärer, politiker, 

media och allmänheten. 

Genom att identifiera vissa specifika element i texten går det att få en idé angående hur 

produktionen av dokumenten har gått till. Åtta av tio universitet har skrivit ut var i 

organisationsledet beslut om dokumentet har fattats eller vem/vilka som har fastställt policyn. Dessa 

åtta är universiteten från Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala, Örebro samt Linné-, 

Mittuniversitetet och SLU. Där nämns rektor, universitetsdirektör, universitetsstyrelse, konsistoriet 

och ett personnamn. Av de åtta dokument som anger vem eller vilka som beslutat om det så går det 

att utläsa att åtminstone sju av dem har fattats högt upp i organisationen. För att veta vilken 

yrkestitel som hör till personnamnet från Mittuniversitetets dokument krävs vidare efterforskningar.  
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Övriga tecken som visar på dokumentens vikt är att de flesta har skrivit ut dokumentens 

diarienummer, datum för beslutsfattande och dokumentets giltighetstid. Sådana textelement tolkas 

höra ihop med dokument som på något vis har betydelse för organisationen.  

Figur 3. Bilden visar en översikt över vilka element om produktion som finns i de olika dokumenten. 

Analysen är fortsättningsvis indelad i rubriker som beskriver centrala teman som visat sig. De är 

baserade på de deltagare och diskurser som framkommit extra tydligt under läsningen av materialet. 

Medarbetarna och studenterna har vuxit fram som två centrala grupper av deltagare i dokumenten 

och har därför fått varsitt avsnitt i analysen. Båda grupperna ges genom dokumenten ansvar för 

kommunikation men regleras också av vad som är tillåtet för dem och inte. Även de massmediala 

kontakterna har varit föremål för många intressanta observationer under läsningen vilka kommer 

redovisas för under en egen rubrik. Till sist redogörs det för den diskursiva kampen där identifierade 

diskurser i dokumenten analyseras. 

4.1 Medarbetarna 

4.1.1 Medarbetarnas utrymme att kommunicera 

Genom att undersöka transitivitet i dokumenten och söka efter centrala deltagare växte 

medarbetarna fram som en viktig grupp. Medarbetarna ges genom dokumenten rollen som deltagare 

i form av både mottagare och aktörer. Samtliga dokument förutom KTH:s har separata textavsnitt 

där de fördelar och reglerar kommunikationsansvaret i organisationen. KTH:s dokument är dock 

Universitet Beslut Diarienummer Datum för beslut Giltighetstid

Göteborgs universitet X X X X

Karlstads universitet X X X

KTH X

Linnéuniversitetet X X X

Mittuniversitetet X X X X

SLU X X X X

Stockholms universitet X X X

Umeå universitet X X X X

Uppsala universitet X X X

Örebro universitet X X X
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inte ett renodlat policydokument utan ett strategidokument vilket eventuellt kan förklara varför ett 

sådant avsnitt inte finns med. Karlstads, Umeås och Stockholms universitet har i sina dokument 

enbart en aktiv roll för medarbetarna där de ges ansvar för att kommunicera eller informera om sin 

egen verksamhet. Genom att medarbetarna ansvarar för att utföra handlingar, att kommunicera, gör 

dessa dokument dem till aktörer och formar deras sociala identiteter (jmfr Fairclough 1992, s.65). 

Resterande sex universitet (Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, SLU, 

Uppsala universitet och Örebro universitet) ger medarbetarna en dubbelsidig roll. Dels ansvarar de 

för att kommunicera med övriga organisationsmedlemmar samt att aktivt söka information vilket 

gör dem till aktörer, och dels har de ett ansvar att inhämta och ta till sig information vilket gör dem 

till mottagare. SLU, Uppsala och Örebros universitet har alla tre liknande formuleringar gällande 

kommunikationen inom organisationen. De skriver att varje enskild medarbetare har ansvar att 

kommunicera med kollegor, chefer och studenter om ”förhållanden som har betydelse för 

verksamheten” (Örebro universitet 2009, s.2; SLU 2014, s.3; Uppsala universitet 2005, s.2). Övriga 

universitet belyser alltså också vikten av den interna kommunikationen men utan att avgränsa den 

till att ha ”betydelse för verksamheten”. För somliga är det eventuellt underförstått att 

kommunikationen bör ha relevans för arbetet medan andra uttrycker det explicit. Det 

poststrukturalistiska tankesättet att tillträdet till verkligheten går genom språket blir aktuellt att 

belysa här. Endast genom att språkligt uttrycka att kommunikationen ska ha betydelse för 

verksamheten går det att påverka konsekvenserna (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.15-16). 

4.1.2 Medarbetarna som diskursbärare 

Genom dokumenten konstrueras medarbetarna också i termer av ambassadörer för universiteten. 

De förväntas fylla en funktion som, eller tillskrivs ansvar att vara, universitetens ambassadörer 

gentemot det omgivande samhället. Stockholms universitet, KTH och Mittuniversitetet har alla tre 

explicit uttryckt önskemål eller gett medarbetarna ett ansvar att agera ambassadörer. 

Väl fungerande intern kommunikation lägger på så sätt också grunden för god extern 
kommunikation där medarbetarna fungerar som universitetets ambassadörer i omgivande 
samhället. 

(Stockholms universitet, 2010) 

Vi kan inte styra över vad medarbetare på KTH gör och säger, men vi kan göra det så lätt 
som möjligt för medarbetare att ikläda sig rollen som ambassadörer för KTH. 

        (KTH 2011, s.1) 
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Det är varje medarbetares ansvar att: […] vara en god ambassadör för Mittuniversitetet. 
       (Mittuniversitetet 2014, s.4) 

Göteborgs och Uppsalas universitet tar också upp ambassadörer men avser då studenter och 

alumner. Även Linnéuniversitetet skriver om ambassadörskap med knyter det inte direkt och 

ordagrant till medarbetarna. De vill att den interna kommunikationen ska öka upplevelsen av 

tillhörighet och att det i sin tur ska bidra till ”ett gott ambassadörskap” (Linnéuniversitetet 2014, s.

