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Abstract 
“You have to feel it in your heart - a case study of the employees perception about Umeå 

university, the internal communication and how the communication contributes to this 

perception”. 

 

This study is based on that deficiency is common in internal communication in a authority 

that consists of several different units and different occupational levels. In an authority there 

is variety of units, employees with different occupational levels, a hierarchical structure and 

laws and regulations that must be followed. Because of these characteristics, a clear internal 

profile might be of extra importance. The internal profile will reflect the external perception, 

the authority’s image. This study examines how the internal communication of an authority 

like Umeå University works. The aim was to find out the employees perception of Umeå 

University and what their perceptions of the internal communication are. The method to 

examine this has mainly been based on group interviews conducted with focus groups 

representing different occupational levels. 

 

In summary the interviews indicate that there is a common perception of the university's 

identity among the different occupational levels. For example, words like: young, wide, open 

and norrländskt. These words were not based on any official core values of the university but 

were brought up by the participants. 

 

Umeå university have a vision which all participants had seen before and recognized, "The 

University of Umeå face the future with boundless knowledge". But they found it hard to 

grasp the vision with related goals, they felt overall and difficult to apply in their daily work. 

The results showed that the focus groups believe that there are many different subcultures at 

Umeå University. One reason for the formation of subcultures may simply be that Umeå 

University is an authority and there are certain factors that affect the University's properties. 

 

Keywords: Internal communication, organizational communication, organizational identity, 

organizational culture, communication process, vision, subculture. 
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1 Inledning 
Vikten av att befinna sig på rätt plats, vid rätt tidpunkt, med rätt information, till rätt person. 

Den hårda konkurrensen som påverkar varumärken, tjänster och produkter. Detta är 

utmaningar som dagens organisationer brottas med varje dag. Det gäller att utmärka sig med 

hjälp av sitt varumärke och erbjuda de allra bästa tjänsterna och produkterna för att lyckas 

överleva.  

 

Ofta är det marknadsföring och public relations (PR) som står i fokus, men vad händer om 

medarbetare själva inte vet vad organisationen står för och vilka mål som ska uppnås? Om 

informationen misstolkas internt, varför skulle då utomstående kunna ta till sig av budskapet? 

Istället för att endast lägga ner tid på att förbättra ytan, kan det vara bättre att jobba med en 

kommunikation som fungerar inifrån och ut. Det kan tänkas att en ofullständig gemensam 

identitet kan leda till en otydlig image. Enligt Jan Strid (1999:12) har den strategiska interna 

kommunikation en central roll till att sprida och skapa innebörd åt organisationers vision med 

tillhörande mål och strategier. Han menar vidare att det ett faktum att många medarbetare inte 

verkar känna till organisationers övergripande mål eller hur väl organisationerna faktiskt 

lyckas uppnå dem. Strids definition av organisationer är både företag och myndigheter som 

består av människor i en struktur med bestämda mål. 

 

En myndighet är uppbyggd av flera olika enheter och kan bestå av medarbetare som verkar på 

olika platser geografiskt och med en variation av arbetsuppgifter. Desto större en organisation 

är, desto svårare kan det vara att nå ut till alla medarbetare och lyckas skapa en gemensam 

bild av arbetsplatsen (Strid, 1999:23-26). För att belysa denna problematik kommer den här 

studien utgå från Umeå universitet som ett exempel på en förvaltningsmyndighet. 

Universitetet består av flera olika enheter, har ett hierarkiskt organisationsschema och den 

interna kommunikationen borde därför kunna liknas med andra universitet och även 

förvaltningsmyndigheter i allmänhet i Sverige. För att undersöka medarbetares föreställningar 

om universitetet och hur väl den interna kommunikationen fungerar kommer 

kommunikationsprocessen: konstruktion, kommunikation och tolkning användas 

genomgående i studien. Studiens syfte,  frågeställningar, det teoretiska ramverket och 

resultatet kommer att utgå från denna kommunikationsprocess. 
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1.1 Problemformulering 
Som ovan nämnt är Umeå universitet en förvaltningsmyndighet med ett organisationsschema 

och enligt Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen (2005) visar en sådan typ av struktur 

på organisationer en hierarki över hur nivåerna förhåller sig till varandra, vem som är över- 

respektive underordnad. Det påverkar om order och information skickas uppifrån och ned 

eller i sidled. Strid (1999:30) menar att förvaltningsmyndigheter måste följa de lagar och 

förordningar som finns, vilket skulle kunna påverka hur den interna kommunikationen är 

uppbyggd. I en stor organisation kan det finnas svårigheter med en enhetlig intern 

kommunikation. Mats Heide, Catrin Johansson och  Charlotte Simonsson (2012:15-16) 

betonar att rätt person ska ha rätt information och för att förhindra en splittrad bild av 

universitetet gäller det att försöka skapa en gemensam bild bland medarbetarna. De menar 

vidare att den interna kommunikationen i organisationer ofta hamnar i skymundan i motsats 

till den externa kommunikationen och en dåligt fungerande intern kommunikation påverkar 

hela organisationen. 

	

Eftersom den interna kommunikationen till stor del lägger grunden, är det viktigt att det finns 

en strategi som kan hjälpa organisationen att nå sin vision och sina mål. Kommunikationen 

skapar en innebörd till visionen och målen, men om medarbetarna inte känner till dessa blir 

det svårare att faktiskt uppnå dem. En överdriven ström av informationsflöde är dock inte 

heller att rekommendera eftersom den då kan bli betydelselös (Heide, Johansson och 

Simonsson, 2012:16-17). Även om mycket information ges ut betyder inte det att alla faktiskt 

tar del av den, istället bör den vara behovsanpassad. Ledningen i en organisation bär 

huvudansvaret till att skapa en strategi där kommunikationen skapar mening och är tydlig till 

rätt personer (Tufvesson, 2008:13). Inte bara vad och hur något ska utföras vid organisationen 

spelar roll, utan även varför. Bilden som kommuniceras externt bör stämma överens med 

bilden inom organisationen. Den externa kommunikationen kan ses som “toppen av isberget” 

och den interna kommunikationen lägger själva grunden. Om inte medarbetarna själva har en 

enhetlig föreställning kan det bli svårt för utomstående att också få det (Strid, 1999:31). 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka den interna kommunikationsprocessen från konstruktion 

till tolkning vid Umeå universitet. Studien syftar också att skapa en förståelse kring vilka 

föreställningar medarbetare inom olika befattningsnivåer har om universitetet, samt hur den 

interna kommunikationen bidrar till att skapa dessa föreställningar. 

 

1.3 Frågeställningar 
Frågeställningarna är framtagna på så sätt att de ska spegla kommunikationsprocessen: 

konstruktion, kommunikation och tolkning. 

 

• Vilka föreställningar har medarbetare inom olika befattningsnivåer om Umeå 

universitet och dess struktur, kultur, identitet och vision? 

 

• Vilka föreställningar har medarbetare inom olika befattningsnivåer om Umeå 

universitets interna kommunikation? 

 

• Hur bidrar den interna kommunikationen till medarbetare inom olika 

befattningsnivåers föreställningar om Umeå universitet? 

 

1.4 Bakgrund 
Utgångspunkten för denna studie var att skapa en förståelse för medarbetares föreställningar 

om Umeå universitet som består av olika enheter samt hur den interna kommunikationen 

bidrar till gemensamma föreställningar. För att ta reda på detta har studien tillämpat och 

undersökt kommunikationsprocessen: konstruktion, kommunikation och tolkning. 

Konstruktion innefattar hur Umeå universitets organisationsstruktur, kultur, identitet och 

vision med tillhörande mål har konstruerats. Kommunikation innefattar den interna 

kommunikationen såsom kommunikation i en stor myndighet, envägs- och 

tvåvägskommunikation samt kommunikationskanaler. Tolkning står för medarbetares 

föreställningar av konstruktion och kommunikation. 

 

Den beskrivning av vision, kultur och identitet som denna studie utgår ifrån är hämtad från 

Peter Erikson (2011:300). Han menar att visionen är den beskrivning ledningen har om 
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organisationen ur ett framtidsperspektiv, kulturen är de dominerande gemensamma 

värderingar, attityder, beteenden och normer som har utvecklats över tid och identiteten är de 

gemensamma föreställningarna som finns om organisationen i nuläget. 

 

För denna studie har Umeå universitet valts som studieobjekt och representerar då en 

myndighet som består av olika enheter. Umeå universitet är ett av de yngsta universiteten i 

Sverige då de firade 50 års jubileum år 2015 med över 30 000 studenter och ca 4 300 

anställda. Universitetet består av fyra campus; Campus Umeå, Konstnärligt Campus, Campus 

Skellefteå och Campus Örnsköldsvik och är uppdelat efter fyra fakulteter: humanistisk, 

samhällsvetenskaplig, medicinsk samt teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Campus Umeå är 

det största och även det campus denna studie kommer att beröra. Inom universitetet finns ett 

organisationsschema (se bilaga 1) som i rätt ordningsföljd består av: universitetsstyrelse, 

rektor och övrig universitetsledning, universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket, de 

fyra fakulteten och lärarhögskolan samt institutioner och centrumbildningar (Umeå 

universitet, 2014). 

 

För att skapa en förståelse över Umeå universitets vision med tillhörande mål samt 

universitetets informationspolicy beskrivs dessa kortfattat nedan. Visionen återfinns i ett 

visionsdokument samt i årsredovisningen där en mer utförlig beskrivning om visionen och 

dess mål finns (Umeå universitet, 2016). Dessa styrdokument har använts som 

bakgrundsfakta till studien. 