2). Ambassadörskapet liknar mycket det Vaselinka Möllerström (2008, s.209) beskriver i sin studie 

där medarbetarna förväntades sprida stadens vision och agera diskursbärare mot omgivande 

samhälle. Ordet ambassadör är återkommande vilket gör det intressant att försöka förstå vad som 

menas med ordet och vilka innebörder det för med sig. Ambassadör beskrivs som ett ”diplomatiskt 

sändebud av högsta rang hos främmande stat, oftast chef för en fast beskickning av ambassads 

rang.” (NE, 2014). Ordet ambassadör är ett lånat begrepp från diplomatin och beskriver alltså ett 

typ av sändebud. Medarbetaren får genom detta rollen som ett från universitetet utskickat sändebud 

mot omgivande samhälle. Detta tolkas som att det förutsätts att medarbetaren ska vara en brygga 

mellan universitetet och omgivningen och hjälpa till att upprätthålla eller bygga goda relationer. I 

citatet ovan från Mittuniversitetet förstärks detta genom att medarbetaren inte bara har ansvar att 

vara en ambassadör utan också en ”god ambassadör.” Medarbetarna görs till viktiga aktörer i 

universitetens varumärkesbyggande, vare sig de vill det eller inte. Fairclough (1993), Roggendorf 

(2008) och Bunzel (2007) har alla tre skrivit om marknadsföringens ökade roll i universitetens 

kommunikationsarbete. Medarbetarnas diskursbärande funktion ut till externa grupper blir en resurs 

i den vidare marknadsföringen. Möllerströms (2008, s.209) begrepp diskursbärare ger en målande 

bild hur det går till. Medarbetarna bokstavligen bär diskursen även utanför organisationen. 

Ambassadörskapet kan dock inte ses som ett generellt mönster i dokumenten. Sex av tio tar explicit 

upp ambassadörer i någon form medan fyra inte nämner det alls. Det går inte att finna något 

specifikt mönster gällande nyare eller äldre dokument. De dokument som nämner ambassadörer är 

producerade mellan 2005 och 2014, och de som inte nämner det är producerade mellan 2003 och 

2014. Ett eventuellt mönster som går att se är att de större städernas universitet (Stockholm, 

Göteborg och Uppsala) finns med i gruppen som nämner ambassadörskap medan det är mindre 

orter som finns med i gruppen som inte tar upp det. 
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4.2 Studenterna 

4.2.1 Studentens utrymme att kommunicera 

Ytterligare en grupp deltagare som kommit fram via transitivitetsanalys är studenterna. Likt 

medarbetarna görs studenterna både till aktörer och mottagare. Dokumenten bidrar genom diskurs 

till att konstruera studenternas sociala identitet (Fairclough 1992, s.65). Det finns ingen knivskarp 

gräns mellan att vissa universitet helt gör studenterna till mottagare medan andra helt gör dem till 

aktörer. I de flesta dokument beskrivs de som en mix av både aktör och mottagare. Dokumenten 

från Mittuniversitetet och Stockholms universitet är de som ger minst utrymme för studenterna som 

aktörer och talande. Studenterna ges ytterst lite utrymme i deras två dokument och när de omskrivs 

är det i form av målgrupp för kommunikation. I Mittuniversitetets dokument står studenterna med 

som målgrupp för både intern och extern kommunikation och i Stockholms dokument är 

studenterna endast målgrupp för den interna kommunikationen. Båda dokumenten tar dock upp att 

kommunikation handlar om dialog. I Stockholms universitets policy står det att ”kommunikation är 

dubbelriktad och innebär att två eller flera parter tar och ger information i dialog med 

varandra” (2010, s.2). Mittuniversitetet har en liknande beskrivning: 

Den interna kommunikationen ska i första hand vara personlig och bjuda till dialog. 
Dialogen är central i Mittuniversitetets interna kommunikation, eftersom vi utgår från en 
syn på kommunikation som en ömsesidig process där människor tillsammans skapar 
betydelsen av olika budskap.  

(Mittuniversitetet 2014, s.6) 

I och med att studenterna är målgrupp för kommunikation som syftar på dialog ges de visst 

utrymme att också vara aktörer. I dokumentet från KTH nämns studenterna väldigt få gånger 

överhuvudtaget men då de finns med är det i form av diskursbärare, ”anställda och studenter är de 

viktigaste bärarna av KTH:s varumärke” (KTH 2010, s.7). 

Övriga sju universitet uttrycker mer tydligt studenterna som både mottagare och aktörer. I 

dokumenten nämns de bland annat som några som ska få eller tilldelas information av någon annan 

inom organisationen. Det kommunikativa ansvaret ligger alltså i det fallet inte på studenterna. I och 

med att ansvaret över kommunikationen sällan ges studenten tolkas det som att de i dessa fall ses 

som mottagare och därmed passiviseras. 
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Den kommunikation, skriftlig och muntlig, som studenten får genom lärare, 
studieadministratörer och andra medarbetare är mycket betydelsefull.  

(Göteborgs universitet 2014, s.7) 

Studenterna behöver lättillgänglig och målgruppsanpassad information om kurser, 
behörighetsfrågor, examination och scheman m.m. 

(Umeå universitet 2003, s.6) 

I de fall där studenterna görs till aktörer handlar det dels om att de ska utföra handlingen söka eller 

inhämta information. Studenterna görs här inte helt passiva till skillnad från citaten ovan där de 

endast formuleras till några som ska få information. I dessa fall ges de snarare ansvar att själva söka 

upp information och blir därmed aktörer. I dokumentet från Göteborgs universitet står det att läsa 

att: ”våra studenter har ett ansvar att söka och inhämta den information de behöver för sina 

studier” (2014, s.9). Liknande formuleringar återfinns hos SLU, Umeå och Uppsala universitet. 

Studenterna ges i dessa fall fortfarande begränsat utrymme att själva vara talande. Även om de får 

vara aktiva i den mening att de utför en handling och inhämtar information är det ingenting som 

säger att studenterna därmed görs aktiva och talande. Information går att inhämta på flera sätt utan 

att själv vara den som talar eller kommunicerar. Uppsala och SLU har dock stycken som även ger 

studenterna den talande rollen och där diskursen bidrar till att konstruera inte bara sociala identiteter 

utan också sociala relationer (Fairclough 1992, s.65). 

Varje […] student har ett ansvar att söka information (som krävs för arbetet) och att 
kommunicera med kollegor och chefer om förhållanden som har betydelse för 
verksamheten.  

(SLU 2014, s.3) 

Varje enskild […] student har ett eget ansvar att söka information och kommunicera med 
kollegor, lärare och chefer inom universitetet och förhållanden som har betydelse för 
verksamheten. 

(Uppsala universitet, 2005) 

Studenten görs som mest aktiv i Karlstads och Linnéuniversitetets dokument. Meningarna är inte av 

styrande karaktär som specifikt behandlar studenternas kommunikation utan syftar till vad den 

interna kommunikationen ska ge. 

Målet för den interna kommunikationen är att skapa delaktighet och öppna för dialog för 
medarbetare och studenter.  