 

Umeå universitets vision 2020 är “Umeå universitet möter framtiden med gränslös 

kunskap”.  Denna vision med tillhörande mål finns samlade i ett dokument som gäller alla 

nivåer inom universitet. De tre huvudmålen som finns för att nå visionen 2020 är: Ett 

universitet som gör det möjligt, utbildning för gränslös kunskap och forskning som spränger 

gränser. Dessa mål är sedan uppdelade i delmål som ligger till grund för den centrala 

universitetsledningens och fakulteternas olika verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna är ett 

resultat av analyser från enheternas egna situationer och utmaningar. Utgångspunkterna till 

visionen är att Umeå universitet år 2020 har vidareutvecklats till ett framstående forsknings- 

och utbildningsuniversitet internationellt, har en stor roll för den regionala utvecklingen samt 

ger studenter och medarbetare utvecklingsmöjligheter professionellt och privat. Detta leder i 

sin tur till ny kunskap och kreativa människor både lokalt och globalt (Umeå universitet, 2012 

och Umeå universitet, 2016). 
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Umeå universitets informationspolicy fastställdes för att gälla mellan 2003 till 2006, eftersom 

ingen uppdaterad version fanns tillgänglig så är det denna som studien använde sig av. 

Policyn innehåller grundläggande principer, riktlinjer och ansvarsfördelning för intern och 

extern kommunikation. Den interna delen av dokumentet är det denna studie tagit fasta på. 

Kommunikationen ska vara öppen, offensiv och målgruppsanpassad samt så ska 

informationen vara av hög kvalitet, lättillgänglig, trovärdig samt intresseväckande. De 

övergripande målen för den interna kommunikationen utgår från att ge medarbetarna bra 

beslutsunderlag, god kännedom om verksamheten med mål, policys och förordningar, bidra 

till en helhetssyn, stark samhörighet och förståelse för alla universitetets delar. Alla 

medarbetare inom olika befattningsnivåer har rätt till regelbunden information från sin 

närmaste chef/arbetsledare och den muntliga och skriftliga informationen ska komplettera 

varandra. Webb, e-post och personliga portaler ska vara primära för den skriftliga 

informationen och beslut och information ska nå till rätt mottagare vid rätt tidpunkt i rätt 

kanaler. Den interna kommunikationen ska bestå av tre grundläggande typer av intern 

kommunikation: Arbetsinformation med bestämmelser och praktiska frågor, lägesinformation 

med vad som är aktuellt och värdeinformation med värderingar i form av profilfrågor, 

jämställdhet och personalpolicy som Umeå universitet vill representera (Umeå universitet, 

2003). 
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2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie. Mer specifikt berörs 

två avhandlingar som rör den interna kommunikationen samt en artikel som handlar om 

forskning kring organisationsidentitet.  

 

Catrin Johansson (2003) skriver i sin doktorsavhandling om ett företags process för 

kommunikationen om strategin för att nå visionen inom den interna kommunikationen och 

hur detta appliceras i verkligheten. Hon kom fram till att visionen som togs fram av ledningen 

fick skilda verkligheter konstruerade av chefer som verkade på lägre nivåer inom företaget. 

Dessa personer hade individuella faktorer som attityder, kunskap och tolkningar vilka 

påverkade dess kommunikation om strategin kring visionen. Därför fick i sin tur övriga 

medarbetare inte samma möjlighet till detaljerad kunskap om visionen med tillhörande 

strategier. 

 

En annan studie som tar avstamp inom samma ämneskategori är Charlotte Simonssons (2002) 

“Den kommunikativa utmaningen” som syftar till att skapa en ökad kunskap om 

kommunikationen mellan chef och medarbetare i en organisation med moderna 

ledningsambitioner. Dessa två studier berör, i likhet med denna, fältet 

organisationskommunikation med inriktning mot den interna kommunikationen och huruvida 

den genomsyrar hela organisationen samt relationen mellan ledning och medarbetare. 

Johanssons (2003) avhandling handlar mer specifikt om processen av kommunikationen om 

ett företags strategi utifrån ledningens perspektiv medan Simonsson (2002) tar upp 

kommunikationen mellan chefer och medarbetaren och vilka villkor som finns mellan dem. 

Denna studie har inspirerats av Johanssons (2003) avhandling i den mån att undersöka 

begreppet intern kommunikation utifrån kommunikationsprocessen: konstruktion, 

kommunikation och tolkning. Skillnaden mellan hennes och denna studie är att hon studerar 

denna kommunikationsprocess utifrån ledningens synsätt medan denna studie använder 

kommunikationsprocessen som ett stöd i att beskriva vad det innebär att arbeta med intern 

kommunikation i en organisation samt medarbetares föreställningar om detta. I likhet med 

Simonsson (2002) avhandling kommer denna studie att behandla hur den interna 

kommunikationen uppfattas av medarbetare inom olika befattningsnivåer. Ett av hennes 

antaganden är att nyckeln till framgångsrik ledarskap i moderna organisationer är dialog och 

att lyckas förmedla en känsla. Hon kommer fram till att både chefer och medarbetare ofta 
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försummar eller missförstår de kommunikativa aspekter av deras arbetsroller. 

Kommunikationen ses som en överföring av information och inte som konstruktion av 

mening. Ytterligare ett resultat Simonssons studie gav var att organisationer med en komplex 

struktur tenderar att skapa en situation där viktiga kommunikativa uppgifter försummas av 

både chefer och ledning. 

 

John M.T. Balmer (2001) berör i en artikel ämnet organisationsidentitet som även denna 

studie behandlar. Där tar han upp forskning kring organisationsidentitet i brittiska och 

amerikanska företag. Forskningen visar att ett företags vision speglas av ledningens arbete 

och att identiteten ofta drivs av just visionen. Umeå universitet har en tydlig vision “Umeå 

universitet möter framtiden med gränslös kunskap” för år 2020 och universitetet som 

arbetsplats består av flera olika befattningsnivåer. Därav blir det intressant att undersöka 

vilken förståelse medarbetare har för arbetsplatsen och dess vision. Balmer kom fram till att 

det finns en önskad identitet och en faktisk identitet och att det är viktigt att skilja på dessa för 

att förstå en organisations identitet. Dessa två typer av identiteter ska vara sammanhängande i 

kommunikationsarbetet där organisationens värderingar, normer och kultur ska 

kommuniceras på så vis att budskapet uppfattas så som organisationen vill. Den önskade är 

det som organisationen vill förmedla och den vision med innehållande mål och strategier som 

organisationen arbetar mot. Den faktiska är det medarbetarna och omgivningen uppfattar, 

alltså den bild som intressenter har av organisationen. I denna studie blev det intressant att 

undersöka hur Umeå universitet arbetar med dess önskade identitet, hur medarbetare 

föreställer sig detta och på vilket sätt det finns en gemensam faktiskt identitet. 
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3 Teoretisk ram 
I teoriavsnittet behandlas först intern kommunikation som ett paraplybegrepp för att skapa en 

förståelse för studiens övergripande tema. Sedan behandlas de två första delarna av 

kommunikationsprocessen: konstruktion och kommunikation. Detta för att i analysen kunna 

skapa förståelse för den sista delen av processen, tolkning, vilket innefattar hur medarbetare 

inom olika befattningsnivåers föreställningar om Umeå universitet och dess interna 

kommunikation. Studiens teoriavsnitt utgör därmed ett ramverk för de delar inom intern 

kommunikation som studien rör och som kommer att kopplas till studiens empiriska material i 

analyskapitlet. Den första delen i kommunikationsprocessen, konstruktion, behandlar 

organisationsstruktur och kultur, organisationsidentitet samt vision, mål och strategi. Den 

andra delen, kommunikation - behandlar kommunikation i en myndighet, envägs- och 

tvåvägskommunikation samt interna kommunikationskanaler. 

 

3.1 Intern kommunikation som paraplybegrepp 
Ordet organisationskommunikation är enligt Gerald M Goldhaber (1993) ett övergripande 

begrepp över en organisations kommunikation, vilket alltså kan innefatta både den interna och 

den externa kommunikationen. I denna studie användes därför termen intern kommunikation 

för att förtydliga att det är den delen av organisationskommunikation som studien syftar till. 

Goldhaber (1993) menar vidare att på senare år har fokus förflyttats från “hur ska vi fördela 

arbetsuppgifterna” till “vilka är vi och vart är vi på väg?”. Det visar att den interna 

kommunikationen idag bidrar till organisationens existens och utveckling samt till fungerande 

relationer och samordning. Miriam Salzer-Mörling (2009) anser att utan kommunikationen 

blir hela organisationen lidande. Det krävs att ledningen lägger upp en strategi hur de ska nå 

ut med sina mål och kommunicera ut själva organisationen till medarbetarna.  

 

Den interna kommunikationen är den centrala delen av studien. Genom att ta reda på hur 

Umeå universitets kommunikation är konstruerat, hur kommunikationen fungerar i praktiken 

och hur detta tolkas av medarbetare inom olika befattningsnivåer kan en ökad förståelse 

skapas om universitet och dess interna kommunikation. Larsåke Larsson (2014:67) skriver att 

det finns två nivåer i en process för kommunikationen där den första handlar om de 

organisatoriska processerna, alltså hur information sprids i olika riktningar. De individuella 

processerna utgör den andra nivån och innefattar hur medarbetare i organisationen påverkas 

och tar till sig av kommunikationen samt hur de tolkar och reagerar på den. En väl fungerande 
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intern kommunikation är av stor vikt av många olika anledningar. Några av dessa är enligt 

Erikson (2011:71-75) att skapa bättre förutsättningar för att ta rätt beslut, höja motivationen 

hos medarbetarna, skapa en vi-anda samt att underlätta samarbete. Listan kan göras lång och 

denna studie är intresserad av vad medarbetare inom olika befattningsnivåer vid Umeå 

universitet tycker att den interna kommunikationen medför.  