(Karlstads universitet 2014, s.1) 
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Intern kommunikation ska […] stimulera till kunskapsutbyte, delaktighet och dialog mellan 
studenter, medarbetare och ledning i syfte att skapa en effektiv och utvecklande verksamhet 
med gott arbetsklimat.  

(Linnéuniversitetet 2014, s.2) 

Centrala begrepp för studentens kommunikation är begreppen ”dialog” och ”delaktighet” som 

återfinns i olika textavsnitt i flera av dokumenten. De är positivt laddade ord som vittnar om att mer 

är en person är tilltänkt i processen. Dialog och delaktighet är ingenting som sker med endast en 

person utan det behövs minst två eller fler. Orden tolkas som att de för med sig en känsla av 

gemenskap. Då dialog och delaktighet i citaten ovan vidare kopplas till orden ”mål”, 

”kunskapsutbyte”, ”effektiv” och ”utvecklande” görs det tydligt att de för med sig en positiv verkan 

till budskapet. Citatet från Linnéuniversitetet följs sedan upp med nedanstående citat som kopplar 

ihop delaktigheten och dialogen med tillhörighet och ambassadörskap. Den positiva känsla som 

studenterna ska få genom dialog och delaktighet ska gärna också förmedlas vidare till 

samverkansparter utanför universitetet. 

Intern kommunikation ska […] öka upplevelsen av tillhörighet, vilket bidrar till ett gott 
ambassadörskap för Linnéuniversitetet och främja en god kommunikation med 
samverkansparter.  

(Linnéuniversitetet 2014, s.2) 

Detta tankesätt om studenternas potentiella roll i det omgivande samhället återfinns i fler dokument.  

Profilering: Universitetets studenter är viktiga vidareinformatörer som påverkar attityderna 
till Umeå universitet bland vänner och bekanta under och efter sin studietid. Ju mer insatta 
de är i universitetets breda verksamhet, desto större chans att de talar väl om oss.  

(Umeå universitet 2003, s.6) 

Varje student är värdefull, befintlig såväl som presumtiv. Universitetets studenter är viktiga 
ambassadörer för universitetet, både under sin utbildning och som alumner.  

(Göteborgs universitet 2014, s.10) 

Ordet ”vidareinformatör” kan delas upp i två beståndsdelar där studenten ”vidare” ska ”informera” 

sina egna attityder och kunskaper. Båda citaten gör studenten till en tydligt handlande aktörer och 

meningarna uttrycks också med hög affinent. Det uttrycks med säkerhet att studenterna är viktiga 

vidareinformatörer som påverkar attityderna bland vänner och bekanta. Påståendena framstår som 
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objektiva och sanna. Studenterna erkänns genom detta en viss makt då de besitter en central roll för 

det omgivande samhällets attitydskapande gentemot universitetet. Paradoxalt nog blir studenterna i 

samma veva ofrivilliga marknadsföringsverktyg för universiteten, vare sig de vill det eller inte. 

Detta liknar till viss del Vaselinka Möllerströms (2008) studie där de anställda inom Malmö stad 

förväntades vara diskursbärare och sprida budskapet från stadens nya storytelling. Även Uppsalas 

universitet och KTH för liknande resonemang om studenterna som diskursbärare. Uppsalas 

dokument tar upp att alumnerna är viktiga ambassadörer och KTH skriver att ”en tidigare student 

med positiva erfarenheter av KTH har lättare att påverka nya studenter att söka sig hit” (KTH 2010, 

s.6).  

4.2.2 Studenten som organisationsmedlem 

I samtliga dokument (förutom KTH:s) regleras kommunikationen genom avsnitt som beskriver 

vilka organisationsmedlemmar som har ansvar att kommunicera gällande olika frågor och vilka de 

har ansvar att kommunicera det med. Hälften av dokumenten skriver in studenten i 

ansvarsfördelningen medan andra hälften inte gör det.  

Figur 4. Lista över vilka universitet som tar med studenter i textavsnitt som reglerar ansvarsfördelning, vilka 
som inte gör det och vilka som saknar sådant textavsnitt.  

Detta kan tolkas som att den grupp med dokument som inte skriver in studenterna i 

ansvarsfördelningen inte ser på studenterna som organisationsmedlemmar på samma sätt som 

medarbetare och anställda, och därför kan studenternas kommunikation inte regleras i ett 

styrdokumenten. Denna tolkning liknar vad Fairclough (1993) och Roggendorf (2008) kommit fram 

till i sina studier där studenten tydligt placeras utanför organisationen och ses som en ”kund” som 

universiteten talar till.  

Studenterna med i 
ansvarsfördelningen

Studenterna inte med i 
ansvarsfördelningen

Saknar avsnitt som reglerar 
ansvarsfördelning

Göteborgs universitet Karlstads universitet Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Linnéuniversitetet

Umeå universitet Mittuniversitetet

Uppsala universitet Stockholms universitet

Örebros universitet
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Ett annat tecken på studenternas urskrivning ur organisationen är att det saknas resonemang om hur 

det ska underlättas för studenterna att kommunicera med varandra. Det finns inget skrivet i något 

dokument om intranät för studenter eller vikten av kommunikation studenter emellan. Om 

studenterna sågs som fullvärdiga organisationsmedlemmar, likt medarbetarna, är det troligt att 

dokumenten också skulle ta upp kommunikationen mellan dem. Här blir de poststrukturalistiska 

tankegångarna värdefulla. Det är genom språk som representationer av verkligheten skapas. Vad 

som sägs eller skrivs blir alltså viktiga representationer av verkligheten, men det blir även det som 

inte sägs och inte skrivs. Att inte ta upp studenterna visar också upp en representation av den 

världsbild som råder.  

4.3 Medierelaterad kommunikation 

Då olika deltagare i dokumenten identifierades uppmärksammades att de gavs olika rättigheter att 

kommunicera med medierna. De flesta dokumenten tar på något vis upp medierelationer och hur 

universitetet och organisationsmedlemmarna ska förhålla sig till det. Även om de flesta universitet 

någonstans i sina policydokument tar upp den lagstadgade meddelarfriheten (direkt eller indirekt) så 

är det av intresse att belysa dels var i dokumenten detta ges utrymme samt vilka övriga restriktioner 

som finns gällande kontakter med massmedier. Följande avsnitt belyser hur mediekontakterna 

behandlas i dokumenten. 

4.3.1 Meddelarfriheten 

Alla dokument förutom KTH:s har ett avsnitt där de tar upp det juridiska ramverk som 

universitetets kommunikation förhåller sig till. I de avsnitten tar fyra universitet (Göteborgs 

universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet) explicit upp 

meddelarfriheten och vad den innebär. Linnéuniversitetet och Stockholms universitet tar också upp 

meddelarfriheten men under andra rubriker. Detta tyder på att universiteten förhåller sig till en 

juridisk diskurs. I Linnéuniversitetet står det med bland ”nyckelord för 

kommunikation” (Linneuniversitetet 2014, s.2) och i Stockholms dokument står det under 

”medierelaterad kommunikation” (Stockholms universitet, 2010). Det förekommer också 

formuleringar där meddelarfrihetens innebörd uttrycks implicit: ”regeringsformen och 

tryckfrihetsförordningen reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och 

informationsfrihet” (Uppsala universitet, 2005). Liknande formuleringar finns hos Örebro 

universitet och hos SLU.  
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Figur 5. Översikt för hur universiteten tar upp meddelarfriheten. 

Det kan bli problematiskt att meddelarfrihetens hela innebörd inte skrivs ut. Meddelarfriheten 

innebär att studenter och universitetsanställda har rätt att som individ eller anonymt lämna 

information till massmedier. Att ta upp meddelarfriheten indirekt, såsom citatet ovan från Uppsala 

universitet, i ett textavsnitt som dessutom inte står i samband med det som reglerar mediekontaker 

kan innebära att den fullständiga kopplingen inte görs. Detta kan bli extra problematiskt när den 

mediala uppmärksamheten ska fylla ett specifikt syfte:  

Medial uppmärksamhet ska också bidra till arbetet med att skapa positiva attityder […] och 
därmed vara en del i att stärka varumärket.  

(Mittuniversitetet 2014, s.9) 

I samband med ovanstående citat står ingenting om varesig meddelarfrihet eller yttrandefrihet i det 

berörda dokumentet. Detta kan leda till att studenter och anställda som har information som inte 

”bidrar till arbetet med att skapa positiva attityder” inte lämnar den informationen trots att de har 

rätt till det. Ovanstående kan ses som ett exempel på hur diskursiv och social praktik hänger 

samman. Genom att textdokumentet inte uttrycker meddelarfriheten i samband med hantering av 

medierelationerna kan det ge konsekvenser för hur individerna sedan handlar. Det bör dock  

understrykas att universitetet i detta fall tar upp meddelarfriheten i dokumentet men detta görs i 

samband med juridiska aspekter och inte mediala. Med detta resonemang belyses att formuleringar 

kan ge olika sociala konsekvenser beroende på var i dokumenten de tas upp.  

4.3.2 Att företräda universitetet 

Föregående avsnitt belyser meddelarfriheten och även fast samtliga tar upp den är det många som 

belyser att meddelarfriheten inte ger studenter och anställda rätten att uttala sig i media i 

Tar upp meddelarfriheten explicit Tar upp meddelarfriheten implicit Tar inte upp meddelarfriheten 
överhuvudtaget

Göteborgs universitet Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Karlstads universitet Uppsala universitet

Linnéuniversitetet Örebro universitet

Mittuniversitetet

Stockholms universitet

Umeå universitet
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universitetets namn. För att ha rätten att uttala sig som företrädare för universitetet finns det en del 

restriktioner. Karlstads universitet och Stockholms universitet har listat vilken talesmannaordning 

som gäller i olika frågor. Mediekontakterna är fördelade på chefer av olika slag så som rektor, 

dekaner, förvaltningschef, universitetsdirektör eller prefekt. 

Vid övriga frågor gäller, om inte annat överenskommits, nedanstående talespersonsordning 
till massmedier:  
- Rektor, prorektor och universitetsdirektör är talespersoner för universitetsövergripande 

frågor.  
- Universitetsdirektör är talesperson för förvaltningsfrågor. 
- Dekaner är talespersoner för fakultetens respektive lärarutbildningens frågor. 
- Prefekter och chefer inom centrala stödfunktioner är talespersoner för institutionens 

respektive avdelningens frågor. 
  (Karlstads universitet 2014, s.2) 

Vid övriga frågor gäller, om inte annat överenskommits, nedanstående talesmannaordning 
till media:  
- Rektor, prorektor och vicerektor är talesmän för universitetsövergripande frågor.  
- Dekaner är talesmän för fakultetens frågor. 
- Förvaltningschef/universitetsdirektör är talesman för förvaltningsfrågor.  
- Prefekter/motsvarande och chefer inom förvaltning är talesmän för institutionens/

enhetens frågor. 
  (Stockholms universitet, 2010) 

I dessa två fall fungerar dokumenten som reproducerande för den rådande maktordningen i 

organisationen, trots att talesmannaordningarna inte uttrycks med högsta affinent då det finns en 

restriktion: ”om inget annat överenskommits”. Genom att markera vilka som ges makten att 

företräda universitetet i media och vara ansikten utåt kan detta dock tolkas som att det också sänder 

signaler om vilka som är önskvärda att förknippas med universitetet. Dokumenten ger vissa aktörer 

makten att tala medan de som lämnas utanför får vara tysta. Självklart finns det troligtvis också en 

organisationspraktisk anledning till att ha en talesmannaordning, men då diskurser fungerar 

orienterande för människors handlande (jmfr Börjesson & Palmblad 2007, s.12) riskerar texten 

oavsett att föra med sig tankar om vilka som får tala och vilka som får vara tysta. Genom att bistå 

en kulur som legitimerar den rådande maktordningen kan listor likt de ovan fungera för att 

legitimera den rådande hegemonin (jmfr Fairclough 1992, s.92). Med det strukturalistiska synsättet 

blottläggs också att listorna säger någonting om den världsbild som råder inom organisationen. Det 

”organisationspraktiska” är just ett uttryck för sådant som anses naturligt och tänkbart. Ovanstående  
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exempel hänvisar till textavsnitt som tydliggör vilka som ges rätten att föra universitetets talan i 

medierna. Dokumenten visar dock också upp exempel där det blir betydligt svårare att avgöra vem 

som ges det utrymmet och inte:  

Gällande massmediekontakter är det viktigt att personer med rätt kompetens uttalar sig i 
olika frågor.  

(Örebro universitet, 2009) 

Grundprincipen är att frågor vidarebefordras till, och besvaras av, den som besitter 
efterfrågad kunskap. 

(Mittuniversitetet 2014, s.9) 

I det första citatet understryks vikten av att ”personer med rätt kompetens” uttalar sig. Där rör det 

sig om en avgränsning gällande vilka som får tala. Den avgränsningen uttrycks också vara ”viktig”. 