 

3.2 Konstruktion 
Nedan beskrivs de utvalda relevanta teorier inom paraplybegreppet intern kommunikation 

som hör till den första delen av kommunikationsprocessen, konstruktion. Vilket innefattar hur 

Umeå universitets organisationsstruktur, kultur, identitet och vision med tillhörande mål har 

konstruerats. 

 

3.2.1 Organisationsstrukturen som påverkar kulturen 
Umeå universitets organisationsstruktur består av olika grupper som till exempel 

befattningsnivåer, fakulteter och institutioner (se bilaga 1). John van Maanen och Stephen 

Barley (1985:38) definierar undergrupper i en organisation som subkulturer där medarbetare 

har samma typ av föreställningar. Erikson (2011:243) menar att olika subkulturer kan existera 

inom samma avdelning, sida vid sida, där de antingen kan vara i harmoni med varandra eller i 

konflikt. En organisation, eller i det här fallet en myndighet, med många olika enheter kan 

utveckla sådana typer av undergrupper med egna subkulturer. Som Jørgen F. Bakka, Egil 

Fivelsdal och Lars Lindkvist (2006:101) menar så kan det finnas variation mellan olika 

avdelningar gällande gruppsystem och gruppkultur. Dessa gruppsystem som finns i större 

organisationer påverkar de organisatoriska processerna. Till exempel så påverkar olika 

grupper kulturen i en organisation och vid kommunikation så fungerar dessa grupper som 

kommunikationskanaler och bildar sociala nätverk. Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 

(2006:115) menar vidare att det på grund av en grupps kultur finns en särskild atmosfär och 

anda som gör att grupperna skiljer sig från varandra. Den sammanhållning som finns i 

gruppen kan påverka de beslut som tas på grund av att de delar samma 

verklighetsuppfattning. 

 

Organisationskulturen är de gemensamma dominerande värderingar, attityder, beteenden och 

normer som finns i en organisation och som skapas över tid (Erikson 2011:300). Enligt 

Katherine Miller (2012: 80) och Erikson (2011:243) är organisationskulturen det som gör 
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varje enskild organisation unik och det som gör att den skiljer sig åt från sina konkurrenter. 

En viss kultur finns i alla organisationer oavsett om medarbetare är medvetna om den eller 

inte (Erikson 2011: 243). Genom att titta på hur medarbetarna inom olika befattningsnivåer 

vid Umeå universitet tolkar dess kultur ges en förståelse för hur de gemensamma 

föreställningar av organisationskulturen ser ut. 

 

Martin (1992) nämner två olika perspektiv inom organisationskultur; integrationsperspektivet 

och differentieringsperspektivet. Integrationsperspektivet avser en organisation där alla 

medarbetare har en gemensam bild av kulturen som råder. Det betyder att alla ska ha samma 

värderingar och ledningen är den som främst skapar den rådande kulturen. 

Differentieringsperspektivet utgår däremot från en organisation där medarbetares värderingar 

och antaganden är osammanhängande och det är inte främst ledningen som styr kulturen utan 

snarare olika grupper i organisationen. Erikson (2011:244) och Henning Bang (1999: 65) 

menar att kulturen i en organisation kan delas upp i synliga och osynliga kulturer. Kulturer 

som är synliga och som kan observeras består av kontor och inredning, teknisk standard, 

skrift- och talspråk, klädsel samt regler för uppförande. Den osynliga kulturen visar sig bland 

annat i symboler, ritualer och historier i och runt organisationen. Erikson (2011:244) menar 

vidare att oavsett vilket av dessa synsätt som dominerar så påverkar de båda en organisations 

utveckling. Denna studie har på grund av omfång och tidsram endast behandlat den osynliga 

kulturen då syftet är att skapa en förståelse för medarbetares föreställningar av Umeå 

universitet. 

 

3.2.2 Organisationsidentitet 
Organisationsidentitet menar Mats Alvesson och Ivar Björkman (1992:29) berör, liksom 

organisationskultur, frågor som handlar om tillhörighet och gemensamma föreställningar. Av 

den anledningen blev det relevant att skapa förståelse för vad medarbetare inom olika 

befattningsnivåer anser om Umeå universitets identitet. Identitet i en organisation förklarar 

Erikson (2011:300) som en beskrivning över vad en organisation gör samt står för i dagsläget. 

George Cheney och Lars Thoger Christensen (2001:241) menar att organisationens 

medarbetare måste vara medvetna om identiteten för att alla ska ha en gemensam bild av 

arbetsplatsen. Det är denna bild som visas för omvärlden. Om alla medarbetare vid Umeå 

universitet har samma föreställningar utstrålar universitetet en mer enhetlig bild. Även Strid 

(1999:31) betonar att den interna kommunikation är av stor vikt. Cheney, Christensen och 
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Strid menar vidare att identitet skapar mening och om den interna kommunikationen inte 

fungerar, kommer inte heller den externa göra det.  

 

Alvesson och Björkman (1992:226) skriver att något som kan skapa samhörighet och 

riktlinjer för alla medarbetare är att definiera värdeord. Uttalade värden gör att identiteten på 

ett tydligt sätt kan urskilja organisationen från andra liknande organisationer och 

medarbetarna kan lättare identifiera sig med verksamheten. Dessa värden ska vara ord som 

organisationen, i det här fallet universitetet, står för. Genom att medarbetarna kan relatera till 

dem kommer deras engagemang också höjas, vilket kan kopplas tillbaka till Strids (1999:31) 

synsätt om att det påverkar organisationen även externt och höjer konkurrenskraften.  

 

Organisationsidentiteten kan enligt Alvesson (2007: 199) skapa en känsla av “vi” eller “de” 

beroende på hur identiteten är konstruerad. Han förklarar det som att en övergripande “vi-

känsla” skapas då det inte går att åtskilja olika grupper inom organisationen, en helhet skapas 

istället genom sammanhållning och gemenskap. “De-känslan” är det motsatta, att en 

gemensam identitet saknas och organisationen är uppdelad i olika typer av grupper. Umeå 

universitet har en viss struktur med ett organisationsschema där olika grupperingar kan 

förekomma, vilket skulle kunna påverka identiteten. Alvesson och Björkman (1992:31-32) 

menar att det finns organisationer som inte har en säregen identitet utan de liknar varandra då 

de tillhör samma kategori av organisation och är uppbyggda på samma sätt, såsom skolor eller 

kommunala förvaltningar.  

 

3.2.3 Vision, mål och strategi 
Visionen är enligt Abrahamsson och Aarum Andersen (2005:172-173) en föreställning av ett 

övergripande mål. Den utgår från vad en organisations, i detta fall Umeå universitets, ledning 

tänker är en fulländad bild av organisationen. Jouko Arvonen (1989:135) menar att visionen 

beskriver en organisations framtid, vad ledningen vill göra och vilka värderingar de vill stå 

för i framtiden. Den ska inspirera och ge en drivande kraft till medarbetarna. Strategier 

fastslår hur organisationen ser ut i dagsläget men lägger också riktlinjer för hur framtida mål 

ska nås. Målen syftar till att beskriva hur framtiden önskas se ut (Abrahamsson och Aarum 

Andersen, 2005:170-172). 
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För att Umeå universitet ska nå sin vision och skapa en enhetlig bild bland alla medarbetare 

behövs alltså en utarbetad strategi kring kommunikationen av visionen med tillhörande mål. 

Heide, Johansson och Simonsson (2012:144) skriver att vision, mål och strategier för att nå 

gemensamma värderingar bör finnas skrivet i styrdokument som sedan ska fungera som en 

riktlinje för verksamheten. På Umeå universitets hemsida finns dessa dokument att hitta. 

Denna studie kommer ta del av dem för att på så sätt skapa en övergripande bild och 

förförståelse om dem, för att sedan ta reda på medarbetares föreställningar och se om dessa 

överensstämmer.  

 

3.3 Kommunikation 
Nedan beskrivs de utvalda relevanta teorier inom paraplybegreppet intern kommunikation 

som hör till den andra delen av kommunikationsprocessen, kommunikation. Vilket innefattar 

kommunikation i en myndighet, envägs- och tvåvägskommunikation och interna 

kommunikationskanaler. 

 

3.3.1 Kommunikation i en stor myndighet 
Det finns olika typer av organisationer som är mer eller mindre styrda i hur de ska 

kommunicera och enligt Strid (1999:29) är det viktigt att vara medveten om de lagar som 

påverkar den interna kommunikationen i en organisation. Erikson (2011:250) tar upp att det 

finns två olika kulturer för hur en organisation kommunicerar, den dynamiska kulturen och 

den förvaltande kulturen. Denna undersöknings studieobjekt är ett universitet vilket i sin tur är 

en förvaltningsmyndighet och Erikson (2011:252) menar att den förvaltande kulturen 

existerar i till exempel industriföretag och stora tjänsteföretag men även inom den offentliga 

sektorn. I en förvaltande kultur är kommunikationsvägarna i enlighet med organisationens 

struktur och det är vanligare med skriftlig envägskommunikation än muntlig 

tvåvägskommunikation. En anledning till detta är för att kommunikationen formas av 

formella riktlinjer och styrdokument som måste följas (Ibid.). Studieobjektet Umeå universitet 

består av många enheter, Strid (1999:91) belyser problemet med att kommunicera ut 

information i en stor organisation, särskilt i en organisation som består av flera olika enheter. 