Tidigare exempel från Stockholm och Karlstad har tydligt klargjort exakt vem som ska uttala sig om 

vad, men i dessa senare exempel från Örebro och Mittuniversitetet blir frågan om vem som besitter 

rätt kompetens svårare att utröna. Det kan ifrågasättas vem som avgör vad som är den rätta 

kompetensen, exakt vilken kompetens som är efterfrågad och vem/vilka i organisationen som 

besitter den. För att förstå vem dokumenten kommer ifrån och hur de ha tagits fram har 

dokumentens produktion studerats. Produktionen kan ge svar på, eller ledtrådar om, vems eller 

vilkas uppfattning om kommunikation som ges uttryck via dokumenten. Detta kan kopplas till de 

socialkonstruktionistiska premisserna. Den världsbild som kommer till uttryck i texterna är 

historiskt och kulturellt präglad. Den säger något om sin nutid och är direkt kopplad till människors 

handlande. I Örebros dokument uttrycks explicit att policyn är ett styrelsebeslut medan inget sådant 

går att finna i Mittuniversitetets dokument. Det går däremot att se beslutsdatum för båda samt vilka 

diarienummer de har. I Örebros dokument skulle det alltså gå att säga att det är styrelsens världsbild 

som kommer till uttryck i dokumentet.  

4.4 Den diskursiva kampen 

I dokumenten urskiljs fem diskurser inom det område diskursordningen ringar in. Diskursordningen 

har, baserat på Faircloughs tillvägagångssätt, bestämts utifrån institutionell nivå och är satt till att 

vara ”universitetskommunikationens diskursordning”. De diskurser som identifierats och trängs 

inom universitetets diskursordning är en marknadsdiskurs, en demokratidiskurs, en akademisk 

diskurs, en juridisk diskurs och en massmedial diskurs. Samtliga diskurser påverkar universitetets 
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diskursordning och är synliga i dokumenten som någonting som universitetens kommunikation 

förhåller sig till.  

Den akademiska diskursen blir synlig då dokumenten tar upp bland annat utbildning och forskning.  

Universiteten vill kommunicera både kring utbildning och forskning och detta citat från Karlstads 

universitet är ett typiskt exempel på hur detta tas upp i dokumenten: ”Genom målmedveten 

kommunikation ska vi väcka intresse för våra kvaliteter inom grundutbildning, forskarutbildning 

och forskning”. (Karlstads universitet 2014, s.2). Även hos SLU ges ett exempel på hur dokumenten 

tar upp just utbildning och forskning: ”SLU ska i sammanhanget uppfattas som ett nyskapande, 

professionellt och forskningsintensivt universitet med högkvalitativ utbildning och 

miljöanalys” (SLU 2014, s.1). Den akademiska diskursen görs även synlig då universitetsspecifika 

avdelningar och positioner nämns. Dokumenten tar upp fakulteter, institutioner, dekaner, 

professorer, forskare, doktorander, alumni med flera vilka kan ses som element hemmahörande i 

den akademiska världen. Den akademiska diskursen ses dock inte som att den har speciellt stort 

inflytande i dokumenten vilket i sig kan vara anmärkningsvärt. Varken forskning eller utbildning 

ges någon märkvärd plats inom dokumenten. Nedan analyseras diskurser som är synligare och ges 

tydligare position.  

4.4.1 Marknadsdiskurs, konkurrens och varumärke 

Marknadsdiskursen går att se då begrepp som traditionellt förknippas med en fri marknad används. 

Ordet ”konkurrens” återfinns i sex av dokumenten för att beskriva den situation som universiteten 

befinner sig i idag och anses gälla bland annat konkurrens om studenter, forskningsmedel och 

medarbetare. Även om ordet ”konkurrens” skulle kunna tillhöra flera olika diskurser anses det i 

detta sammanhang att vara beskrivande och bra belysa den marknadsdiskurs som finns närvarande i 

dokumenten. De universitet som tar upp konkurrensen är Karlstads universitet, KTH, SLU, Umeå 

universitet, Uppsala universitet och Örebros universitet. Nedan visas detta genom citat från Uppsala 

och SLU:  

Konkurrensen om forskningsmedel, studenter och medarbetare ökar. Uppsala universitet 
ska behålla och stärka sin framträdande position som ett internationellt 
forskningsuniversitet med levande traditioner och dynamisk, nyskapande verksamhet. 

(Uppsala universitet, 2005) 
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Universitetets geografiska närvaro på flera orter utgör en konkurrensfördel, och den 
speciella kompetensprofilen och regionala närvaron bör utnyttjas i universitetets externa 
kommunikation.  

(SLU 2014, s.1) 

Som går att utläsa av modaliteten i det första citatet från Uppsala universitet konstateras det med 

säkerhet och hög affinent att konkurrensen ökar. Konkurrenssituationen finns också beskriven i 

tidigare forskning av bland annat Fairclough (1993), Roggendorf (2008) och Bunzel (2007). I 

samband med deras studier kopplas konkurrensen vidare till resonemang om säljare och köpare av 

varor där universiteten är säljare och i omvärlden finns eventuella köpare. Det går att se liknande 

tankesätt i citaten ovan. Vid konkurrens blir det viktigt för universiteten att särskilja sig från 

varandra vilket kan ses i policydokumenten genom ett omfattande användande av ordet 

”varumärke”. Med undantag för Umeås och Uppsalas universitet använder samtliga andra ordet 

varumärke i sina policys. Detta går i linje med Bunzels (2007) studie där han såg att 

varumärkesstrategier var vanligt förekommande bland universiteten. Umeå och Uppsala har de två 

äldsta dokumenten från 2003 respektive 2005 och eventuellt var universiteten inte lika influerade av 

marknadsdiskursen då. Övriga dokument är skapade mellan 2009 och 2014. 

En nyckel till att lyckas stärka KTH:s varumärke är konsekvens och långsiktighet. För att 
öka tydligheten måste KTH kunna tala med en röst. 

 (KTH 2011, s.2) 

Syftet med vårt kommunikationsarbete är att bidra till att verksamhetsmålen nås och att 
stärka Örebro universitets varumärke i enlighet med de målsättningar som finns i våra 
utbildnings- forsknings- och verksamhetsstrategier. 