 

Det är inte bara vad som kommuniceras som är viktigt, utan också hur det kommuniceras 

(Miller, 2012:185). Tufvesson (2008:13) menar att medarbetarna i en stor organisation ofta är  

missnöjda över att de inte får tillräcklig information om vad ledningen vill eller att de inte får 
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framföra sina egna åsikter. Samtidigt upplever ledningen att medarbetarna inte gör som de 

sagt även om de anser sig ha informerat med hjälp av olika typer av kanaler. Det finns alltså 

ett tydligt kommunikationsproblem. Ledningen tror att informationen gått fram medan den 

kan ha fallit bort i det ständiga informationsflödet till medarbetarna. Även Heide, Johansson 

och Simonsson (2012:144) skriver om vikten att kommunicera organisationens mål, snarare 

än att kontrollera medarbetares beteenden. Det leder till en gemensam föreställning över vad 

organisationen strävar efter mellan medarbetare och ledning. Kommunikationsproblematik i 

en stor organisation återfinns i problemformuleringen för denna studie. Då detta är ett 

återkommande problem hos organisationer finns det en möjlighet att det även förekommer vid 

Umeå universitet. 

 

En ledare beskrivs ofta som någon som har ansvar och driver något framåt, den ska motivera 

och uppmuntra till samarbete (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 2006:192). Tufvesson 

(2008:14) menar att ledaren ska målgruppsanpassa informationen och skapa en dialog. Även 

Heide, Johansson och Simonsson (2012:128-131) skriver om vikten att prioritera rätt 

information till rätt personer. De poängterar vidare att ledarna bör välja ut kärnan av det mest 

väsentliga för att sedan sätta in informationen i ett sammanhang. Vision, mål och strategi kan 

på så vis lättare nå fram och skapa betydelse hos medarbetarna. Ledarskapet är således viktigt 

att det fungerar på en stor myndighet som Umeå universitet och kan vara avgörande om 

medarbetarna anser att de har en tydlig bild av universitet och de mål ledningen har satt upp 

eller inte. 

 

3.3.2 Envägs- och tvåvägskommunikation 
Ömsesidig dialog mellan avsändaren och mottagaren är Eriksons (2011:172-173) definition 

av kommunikation där själva kommunikationen har i syfte att bidra till att organisationens 

mål uppfylls. Den ska fungera som en integrerad del av verksamheten och det är viktigt att 

kommunikationen anpassas utifrån mottagarens situation, dess behov, förkunskaper och 

värderingar. Larsson (2014:49-50) nämner att det finns två olika modelltraditioner för 

kommunikation. Den ena är den traditionella linjära som består av envägskommunikation där 

kommunikationen endast består av överföring av ett meddelande och den andra med mer 

ömsesidig kontakt mellan sändare och mottagare. I den senare ges återkoppling av 

meddelandet som motsvarar tvåvägskommunikation. I denna studie blev det relevant att 

undersöka vad medarbetare, inom olika befattningsnivåerna, har för föreställningar om 
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kommunikationen, om de känner att de har möjlighet till att återkoppla eller om 

kommunikationen endast består av information. Enligt Heide, Johansson och Simonsson 

(2012:26) är det viktigt att skilja på definitionen av kommunikation och information. 

Kommunikation definieras som en process mellan människor där innehållet är i fokus medan 

informationen är det innehåll som överförs mellan människorna. 

 

3.3.3 Interna kommunikationskanaler 
Valet av kanal har betydelse för hur mottagaren tar emot den information som kommuniceras 

och som Heide, Johansson och Simonsson (2005) menar så behöver individer hjälp med att 

finna mening i den information som erhålls. För denna studie kan det tänkas att medarbetare 

lättare kan skapa sig en förståelse för det som kommuniceras om ledningen följer de riktlinjer 

som står skrivet i informationspolicyn. För att på bästa sätt kommunicera internt finns tre 

typer av kanaler: tryckta, muntliga och elektroniska. De olika kanalerna kompletterar 

varandra då samtliga har både positiva och negativa aspekter. En kombination av de olika 

kanalerna leder till att medarbetares kunskap och möjligheter att ge sin syn på verksamheten 

höjs (Erikson, 2011:78-80). Då denna studie syftar till att beskriva och analysera den interna 

kommunikationen innebär det att en del av studien blir att se vilka kanaler som används till 

vilken informationsspridning och vilken uppfattning medarbetarna har om detta.  

 

Erikson (2011:78-80) menar att tryckta kanaler kan vara allt från presentationer och 

personaltidningar till nyhetsbrev och rapporter. Fördelen med tryckta kanaler är att läsaren 

kan gå tillbaka och läsa texterna igen. Det ger mindre utrymme för misstolkningar och 

kanalen är geografiskt oberoende. Nackdelen är dock att det ofta blir en enkelriktad dialog 

och även om möjlighet till frågor och svar finns, blir det ofta förskjutning i tid mellan dessa. 

Till elektroniska kanaler räknas e-post, intranät, databaser, sociala medier och andra 

elektroniska meddelandesystem in. Om det finns tillgång till en direkt dialog kallas de för 

interaktiva medier och dessa är mer levande i motsats till skriftliga kanaler. Ett intranät är ett 

användbart sätt att nå ut med nyheter eller liknande men kan enligt Erikson samtidigt inte 

uppfylla alla behov. Medarbetarna har olika krav vilket gör att det är viktigt att kombinera 

både skriftliga och elektroniska kanaler. Möten, konferenser, seminarier och utbildningar är 

exempel på muntliga kanaler. Utan dessa skulle kommunikationen i en organisation vara 

relativt platt. Därför är det av stor vikt att underlätta och utveckla denna typ av kanal så 

mycket som möjligt, något som ofta hamnar i skymundan. Erikson menar vidare att muntliga 
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möten ger tillfälle att diskutera och framföra åsikter vilket gör det till en mycket viktig del i 

det kommunikativa arbetet.	Studieobjektet Umeå universitet består av olika enheter och 

medarbetare inom olika befattningsnivåer vilket gör att informationen kräver stor spridning 

och därför är det intressant att undersöka om informationen, med hjälp av kanalerna, når ut till 

alla berörda. 
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4 Material och avgränsningar 
Det empiriska material som denna studie utgår från användes för att studera Umeå 

universitets och dess interna kommunikation ur ett helhetsperspektiv, vilket innefattar 

medarbetare inom olika befattningsnivåers föreställningar om konstruktionen av universitetet 

och den interna kommunikationen. Datainsamlingen skedde genom kvalitativ intervju med 

kommunikationsenheten och granskning av styrdokument kring universitetets vision samt 

informationspolicy. Det empiriska materialet användes i syfte att skapa förkunskap till att 

förbereda gruppintervjuerna med tre fokusgrupper som utgör den största delen av det 

empiriska materialet. 

 

4.1 Val av studieobjekt 
Denna studie var en fallstudie och första urvalet som gjordes var att välja ut ett studieobjekt. 

Grundtanken vid valet av studieobjekt var en stor organisation eller myndighet med 

medarbetare som verkar på olika nivåer. Valet mellan organisation eller myndighet baserades 

på att en myndighet styrs av lagar och förordningar. Detta faktum kan begränsa hur den 

externa- och interna kommunikationen fungerar vilket skulle kunna bidra med en intressant 

vinkel till studien. Umeå som plats valdes då studien bedrivs vid Umeå universitet. Efter 

samtal med kommunikationsenheten vid universitetet visade det sig att de hade ett behov av 

att ta reda på hur den interna kommunikationen når ut till de olika enheterna och fakulteten 

samt vilka föreställningar medarbetare inom olika befattningsnivåer har om Umeå universitet. 

Eftersom de fyra fakulteterna som finns vid universitetet även innefattar konstnärligt campus, 

campus Skellefteå och campus Örnsköldsvik, hade det varit intressant att studera samtliga 

men denna studie har inriktat sig mot Campus Umeå eftersom att det är det största campuset.  

 

4.2 Val av intervjupersoner 
En kvalitativ intervju med en representant från kommunikationsenheten vid Umeå universitet 

utfördes för att skapa förståelse för den interna kommunikationen vid Umeå universitet. 

Denna person tillhandahöll även studien styrdokument som behandlar den interna 

kommunikationen. Informanten valdes ur ett subjektivt urval vilket blev passande utifrån 

Martyn Denscombes (2016:74-75) beskrivning av urvalsmetoden där urvalet baseras på att 

personen är relevant för studien och har rätt information och erfarenhet inom det aktuella 

ämnet. 
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Valet att använda fokusgrupper som metod för insamling av empiriskt material blev 

fördelaktig då studien syftar att ta reda på vilka åsikter människor som ingår i samma 

befattningsnivå har (Larsåke Larsson 2010: 79). Peter Esaiasson et al (2007:291) menar att 

fokusgrupper som metod hjälper forskaren att komma nära inpå personerna som medverkar 

och fånga deras föreställningar kring det aktuella ämnet. Urvalstekniken stratifierat urval 

användes för att lyckas samla ihop deltagare till studiens fokusgrupper. Enligt Larsson (2010: 

62) bestämmer forskaren först olika kategorier. För att skapa så stor spridning som möjligt 

över alla universitetets delar blev denna studiens kategorier deltagare som representerade de 

fyra fakulteten: medicinska, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska. Larsson 

menar vidare att om studien behandlar kommunikationen inom en organisation kan stratifierat 

urval av intervjupersoner tillämpas utifrån personernas funktion och position. Av den 

anledningen valdes medarbetare inom olika befattningsnivåer: kommunikatörer, 

studierektorer och lärare ut. Förfrågan om deltagande i studien skickades ut via mejl till 

medarbetare med ovanstående befattning. Det resulterade i tre fokusgrupper med en ambition 

om att det skulle vara fyra deltagare i vardera. 

 

• Fokusgrupp 1: en kommunikatör från vardera fakultet 

• Fokusgrupp 2: en studierektor från vardera fakultet 

• Fokusgrupp 3: en lärare från vardera fakultet 

 

Efter att alla intervjupersoner bekräftat sitt medgivande till deltagande i studien samt att tid 

och plats för intervjuerna bestämts var det en deltagare från vardera fokusgrupp som i sista 

stund meddelande frånvaro på grund av skilda anledningar. 