(Örebro universitet, 2009) 

Universiteten vill stärka sina varumärken och på så vis göra sig mer konkurrenskraftiga på 

marknaden. Detta tolkas som att det finns en uppfattning om att universiteten anser sig behöva visa 

upp en attraktiv och unik sida av sig själva för att locka studenter, medarbetare och finansiärer att 

välja just dem. David L. Bunzels (2007) tidigare forskning styrker att universiteten befinner sig i en 

konkurrenssituation och därför använder marknadsföringsstrategier för att bättra på sitt rykte. En 

intressant aspekt gällande varumärket och hur det ska kommuniceras är den riktlinje som det 

ovanstående citatet från KTH står för. För att varumärket inte ska upplevas splittrat är det viktigt att 

universitetet talar ”med en röst”. En tolkning som går att göra är att universitetet vill att 

kommunikationen ska vara sammanhållen och förmedla ett enhetligt budskap. I nästa steg innebär 
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det att hur fri kommunikationen än föreslås vara i en organisation så blir det problematiskt då 

medlemmarna ska tala med en och samma röst, förmedla ett och samma budskap. Även om 

samtliga organisationsmedlemmar får vara talande så ges det inte utrymme att tala hur som helst. 

Att alla ska tala med samma röst kan vara ett sätt att diciplinera och maskera styrningen av 

kommunikationen. Modaliteten i meningen är hög då den uttrycks med hög affinent. Det står att 

universitetet för att öka tydligheten måste ”kunna tala med en röst”. På så vis görs meningen till en 

sanning som vidare ska orientera människors handlade (jmfr Foucault 1970, s.25-26; Börjesson & 

Palmblad 2007, s.12). Angela M. Eikenberg och Jodie Drapal Kluver (2004) skriver i sin studie att 

offentliga organisationer har fått ett ökat inflytande av värderingar som härstammar från privata 

sektorn och detta exempel att ”tala med en röst” skulle kunna ses som en sådan värdering. KTH och 

Mittuniversitetet är de universitet som har högst frekvent användning av ordet varumärke i sina 

dokument, 17 respektive 14 gånger. Övriga som använder ordet tar upp det mellan en till fyra 

gånger, så uppenbarligen präglar det vissa organisationer starkare än andra.  

Om det bortses från ordet ”varumärke” så finns det andra sätt att beskriva samma sak vilket visar 

sig i dokumenten. Att skriva om hur ”bilden av” universitetet förmedlas eller hur universitetet 

”uppfattas” går igen i nästan alla dokument. 

Figur 6. Bilden visar en översikt för vilka universitet som använder orden ”varumärke”, ”bilden av” och 
”uppfattas” i sina policydokument. 

Universitet ”Varumärke” ”Bilden av” ”Uppfattas”

Göteborgs universitet X X

Karlstads universitet X

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) X X X

Linnéuniversitetet X X

Mittuniversitetet X X X

Sveriges Lantsbruksuniversitet (SLU) X X

Stockholms universitet X X

Umeå universitet X

Uppsala universitet

Örebro universitet X X
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Uppsalas policy tar fortfarande inte upp det och är det enda dokumentet som uppvisar ett minimalt 

inflytande av en marknadsdiskurs. De andra universitetens medvetenhet och vilja att påverka hur 

omvärlden uppfattar dem är tämligen utbredd i dokumenten vilket tabellen ovan visar. Detta stöds 

också av tidigare forskning där Magnus Fredriksson och Josef Pallas (2013) samt David L. Bunzel 

(2007) skrivit om universiteten försök att positionerna sig på marknaden och utbredda användning 

av marknadsförings- och varumärkesstrategier.   

Bilden som Mittuniversitetet förmedlar ska dock alltid vara samstämmig, det vill säga att 
all kommunikation ska utgå ifrån varumärket. 

(Mittuniversitetet 2014, s.7) 

Göteborgs universitet ska upplevas som ett sammanhållet universitet, både internt och 
externt. Det i sin tur förutsätter att bilden av vad universitetet är och står för, och vilken roll 
det spelar i samhället, är enhetlig och tydlig både internt och externt.  

(Göteborgs universitet 2014, s.3) 

Att tala med en röst som nämndes tidigare, eller att föra fram ett enhetligt budskap är inte ett 

tankesätt som är unikt för KTH. Hos Mittuniversitetet och Göteborgs universitet hittas, enligt 

citaten ovan, liknande tankegångar. Att samtliga dokument förutom ett uttrycker hur universitetet 

ska uppfattas och lägger tyngd på den enhetliga kommunikationen ses som ett bevis på 

marknadsdiskursens utbredande.  

4.4.2 Demokratidiskurs 

Mot marknadsdiskursen står en demokratidiskurs där universitetens roll och nytta i samhället står i 

fokus. Centralt är hur universiteten förhåller sig till samhället, medborgarna och verbaliserar rättvisa 

och jämlikhet. Exempel från Umeå universitet och SLU visar på textavsnitt där demokratidiskursen 

kan utläsas: 

Forskningsinformation är ett viktigt bidrag till samhälls- och kulturdebatten. Medborgarna 
har rätt att få insyn i och kunskap om bl.a. hur skattemedel används och ges möjlighet att 
granska och reflektera över den forskning som bedrivs.  

(Umeå universitet 2003, s.7) 

Varje medborgare har rätt att fritt uttrycka sin mening i olika frågor. Den som är 
bemyndigad att uttala sig i SLU:s namn har dock ett särskilt ansvar att företräda 
universitetet.  

 (SLU 2014, s.3) 
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Det framgår dock i dokumenten att det förs en kamp mellan marknadsdiskursen och 

demokratidiskursen om hur kommunikationen ska bedrivas. Ena sidan förespråkar att 

kommunikationen ska vara strategisk och enhetlig medan den andra menar att kommunikationen 

ska vara öppen och fri. Det råder på inget sätt konsensus inom ett och samma dokument att den 

policyn och således universitetet förespråkar det ena eller det andra synsättet. Bägge diskurserna 

finns i samtliga dokument vilket innebär en uppenbar strid om vad som görs till sanning och vidare 

vilka handlingsmönster deltagarna anpassar sig efter (jmfr Foucault 1970, s.25-26; Börjesson & 

Palmblad 2007, s.12). Exempel på detta går att se i Mittuniversitetets dokument: ”All 

kommunikation, såväl intern som extern, ska genomsyras av varumärket 

Mittuniversitetet” (Mittuniversitetet 2014, s.3), ”Bilden som Mittuniversitetet förmedlar ska dock 

alltid vara samstämmig, det vill säga att all kommunikation ska utgå ifrån 

varumärket” (Mittuniversitetet 2014, s.7). I dessa meningar framgår det att det är varumärket och 

alltså marknadsdiskursen som styr kommunikationen. Längre fram i dokumentet står det sedan att: 

Den interna kommunikationen ska i första hand vara personlig och inbjuda till dialog. 
Dialogen är central i Mittuniversitetets interna kommunikation, eftersom vi utgår från en 
syn på kommunikation som en ömsesidig process där människor tillsammans skapar 
betydelsen av olika budskap. 