 

4.3 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts i denna studie baseras på studiens omfång och tidsram. Den 

första avgränsningen som gjordes var vilka enheter och olika nivåer som skulle undersökas. 

Att utgå från universitetets kommunikationsenhet och inte från en högre befattningsnivå, till 

exempel universitetsstyrelsen eller rektor och övrig ledning, valdes då studien specifikt riktar 

sig mot intern kommunikation. Kommunikationsenheten är de som tar fram styrdokument för 

hur universitetet ska kommunicera både internt och extern och är alltså experter inom det 

valda området. 
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Avgränsning gällande antalet deltagare som medverkade i studien och som motsvarar det 

empiriska materialet valdes dels på grund av tidsram men även för att det skulle svara till 

studiens syfte och innefatta medarbetare inom olika befattningsnivåer. För att lyckas täcka in 

dem och skapa en spridning krävdes det att ett flertal intervjupersoner skulle delta. 

Sammanlagt skulle antalet intervjupersoner bli 13 stycken. Enskilda kvalitativa intervjuer 

valdes bort och istället utfördes gruppintervjuer, med undantag för en enskild intervju med 

studiens informant, en representant på kommunikationsenheten. En sista avgränsning som 

gjordes rörde det teoretiska ramverket. Eftersom intern kommunikation är ett brett ämne och 

kan ses som ett paraplybegrepp gjordes avgränsningar till vad studien specifik skulle 

behandla, till exempel att inte utföra observationer eller studera artefakter. 
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5 Metod 
Som grund till denna studie har en kvalitativ metod använts. En kvalitativ metod passar till 

en  undersökning som denna vars syfte är att förstå, resonera eller hitta mönster till skillnad 

mot en kvantitativ metod som går ut på att belysa förekomsten av något (Trost, 2011:32). I 

denna studie användes förförståelse och medarbetares föreställningar som en tillgång för att 

lyckas förstå och tolka studieobjektet, vilket kan liknas det hermeneutiskt synsättet. Då 

närmar sig forskaren sitt forskningsobjekt med subjektivitet där sin egna förförståelse 

med  tankar, intryck, känslor och kunskap ingår (Patel och Davidson 2011:29). 

 

Denna studie har utgått från ett studieobjekt, Umeå universitet, för att söka förståelse om de 

föreställningar som finns bland medarbetare om universitetet och dess interna 

kommunikation. Enligt Denscombe (2009:59-60) fokuserar en studie med fallstudie som 

metod på det generella genom att belysa det enskilda. I denna studie blev det Umeå 

universitet som får representera hur den interna kommunikationen kan vara konstruerad och 

uppfattas på en myndighet i Sverige. Denscombe menar vidare att masstudier i motsats till 

fallstudier är breda och mer omfattande. Den interna kommunikationen är något som sker 

naturligt i vardagen och som inte går att påverka vilket gjorde att valet av att använda 

intervjuer för att samla in det empiriska materialet blev passande (Yin, 2007:24-25). I en 

fallstudie kan olika data kombineras med varandra för att skapa ytterliga förståelse för 

studieobjektet (Denscombe, 2009:61). I detta fall blev det en kvalitativ intervju och 

gruppinterjuver med fokusgrupper som kompletterades med styrdokument om Umeå 

universitet och dess interna kommunikation. Detta för att skapa en bred grund att stå på och 

för att kontrollera att den fakta som samlades in genom informantintervjun stämmer överens 

med verkligheten. 

 

5.1 Kvalitativ gruppintervju med fokusgrupper 
De aktuella metoderna för att samla in det empiriska materialet för denna studie valdes för att 

lyckas ta reda på medarbetares inom olika befattningsnivåer föreställningar om Umeå 

universitets och dess interna kommunikation. Denscombe (2009:223) och Larsson (2010:80) 

menar att den kvalitativa intervjumetoden är lämpad för undersökningar som har syftet att 

skapa kunskap kring olika föreställningar och erfarenheter kring ett ämne. De menar vidare att 

intervjumetoden begränsar ofta hur många intervjuer som går att genomföra inom 

undersökningens tidsram och avgränsning. Det blir alltså oftast relativt få deltagare men 
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svaren blir desto mer uttömmande. Av den anledningen använde denna studie gruppintervjuer 

med fokusgrupper, för att skapa en bredd och en diskussion deltagarna emellan. Denscombe 

(2009:236), Larsson (2010:79) menar att svaren på en fråga inte endast resulterar i ett svar, 

utan lika stort antal svar som antalet deltagande som medverkar. Det medför en större 

variation av erfarenheter och åsikter. Metoden gruppintervjuer i denna studie syftar till att 

samla personer med samma befattning och genom det skapa tillfälle för diskussion, vilket 

enligt Denscombe (2009:236) är att få deltagarna att svara som en del av en grupp snarare än 

som enskilda individer. Detta passar in på denna studie för att skapa en förståelse över vad 

medarbetarna inom olika befattningsnivåer anser om Umeå universitet och dess interna 

kommunikation. 

 

De tre utmärkande dragen för fokusgrupper är att gruppdiskussionen baseras på en erfarenhet 

som alla deltagare har samma kännedom om, att interaktionen inom gruppen är av stor vikt 

för att få fram information samt att forskarens roll består av att underlätta för 

gruppinteraktionen (Denscombe, 2009:237). Alla deltagare i de olika fokusgrupperna hade 

samma befattning vilket gjorde att de hade en naturlig förståelse för varandra som kunde 

underlätta för interaktionen. Rollen som forskare i studien fungerade som stöd i samtalet 

mellan deltagarna. 

 

5.2 Genomförande 
För att lyckas svara till studiens syfte och följa den kommunikationsprocess studien undersökt 

hade intervjuguiderna en tydlig struktur över vilka teman som skulle beröras. Dessa var 

konstruktion, kommunikation och hur den interna kommunikationen bidrar till 

föreställningarna av Umeå universitet (se bilaga 2 och 3). Det fanns även utrymme för 

följdfrågor och deltagarna fick möjlighet att komma med egna synpunkter, vilket Sharan B. 

Merriam (1994:88) och Dencombe (2009:234-235) menar utgör en semistrukturerad intervju. 

Alla intervjuer spelades in för att på ett smidigt sätt kunna transkribera och därmed inte missa 

något som blev sagt. Trost (2010:74) menar även att det tillåter intervjuaren att koncentrera 

sig på att ställa frågorna. Vid transkriberingen anpassades talspråket till skriftspråk då det 

intressanta för studien var vad som blev sagt och inte interaktionen deltagarna emellan. För att 

hjälpa deltagarna i gruppintervjuerna att komma igång med diskussionen och skapa sig en 

förståelse kring vad intervjun skulle handla om användes stimulans. Den bestod av att 

deltagarna fick skriva ner tre ord var om vad de tyckte beskrev Umeå universitet. Detta för att 



	
21	

väcka deras tankegångar och föreställningar om Umeå universitet och dess identitet. Enligt 

Denscombe (2009:237-238) har det blivit allt vanligare att diskussionen i en fokusgrupp sätts 

igång med hjälp av stimulans. Den fokuserar på att tillhandahålla ett ämne som alla 

gruppmedlemmar är bekanta med och som leder diskussionen till något mer specifikt och 

konkret. En lugn atmosfär med minimal chans till störningsmoment var krav vid val av plats 

för gruppintervjuerna. Därför blev platsen ett konferensrum i en korridor i Umeå universitet 

som få personer passerade. En plats med liten risk att olika typer av störningsmoment skulle 

kunna påverka intervjun och dess trovärdighet vilket även är något som Trost (2010:66) anser 

är viktigt att tänka på inför en intervju.  

 

5.3 Analysmetod 
För att analysera det inhämtade empiriska materialet och genom det lyckas svara till studiens 

syfte och frågeställningar användes en mix av olika analysmetoder, vilket enligt Steinar Kvale 

(1997:184) kallas för ad hoc där olika tekniker används för att skapa mening. Enligt Matthew 

B. Miles och A. Michael Huberman (1984:245-246) används ad hoc för att hitta mönster, 

sammanställa och göra jämförelser. Vidare är det en metod för att skapa förståelse och 

sammanhang. Denna studie behandlade först materialet genom att läsa igenom det och på så 

sätt skapa en allmän föreställning, sedan koncentrerades, kategoriserades och tematiserades 

innehållet. Till sist jämfördes resultaten från fokusgrupperna med varandra och sattes i 

kontrast till resultaten från intervjun med informanten. Slutligen analyserades och tolkades 

dessa resultat tillsammans med teorierna som berörts i kapitlet tidigare forskning och teoretisk 

ram. 

 

I likhet med meningskoncentrering, som Kvale (1997:174) menar innebär att det mest 

väsentliga i intervjutexten omformuleras till kortare texter, reducerades intervjutexterna i 

denna studie var för sig. Detta för att komma åt innebörderna av uttalanden från deltagarna i 

fokusgrupperna. När detta var avklarat kategoriserades dessa uttalanden i två kategorier, 

positivt och negativt som sedan tematiserades för att finna övergripande gemensamma åsikter. 

Till sist analyserades dessa teman med hjälp av studiens teoretiska ramverk. En annan 

analysmetod som Kvale nämner är meningskategorisering och kan liknas med det ovan 

beskrivna. Att texten kodas i olika kategorier, reduceras och struktureras till ett fåtal tabeller 

eller figurer. Strategier som användes för att skapa mening till resultatet utifrån Miles och 

Hubermans (1984:224) taktiska råd var att identifiera mönster, till exempel om medarbetarna 
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hade en gemensam inställning till en fråga eller kategorisera svaren för att hitta liknande 

egenskaper och till sist generalisera och tematisera resultatet. Då fallstudier ofta syftar till att 

studera endast ett studieobjekt, så skulle resultatet vara möjligt att generaliseras och hänvisas 

till en generell föreställning av objekt i samma kategori (Ibid., Kvale, 1997:209). I detta fall 

blev Umeå universitet ett exempel på hur den interna kommunikationen kan fungera inom 

myndigheter som ett universitet. En vidare tolkning av de resultat som det empiriska 

materialet utmynnat i, utöver analysen och koppling till vald tidigare forskning och teori, 

behandlas i studiens slutdiskussion. 

 

5.4 Metoddiskussion 
I fokusgruppernas intervjuguide upplevdes vissa frågor som breda och komplexa när de 

ställdes till gruppen. En lösning till detta blev att dela upp dem med hjälp av följdfrågor. 

Kanske hade det varit lämpligt att utforma intervjuguiden med fler, tydliga frågor istället för 

stora och komplexa. Syftet med gruppintervjuerna med fokusgrupperna var att deltagarna 

öppet skulle diskutera kring deras föreställningar om Umeå universitet och dess interna 

kommunikation och det blev därmed lämpligt att istället använda semistrukturerade intervjuer 

med möjlighet till att ställa följdfrågor. Ett problem som dock kan uppstå är att det vid en 

gruppintervju kan vara svårt att skapa en diskussion mellan deltagarna och inte utföra 

intervjun som en serie med enskilda intervjuer som utspelar sig vid samma tidpunkt och plats 

(Denscombe, 2009:236). De som deltar påverkar också varandra vilket kunde tänkas leda till 

att deltagarna inte vågade uttrycka sina åsikter. Det är något som inte går att mätas i efterhand 

eftersom det är svårt att veta om någon hade velat delat med sig av en avvikande åsikt. 

 

Ett annat problem som kan finnas vid gruppintervjuer är att intervjuaren har tystnadsplikt, 

men att deltagarna i gruppen inte har det (Larsson, 2014:68). Detta ansågs inte som ett 

problem för denna studie då de teman och frågor som behandlades inte var av känsligt slag. 

Deltagarnas fick i början av intervjuerna veta att deras namn inte skulle nämnas i studien. 

Enligt Trost (2010:64) är det viktigt att göra som den intervjuade förväntar sig och då de 

visste att deras svar skulle behandlas anonymt kunde de vara mer öppna. Det enda som 

uppgavs i studien var deras olika positioner, alltså informant från kommunikationsenheten, 

kommunikatörer, studierektorer och lärare.  

 

Något som inte gick att påverka och som i sig kan tänkas påverka vissa studiers resultatet eller 
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trovärdighet är det faktum att en deltagare från vardera fokusgrupp inte kunde medverka vid 

respektive gruppintervju. Då studien syftar till att undersöka medarbetare inom olika 

befattningsnivåers gemensamma föreställningar snarare än individuellt inom gruppen så 

påverkade det inte studiens resultat eller trovärdighet. Begreppen reliabilitet och validitet är 

också något som kan påverka en studies trovärdighet, här skiljer det sig åt om det är frågan 

om en kvantitativ- eller kvalitativ studie (Merriam, 1994:174). Om en liknande studie som 

denna skulle utföras och samma resultat skulle uppnås är reliabiliteten hög. Detta är dock 

något som blir svårt vid en kvalitativ studie då det empiriska materialet består av 

föreställningar och tolkningar vilket enligt Merriam (1994:181) inte ger fasta referenspunkter 

som upprepade gånger kan mätas. För att kontrollera och öka validiteten i en kvalitativ studie 

som denna tog det empiriska materialet avstamp i bakgrundsinformation om konstruktion och 

kommunikation hämtat från intervju med informant och styrdokument. De uppgifter 

informanten uppgav kontrollerades och jämfördes med de styrdokument som fanns 

tillgängliga rörande samma ämnen. Detta är något som Denscombe (2009:265) bekräftar och 

menar att kontroller kan utföras för att bekräfta de uppgifter informanten uppger genom andra 

källor. Trovärdigheten har även uppnåtts genom en genomgående tydlig redogörelse för hur 

och varför de valda teorierna och metoderna är lämpliga för studien. 
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit utifrån studiens empiriska material. 

Informantens och fokusgruppernas föreställningar och tolkningar om konstruktionen och den 

interna kommunikationen vid Umeå universitet jämfördes med varandra. Analysens struktur 

utgår från ett antal teman som har identifierats. Dessa teman har analyseras med hjälp av 

kopplingar till relevant teori och tidigare forskning. Först behandlas de teman som urskiljts 

inom första delen av kommunikationsprocessen, konstruktion, följt av de teman som urskiljts 

inom den andra delen, kommunikation. Till sist analyseras resultatet av hur den interna 

kommunikationen bidrar till föreställningen av Umeå universitet. 

 

6.1 Konstruktion av Umeå universitet 
Nedan berörs de teman som beskriver informantens och medarbetare inom de olika 

befattningsnivåernas föreställningar av Umeå universitet. Vidare redogörs det för 

informantens och medarbetares föreställningar om universitetets kultur, identitet, vision med 

tillhörande mål samt universitetets uppbyggnad och struktur. 

 

6.1.1 Inhomogent? Progressivt? Eller kanske Viktigt? 
Alla deltagare i fokusgrupperna fick skriva ner tre ord var som de tyckte beskrev Umeå 

universitet. Dessa ord presenteras nedan: 

 

Kommunikatörerna 

Kunskap 

Viktigt 

Intressant 

Tradition 

Stolthet 

Praktisk  

Iksu 

Arkitekthögskolan 

Spännande forskning 

Studierektorerna 

Nordliga rummet 

Öppet 

Marknadsanpassat 

Kreativt 

Ungt 

Brett 

Regionalt 

Progressivt 

Litet men stort 

Lärarna 

Inhomogent 

Ungt 

Nyfiket 

Norrland 

Periferin 

Framåtstävan 

Ungt 

Periferin 

Utveckling 
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Av de sammanlagt 27 orden fanns vissa likheter inom och mellan de olika 

befattningsnivåerna, till exempel ord som syftade till Norrland och att det är ett ungt 

universitet. En del av ordern liknade varandra i dess innebörd vilket visar på en bredd i hur 

medarbetare föreställer sig Umeå universitet. Det framkom en likhet mellan de ord som 

studierektorerna och lärarna uppgav jämfört med kommunikatörerna. Studierektorerna och 

lärarna beskrev universitetet med ord som till sin karaktär är mer försiktiga och försynta som 

till exempel ”litet men stort” och ”periferin”. Kommunikatörerna använder å andra sidan ord 

som är mer slagkraftiga och starka i sin innebörd, som till exempel ”stolthet” och ”viktigt”. 

De framhäver även Umeå universitets utmärkande karaktärsdrag på ett annat sätt än de andra 

fokusgrupperna som när de nämner ”Arkitekthögskolan”. 

 

Varken fokusgrupperna eller informanten nämnde att Umeå universitet har fastställda 

kärnvärden eller värdeord i dagsläget som ska fungera som riktlinjer för verksamheten. 

Värdeord ska medarbetare kunna relatera till då de bör spegla bilden av Umeå universitet. Om 

dessa kärnvärden hade existerat och genomsyrat hela verksamheten så skulle denna bredd av 

olika ord mest troligt inte förekommit i samma utsträckning utan snarare en mer enhetlig 

föreställning. Något som stämmer överens med vad Alvesson och Björkman (1992:226) 

menar är syftet med värdeord. 

 

6.1.2 Uppdelat men öppet 
Det framgick tydligt att Umeå universitet är en myndighet som består av en viss 

organisationsstruktur med olika enheter som påverkar verksamhetens kultur. Grupper som 

naturligt bildats utifrån organisationsstrukturen och de olika enheterna, har i sin tur utvecklat 

egna subkulturer. Något som även Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006:101) bekräftar är 

vanligt förekommande. Fokusgrupperna representerade de olika nivåerna och en gemensam 

åsikt som löpande framgick vid intervjuerna, både med fokusgrupperna och informanten, var 

att universitetet är öppet men ändå uppdelat. Uppdelningar mellan akademin och 

tjänstemannasidan framkom, likväl mellan utbildning och forskning samt mellan de olika 

fakulteterna och institutionerna. Lärarna menade även att det fanns kulturskillnader inom en 

institution och detta är något som Erikson (2011:243) beskriver kan förekomma men som inte 

nödvändigtvis behöver vara något negativt. Det var något som både studierektorerna och 

lärarna ansåg då de menade att subkulturer kan vara utvecklande så länge det finns en 
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förståelse för varandra. Då Umeå universitet består av olika fakulteter med skilda 

ämnesinriktningar kan de kulturer som bildas skilja sig väldigt mycket åt. En studierektor sa:  

 

Det är nästan så att jag ibland funderar på om vi befinner oss på samma universitet. 
 

Detta indikerar på den problematik som finns i att skapa en gemensam kultur på en myndighet 

vilket kan ses som ett resultat av att det på grund av universitets struktur har bildats ett 

differentieringsperspektiv. Vilket enligt Martin (1992) är ett perspektiv inom 

organisationskultur som utgår från att medarbetares värderingar och antaganden är 

osammanhängande och att kulturen styrs av olika grupper i organisationen och inte av 

ledningen. Ett ämne som löpande togs upp vid gruppintervjuerna med fokusgrupperna var att 

Umeå universitet är ett mer öppet och avslappnat universitet än många andra. Detta avspeglas 

i citatet från en lärare:  

 

Umeå har en öppenhet och det är inte så mycket prestige och stängda dörrar. 