(Mittuniversitetet 2014, s.6) 

Dessa exempel visar hur både marknadsdiskursen och demokratidiskursen är närvarande i samma 

dokument. Det kan ses som motstridiga utsagor att all kommunikation ska vara samstämmig och 

genomsyras av varumärket Mittuniversitetet och samtidigt vara personlig och en ömsesidig process 

där människor tillsammans skapar betydelse.  

4.4.3 En juridisk och en massmedial diskurs 

Genom att analysera intertextuella element i dokumenten gjordes det tydligt att universiteten i sina 

policydokument förhåller sig till lagar och regler, vilket visar att även en juridisk diskurs finns 

närvarande. Av samtliga tio universitet refererar nio till relevant svensk lagstiftning i sina policys. 

KTH:s dokument saknar koppling. Åtta av de övriga nio har separata avsnitt som redogör för vilka 

lagar och regler som universitetens kommunikation förhåller sig till. Dokumentet från 

Linnéuniversitetet innehåller inte ett eget avsnitt med lagrum. De lagar som hänvisas till mest 

frekvent är förvaltningslagen, högskolelagen och högskoleförordningen som sju universitetet 

!32



refererar till. Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen tas upp i sex av dokumenten och 

personuppgiftslagen tas upp i fem av dokumenten. 

Då dokumentens deltagare undersöktes uppmärksammades att dokumenten förhöll sig till en 

massmedial diskurs. Sju policydokument tar upp medier och journalister som målgrupper för 

kommunikation och fyra dokument har gett medierelaterad kommunikation helt egna avsnitt i 

dokumenten. Två universitet nämner kortfattat medierna någonstans i sina dokument.  

Figur 7. Bilden visar en översikt över på vilket sätt universiteten ar upp medier och journalister i sina 
policydokument.  

Medierna anses inneha en central roll för universitetens kommunikationsarbete då de förmedlar en 

bild av universiteten mot det omgivande samhället. Sättet som universiteten syns i medier är alltså 

viktiga för universitetens varumärkesbyggande. Synligheten gäller både vilka frågor och budskap 

som förmedlas men också att nya forskningsrön når ut. Som det tidigare avsnittet om 

mediekontaker visade påverkar medier till stor del universitetens kommunikation. Ett universitet 

vill exempelvis att medarbetare som har mediekontakter ska genomgå medieträning.   

Medierna har en nyckelroll i kommunikationsprocessen och för universitetets varumärke. 
Journalisterna har en nyckelroll när det gäller vilka forskningsrön som når ut till den breda 
allmänheten, hur universitetets utbildningsutbud uppfattas, vilka frågor som behandlas och 
vilka budskap som förmedlas.  

(Stockholms universitet, 2010) 

Universitet Eget avsnitt Målgrupp Övrigt

Göteborgs universitet X

Karlstads universitet X

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) X

Linnéuniversitetet X

Mittuniversitetet X X

Sveriges Lantsbruksuniversitet (SLU) X

Stockholms universitet X X

Umeå universitet X X

Uppsala universitet X

Örebro universitet X
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Mittuniversitetet eftersträvar att medarbetare som har (eller bör ha) egna mediekontakter 
ska genomgå medieträning i syfte att agera professionellt i kontakterna med medier. 

(Mittuniversitetet 2014, s.9) 

Den massmediala diskursen både påverkar och påverkas av marknads- och demokratidiskurserna. 

Universiteten använder medierna för att hjälpa till att bygga sina varumärken men samtidigt måste 

de förhålla sig till mediernas granskande funktion och där blir exempelvis medieträningen en 

aspekt. Det går att uttrycka det som att det råder en dragkamp mellan diskurserna att få definiera hur 

kommunikationen ska vara.  
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5. Slutdiskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka hur svenska universitet reglerar kommunikationen för 

organisationsmedlemmarna genom styrdokument för kommunikation. Nedan presenteras studiens 

slutsatser tillsammans med en diskussion för att belysa studiens resultat och analys.  

Studiens första frågeställning var ”Vilket utrymme för att kommunicera ger ges olika deltagare inom 

universitetet?. Analysen har visat att dokumenten ger mest utrymme och makt över kommunikation 

till olika slags chefer. Rektorer, universitetsdirektörer, dekaner, prefekter och övriga chefer har mest 

kommunikativt ansvar och är de som har rätten att företräda universitetet i olika frågor. 

Produktionsanalysen som undersöker hur dokumenten tagits fram och vilka som varit inblandade 

visar att det i de flesta fall är rektorer och styrelser som klubbat igenom policydokumenten. 

Universitetens medarbetare har genom dokumenten både gjorts till aktörer som ansvarar för sin 

egen kommunikation och till mottagare som ska ta emot information från andra. Samtliga 

universitet förutom KTH hade avsnitt där ansvaret över kommunikationen tydligt fördelades ut på 

olika organisationsmedlemmar. Karlstads, Umeås och Stockholms universitet var de som mest 

möjliggjorde medarbetarna som aktörer medan resterande sex universitets dokument beskrev en 

mer dubbel roll där medarbetarna både gjordes talande och tysta. När det kommer till studenterna 

går det att se att samma mönster går igen och att studenterna görs till både aktörer och mottagare. 

När det kommer till rollen som aktör görs dock studenten ofta aktiv genom att ansvara för 

handlingen att söka upp och/eller inhämta information, till skillnad från medarbetarna som gjordes 

aktiva genom ett ansvar att kommunicera om sin verksamhet med olika organisationsmedlemmar. I 

flera fall gick det att se indikationer på att studenterna inte sågs på som organisationsmedlemmar på 

samma sätt som medarbetare eller chefer. Detta går dels att se som en utestängande mekanism då 

studenterna saknar inflytande och makt över sin kommunikation gentemot lärare och övriga 

studenter, men det ger också en friare roll. I och med att studenternas kommunikation inte begränsas  

genom en ansvarsfördelning som säger åt dem vad de ska kommunicera och med vilka så öppnar 

det upp för en friare roll. De får själva styra över sin kommunikation och sina 

kommunikationsvägar. Det verkar dock föreligga stora bryderier om vilka som får uttala sig i 

universitetets namn. Samtliga universitet, utom KTH, tar upp den lagstadgade meddelarfriheten som 

uttrycker alla medarbetare och studenters fri rätt att tala med medier, i rollen som privatperson. För 

att få uttala sig i universitetets namn ska en viss person ha blivit bemyndigad med den specifika 

rätten. Även om detta självklart fyller många funktioner som underlättar för både medier och 
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anställda anser jag att detta samtidigt fungerar reproducerande för universitetens maktförhållanden 

vilket delvis svarar på undersökningens andra frågeställning, ”Utmanar eller reproducerar 

dokumenten etablerade maktförhållanden?”. Om det ses till dokumentens produktion så hjälper 

även den till att befästa den rådande hegemonin då det är rektorer och universitetsstyrelser som 

klubbat igenom policydokumenten. Det är således deras syn på kommunikation och version av 

verkligheten som görs gällande genom dokumenten.  

Studien tredje frågeställning löd ” Hur behandlas frågor om varumärke i dokumenten?”. Det finns 

ett starkt utbrett användande av ord som varumärke eller liknande. Alla universitet förutom 

Uppsalas visar på något sätt upp att de är medvetna om bilden av dem och hur de uppfattas. Även 

tidigare forskning har varit inne på samma sak och kommit fram till att marknadsföring och 

varumärkesstrategier ökat bland såväl universitet i Sverige som England och Nya Zeeland 

(Fredriksson & Pallas 2013, s.6; Fairclough 1993, s.143; Roggendorf 2008, s.93). Extra intressant 

blir det dock när man kopplar ihop det ovanstående med universitetens organisationsmedlemmar 

och ser att det också finns tendenser, inte lika utbredda men likväl tendenser, till att studenter och 

medarbetare ska fungera som ambassadörer, diskursbärare, i det omgivande samhället. Studenter 

och medarbetare blir helt enkelt, vare sig de vill det eller inte, indragna i universitetens 

varumärkesbyggande. Att denna uppfattning om varumärke och enhetlig bild finns representerad i 

nästan varje dokument sänder signaler om universiteten strävar efter att visa upp en förutbestämd 

bild av organisationen. En bild som stämmer överens med varumärket. Detta kan tänkas bli 

problematiskt för organisationen om personer eller specifika budskap strider mot varumärket eller 

den önskvärt förmedlade bilden.  

Av de tio undersökta universiteten använde åtta av dem ordet varumärke vilket talar för att 

begreppet är vanligt förekommande i universitetens kommunikationsarbete. Sex universitet skrev 

någonstans om ”bilden av” universitetet och hur den förmedlades. Det enda universitet som inte 

visade upp något sådant tänkt överhuvudtaget var Uppsalas universitet. Eventuellt kan det vara så 

att Uppsala universitet vilket också är Sveriges och studiens äldsta universitet (Uppsala universitet, 

2014) redan har, eller åtminstone anser sig ha, ett så pass starkt varumärke att de inte specifikt 

behöver bygga vidare på det. Det sticker redan ut från mängden på grund av sin anrika historik. 

Bland de andra universiteten är de flesta relativt nya och måste kanske tydligare profilera sig mot 

varandra.  
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Det bör dock tas i beaktande att materialet för studien självklart haft stor inverkan på resultatet. 

Dokumenten som studerats är en avgränsad del av universitetens samlade kommunikation vilket 

öppnar upp för frågan om andra dokument hade gett ett annat resultat? I tidigare kapitel då jag 

redogjorde för studiens resultat nämndes att exempelvis policydokument för sociala medier inte 

skulle ingå i studien. En studie som skulle fokusera på sådana dokument skulle eventuellt kunna få 

ett annat resultat.  

Sammanfattningsvis har studien kunnat bekräfta tidigare forskning som visat att marknadsdiskursen 

är stark inom den högre utbildningssektorn, men också kommit fram till att det finns ett flertal andra 

diskurser som kämpar om att få definiera universitetens kommunikationsarbete. Studien har också 

visat att den rådande maktordningen reproduceras genom dokumenten i och med att de aktörer som 

redan besitter mest makt också är de som via dokumenten ges mest makt över kommunikationen. 

Studien gör dock inte anspråk på att förklara det ena som en orsak direkt påverkad av det andra. 

Denna studie utger sig inte för att försöka bevisa ett direkt orsakssamband mellan 

marketizationfenomenet och studiens slutsatser om reproducerandet av maktförhållanden. Det ses 

dock inte som förvånande att maktordningen framstår på det sätt den gör inom organisationer med 

en stark marknadsdiskurs. Att personers rätt att kommunicera fritt på olika sätt begränsas eller skärs 

i är föga häpnadsväckande när det finns ett varumärke att bygga, eller skydda. 

5.1 Vidare forskning 

Under studien har det kommit uppslag som skulle gå att undersöka vidare i nya studier. Bland annat 

har studiens avgränsade material gett anledning att fundera över om ett annat material skulle ge 

samma resultat eller öppna upp för andra tolkningar. En liknande studie med andra dokument som 

material, exempelvis policydokument för webb eller sociala medier, är en ingång som vore 

intressant att undersöka vidare. Dessutom har synen på studenten som organisationsmedlem väckt 

frågor som skulle kunna gå att forska vidare på. Studiens resultat visade att det fanns en uppdelad 

syn mellan universiteten huruvida studenterna var målgrupp för intern kommunikation eller extern 

kommunikation. Nio policydokument hade avsnitt som reglerade ansvarsfördelningen över 

organisationsmedlemmarnas kommunikation och bland dem var det fem som nämnde studenternas 

ansvar. Denna uppdelning skulle kunna gå att forska vidare på genom att bland annat göra intervjuer 

och observationer för att se om studenternas kommunikationsmöjligheter skiljer sig åt mellan 

universitet som inkluderar studenterna i organisationen och de som inte gör det. 
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Bilaga.  

Analysmall 

Transitivitet 

Vilka deltagare beskrivs i materialet?  

Vilka är aktörer och utför handlingar? 

Vilka är mottagare och ”utsätts” för processer? 

Modalitet 

Vilken modalitet finns bakom de styrande meningarna? 

Används vaga ord som ”bör” eller mer direkta ord som ”ska” och ”måste”? 

Hur hårt trycker dokumentet på att vissa ska/får göra det ena och vissa det andra? 

Intertextualitet 

Vilka andra texter tas upp / refererar texten till? 

Hur förhåller sig detta dokument till andra texter? 

Produktion 

Vem/vilka skapade dokumentet? 

Varför skapades det? 

När skapades det? 

Hur har beslutsordningen gått till? 

Hur länge är dokumentet giltigt? 

Diskursordning 

Vilken är diskursordningen? (institutionell nivå) 

Vilka diskurser strider inom den?
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