 

Läraren menar att prestigen inte är lika stor som vid andra universitet i Sverige i den mening 

att det utan större svårigheter går att samarbeta mellan gränserna oberoende befattningsnivå, 

vilket lärarna i fokusgruppen upplevde som något positivt. Informanten berättade att 

ledningen har som mål att kunna genomsyra universitetet med värdeord som öppenhet, 

risktagande, gränslös forskning, tvärvetenskap, närhet till studenterna och kortare 

beslutsvägar. Detta går i linje med det andra perspektivet som Martin (1992) presenterar, 

integrationsperspektivet, som går ut på att det finns en gemensam bild av verksamhetens 

kultur och värderingar. I motsats till differentieringsperspektivet är det ledningen som skapar 

den rådande kulturen. Detta verkar vara något som är önskvärt från ledningens håll men som 

dock ändå inte är förankrat, i dagsläget råder differentieringsperspektivet vid universitetet. En 

anledning till att detta perspektiv är rådande kan vara på grund av universitetets struktur och 

att det naturligt finns olika grupper i form av enheter, vilket inte behöver vara något negativt 

så länge grupperna inte är motstridiga varandra. 

 

Eriksons (2011:300) definition av organisationskultur är de gemensamma dominerande 

värderingar, attityder, beteenden och normer som finns i en organisation och som skapas över 

tid. Med tanke på att Umeå universitet är ett relativt ungt universitet (firade 50 år 2015) i 

jämförelse med andra universitet i Sverige så kan det vara en bidragande faktor till hur 
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kulturen ser ut i dagsläget. Traditioner har inte hunnit etablerats på samma sätt som vid andra 

universitet och Umeå universitet befinner sig fortfarande i en pågående process att över tid 

förhoppningsvis skapa en enhetlig kultur. Att Umeå universitet består av flera olika 

subkulturer och att den gemensamma kulturen inte är fastställd i dagsläget skulle kunna bidra 

till att utomstående får en otydlig bild av universitetet. Som Miller (2012:80) och Erikson 

(2011:243) menar så är kulturen en avgörande faktor i det som gör en organisation unik och 

konkurrenskraftig. Den gemensamma kulturen som otydlig skulle även kunna tänkas vara en 

bidragande faktor till framkomsten av olika subkulturer. Det kan i sin tur leda till att till 

exempel utomstående och nyanställda eller studenter får det svårt att bilda sig en uppfattning 

över Umeå universitets kultur och vad universitetet står för. 

 

6.1.3 Det unga och breda universitetet i Norrland 
Medarbetare måste känna till identiteten för att det ska skapas en gemensam bild av 

arbetsplatsen enligt Eriksons (2011:300) definition av organisationsidentitet. Det är dock lite 

problematiskt att applicera denna definition på Umeå universitet. Dels på grund av den 

spridning som finns kring föreställningen om universitetet då vissa exempelvis lyfter sport 

och andra konst i sin beskrivning av universitetet. Men även på grund av att universitetets 

bredd i utbildningsutbud gör profilen något otydlig vilket både informanten och 

studierektorerna tar upp. Att identiteten inte är så tydlig kan bero på att vissa organisationer 

som liknar varandra, såsom skolor, inte har en säregen identitet utan en liknande identitet då 

de tillhör samma kategori av organisation, menar Alvesson och Björkman (1992:31-32). Det 

innebär att olika universitet kan likna varandra då de är uppbyggda med samma typ av 

struktur vilket kan betyda att Umeå universitet identitet går att likna med andra universitets 

identitet. Ett resultat av en obefintlig gemensam identitet kan bli att det bildas en “vi” eller en 

“de” känsla beroende på hur identiteten är konstruerad, enligt Alvesson (2007:199). För Umeå 

universitet går det att urskilja en “de-känsla”. Alvesson (2007:199) förklarar att “de-känslan” 

kommer till om organisationen är uppdelad i olika grupper hierarkiskt vilket gör att en 

gemensam identitet blir svår att uppnå. Organisationsschemat som Umeå universitetet verkar 

efter (se bilaga 1) kan därmed vara en förklaring till att en stark gemensam identitet saknas. 

Både gällande att det finns en stor variation mellan medarbetare inom olika befattningsnivåer 

men även mellan de olika ämnesinriktningarna för fakulteten. För att skapa en “vi-känsla” bör 

universitetet minska antalet grupperingar och arbeta mot sammanhållning och gemenskap.  
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Det visade sig att det från ledningens sida inte verkar finnas en bestämd gemensam identitet 

som ska verka över hela universitetet genom att kommuniceras ut internt. Däremot går det att 

urskilja vissa likheter mellan fokusgrupperna samt över hur de identifierar universitetet. Detta 

utan att de enskilda fokusgrupperna med medarbetare inom olika befattningsnivåer är 

medvetna om denna gemensamma föreställning. Det finns inte en uttalad gemensam identitet 

men efter en jämförelse av fokusgruppernas svar går det att urskilja några återkommande ord 

som ungt, brett, och norrländskt. Ett exempel som en kommunikatör tog upp är: 

 

Det är en del av vår identitet, att vi är ett ungt universitet. Vi har inte samma tyngd av 

traditioner som andra har.  
 

En lärare uttryckte sig om Umeå universitets identitet på följande vis:  

 

Vi på Umeå universitet upplever att vi är i centrum medan andra kan uppfatta det som 

att vi befinner oss i periferin. Vi har dock inkluderat periferitanken om universitetet i 

vår identitet. Periferitanken kan vara negativ som “det lilla lilla universitetet” eller 

positiv som “åh, exotiskt”. 
 

Citatet visar på att ordet norrländskt, oavsett om det beror på periferitanken om universitetets 

geografiska position eller att medarbetarna själv befäst den föreställningen, verkar ha blivit en 

del av Umeå universitetets identitet. Tillsammans med de andra föreställningarna om att 

universitet är ungt och brett har en faktisk identitet bildats. Det stämmer överens med hur 

Balmer (2001) beskriver en faktisk identitet, vilket är medarbetares föreställning och bild av 

organisationen. Det är den ena delen som finns för att förstå en organisationens identitet. Den 

andra är den önskade identiteten vilket behandlar det organisationen vill uppnå ur ett 

framtidsperspektiv med hjälp av en vision och tillhörande mål. 

 

6.1.4 Den “fluffiga” visionen 
Umeå universitets vision är “Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap”. Den 

tillsammans med tillhörande mål finns för allmänheten att ta del av på universitetets hemsida i 

form av ett styrdokument. Alla fokusgrupperna kände till visionen och hade sett den förut 

men medan Arvonen (1989:135) menar att en vision ska vara inspirerande och ge drivkraft till 

medarbetarna, verkar det inte stämma på universitetet. Studierektorerna menar att:  
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Målen är ju så fluffiga att de knappt går att greppa. Och särskilt visionen den är ju ännu 

fluffigare än målen. 
 

Detta är ett exempel som visar att fokusgrupperna verkar känna en viss distans till visionen 

och menar att den är svår att få grepp om och applicera praktiskt i arbetet. Det råder en del 

delade meningar om visionen stämmer överens med hur universitetet faktiskt arbetar. En 

lärare gillar gränslös kunskap då forskningen inte behöver ha någon geografisk förankring, 

medan en annan anser att universitetet är generellt sätt dålig på att framhäva risktagande 

projekt. Informanten berättar att just risktagande projekt och nyheter om projekt som gått 

mindre bra ska lyftas för att visa på att universitetet vågar tänja på gränserna. Om sådan typ 

av information lyfts fram kan universitetet komma att upplevas som transparent och 

trovärdigt, något som fokusgrupperna också verkar efterfråga. Abrahamsson och Aarum 

Andersen (2005:170-172) menar att det måste finnas strategier för att uppnå organisationens 

vision med tillhörande mål. För Umeå universitet är dessa visioner i form av 

verksamhetsplaner. Dessa har fokusgrupperna varit med och tagit fram och de syftar till att 

konkretisera målen så anpassas för varje enskild enhet. Som en kommunikatör berättar: 

 

Den är gjord bottom up. Från institutionerna via prefekterna som gick igenom den och 

sedan gick den upp via fakultetsnämnderna.  
 

Det indikerar på att medarbetare vid Umeå universitet har varit med och påverkat hur deras 

respektive institution ska arbeta för att uppnå målen som finns, för att i sin tur uppnå 

universitetets vision 2020: “Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap”. 

Däremot upplever fokusgrupperna att visionen är en “top down-produkt” som ledningen har 

tagit fram och sedan följt organisationsschemats led ner till institutionsnivå. Här finns likheter 

till vad Johansson (2003) kom fram till i sin studie, att kunskapen om visionen försvinner 

desto fler nivåer och personer som ska ta del av den. Det skulle alltså kunna tänka sig att 

fakulteterna har gjort sin tolkning av visionen, tagit det till institutionsnivå som gjort en 

vidare tolkning och medarbetarna där fick då inte samma möjligheter till att detaljerat förstå 

visionen. För att förankra visionen med tillhörande mål hos medarbetarna är det som Heide, 

Johansson och Simonsson (2012:144) menar viktigt att kommunicerar dessa och inte enbart 

informera. Något Umeå universitet har försökt göra genom att låta medarbetarna vara med 

och ta fram verksamhetsplanen. För att koppla tillbaka till resonemanget som Balmer (2001) 

har, att visionen ska spegla organisationens framtida identitet, kan det bli problematiskt att 



	
30	

alla verksamma på Umeå universitet ska sträva efter en och samma vision. Umeå universitet 

är en mer komplex myndighet som består av många olika ämnesinriktningar till skillnad mot 

till exempel Skatteverket, som har ett mer avgränsat verksamhetsområde. Universitetets 

uppbyggnad kan alltså tänkas påverka möjligheten att uppnå en gemensam vision. 

 

6.1.5 Gränslöst fast till en viss gräns 
Utifrån gruppintervjuerna med fokusgrupperna och intervjun med informanten framkom det 

att det finns särskilda utmaningar för att lyckas uppfylla Umeå universitets vision. I ”Umeå 

universitet 2020: vision och mål” (2012) finns en beskrivande text till visionen där det bland 

annat står att universitetet ska ha en stark internationell position. Det går att läsa en mer 

utförlig beskrivning om detta i årsredovisningen 2015 (Umeå universitet, 2016: 3-4) där det 

bland annat står att Umeå universitet ska vara ett attraktivt val för såväl nationella och 

internationella studenter, doktorander, forskare, lärare, övriga medarbetare och 

samarbetspartners. Här finns ett kriterium som i dagsläget enligt informanten och 

fokusgruppen studierektorer påverkar möjligheten att uppfylla visionen med tillhörande mål. 

De menar att de internationella medarbetarna vid universitetet har ett behov av engelskspråkig 

intern kommunikation, vilket  i nuläget inte fungerar särskilt bra. En studierektor berättar: 

 

Ja, alltså är du inne på vilken sida som helst och klickar på engelska flaggan för att få 

texten på engelska och om den då inte finns på engelska kan du bli kastad var som 

helst. Man kan hamna på någon jättekonstig sida. 
 

Informanten menade att universitetet i dagsläget inte har ett bra system som kan identifiera 

vem som vill ha en svensk eller engelsk version, men att de arbetar för att utveckla det. Detta 

stämmer överens med vad Tufvesson (2008:14-16) menar, att ledarna borde 

målgruppsanpassa information. Det blir av extra stor vikt för Umeå universitetet då ett av 

delmålen är att de vill ha en stark internationell dimension och som informanten förklarar, att 

universitetet ska bete sig internationellt. 

 

6.1.6 Strukturen som påverkar universitetet 
Umeå universitet, liksom andra myndigheter i Sverige, har som tidigare nämnt ett 

organisationsschema som kan tänkas påverka verksamheten. Det finns en skillnad mellan hur 

arbetet fungerar på den akademiska sidan och tjänstemannasidan enligt informanten. En 
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forskare får lägga upp sitt arbete själv medan tjänstemän inte kan välja vad, när och hur de ska 

jobba. Kommunikatörerna diskuterar organisationsschemat och menar att det finns någon 

längst upp i hierarkin som bestämmer men att det i verkligheten inte är så enkelt. 

 

Därför att du har ledningen, sen har du en fakultetsnivå och så har du institutionsnivån. 

Där alla på sätt och vis tycker att de bestämmer. 

 

Här menar kommunikatören att alla, oberoende av befattningsnivå, tycker att de bestämmer 

men att det skiljer sig i frågan om vad de bestämmer om. Att det finns en skillnad mellan 

tjänstemannasidan och akademiska sidan behöver inte vara ett problem då en myndighet som 

universitetet helt enkelt är uppbyggd på ett visst sätt. Det verkar även finnas en medvetenhet 

om detta från både informanten och fokusgrupperna. Däremot tyckte samtliga fokusgrupper 

att många utbildningarna idag är tvärvetenskapliga, vilket betyder att flera ämnen samverkar 

med varandra. Med det menas att de möjligtvis inte alltid passar in under en viss typ av 

ämneskategori. Till exempel berättade en studierektor att: 

 

Jag har tänkt på att vi skapar de här gränserna. Vi bygger de här husen och så säger vi 

att de här fakulteterna och de här institutionerna finns. Har man då ett ämne som är lite 

över flera olika ämnen så tycker jag att institutionsindelningen är ett hinder. 

 

Detta indikerar på att medarbetarna anser att det finns en problematik i hur strukturen 

påverkar ämnen som är tvärvetenskapliga. De menar vidare att det på grund av de 

ekonomiska styrmedlen kan vara svårt att få till en lösning där möjlighet finns att arbeta mer 

över institutionsgränserna. De skulle hellre se att institutionerna samarbetar än slåss om 

pengarna. 

 

Det som enligt informanten utmärker ett universitet är att det behövs ett högt forskningsvärde 

för att kunna profilera sig mot andra universitet. Universitet kan heller inte ta in studenter 

efter efterfrågan vilket är en annan affärslogik jämfört med företag. Ett annat exempel som 

informanten tar upp på hur universitetet påverkas av att det är en myndighet är att 

kommunikationsenheten är en frivillig enhet som inte behöver existera, men Umeå universitet 

har ändå valt att den ska finnas. Detta stämmer överens med att universitetet enligt Strid 

(1999:29) och Erikson (2011:252) hör till de organisationer som har lagar och förordningar, 

riktlinjer och styrdokument som de måste förhålla sig till. Fokusgrupperna ansåg inte att 
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universitetet är överdrivet hierarkiskt men att det finns vissa riktlinjer de är tvungna att följa. 

Ett av dem är ekonomin som bestäms från ledningen vilket studierektorerna diskuterade: 

 

I och med det här finansieringssystemet där man får betalt per student så blir det som att 

vi håller på och säljer varor och det här med att diskutera kunskap tappas ibland nästan 

bort. 

 

De menar att det måste finnas en balans mellan det faktum att universitetet är en myndighet 

och den akademiska friheten i utbildning och forskning. Det kan tänkas att visionen, att nå 

gränslös kunskap, kan kännas avlägsen på grund av den struktur och de riktlinjer som råder. 

 

6.2 Kommunikationens beståndsdelar och betydelse 
Nedan berörs de teman som beskriver informantens och medarbetare inom de olika 

befattningsnivåernas föreställningar av Umeå universitets interna kommunikation. Vidare 

redogörs det för informantens och medarbetares föreställningar om de olika 

kommunikationskanalerna som används och om den interna kommunikationen är envägs- 

eller tvåvägskommunikation. 

 

6.2.1 Aurora - Aktum (och allt där i mellan) 
Det finns ett flertal olika interna kommunikationskanaler vid Umeå universitet. Intervjuerna 

med fokusgrupperna visade att både fakultet och vid vissa tillfällen även befattningsnivåer har 

egna kanaler. Bland annat har studierektorerna egna informativa möten med alla 

studierektorer från en fakultet. De anser att möten är ett bra tillfälle att framföra sina åsikter 

vilket stämmer överens med det Erikson (2011:78-80) påpekar, att muntliga möten 

kompletterar de skriftliga och elektroniska kanalerna. Gemensamt för alla medarbetare är 

intranätet Aurora. Några av kommunikatörerna nämnde även att de använder Facebook och 

Twitter som väl fungerande interna kanaler till kommunikationen medarbetare i mellan. Det 

visade sig att medarbetare vid Umeå universitet använder en variation och kombination av 

olika kanaler för den interna kommunikationen. Flera typer av kanaler stämmer överens med 

det Erikson (Ibid.) menar, att kanalerna kompletterar varandra och kan bidra till att ökad 

kunskap och möjlighet till interaktion. Som det ser ut i dagsläget verkar det däremot som att 

möjligheten till interaktion skulle kunna utnyttjas mer av medarbetarna vid Umeå universitet, 

till exempel via intranätet Aurora. 
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Kommunikatörerna tyckte att det borde finnas smarta gemensamma system för den interna 

kommunikationen. Här syftade de specifikt på det faktum att det idag finns en spridning 

mellan fakultet och institutioner angående användningen av plattformarna Cambro och 

Moodle. En kommunikatör menade: 

 

Jag tycker att det kan vara styrt hårdare. Att det finns olika system idag, som Cambro 

och så, alla har sin variant. Det blir ineffektivt. 
 

Här finns ett önskemål om bättre och tydligare instruktioner till alla medarbetare där de 

befintliga kanalerna används på samma sätt av alla medarbetare, oberoende av fakultet eller 

befattningsnivå. Svårigheter att lyckas samla alla medarbetare till att använda samma interna 

kommunikationskanaler kan därför bero på att informationen om dessa är bristfälliga. Till 

exempel nämner informanten att personaltidningen Aktum finns online och ska bidra till 

tvåvägskommunikation men som medarbetare inte engagerar sig i tillräckligt mycket i 

dagsläget. Ingen av fokusgrupperna nämner ens att denna onlineversion existerar. Det kan 

tänkas att om medarbetare skulle vara mer aktiva på personaltidningen Aktum online, som 

även är en personalblogg, kan mervärde i kommunikationen skapas. Medarbetare får ta del av 

varandras åsikter och aktuella händelser från till exempel andra fakultet och befattningsnivåer. 

Det skulle kunna stärka banden mellan de olika ämnesinriktningarna. 

 

Förutom de tre klassiska kanalerna tryckta, elektroniska och muntliga, så finns även enligt 

Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006:101) kommunikationskanaler bestående av grupper som 

bildar egna sociala nätverk. Som tidigare nämnt bildas grupper och subkulturer med samma 

generella föreställningar i en stor myndighet som Umeå universitet. Sådana grupper kan skapa 

en stark sammanhållning vilket kan påverka beslut som ska tas då de inte kommunicerar med 

andra utanför gruppen i samma utsträckning. Till exempel om det endast är en mindre grupp 

av medarbetare på en institution som tar de flesta besluten utan inblandning av andra kanaler 

som skulle kunna ge andra chansen att komma till tals. Eller som en lärare menar att det 

ibland kan förekomma att ledningen tar beslut utan att begära in synpunkter från berörda. En 

annan lärare menar att det inte heller finns ett bra system för när det ska fattas gemensamma 

beslut: 

 

Där har vi inte hittat någon form än, utan är kvar i mejlandet. 
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Det här visar på ett återkommande problem, oavsett om det gäller beslut som ska tas eller 

vilken plattform som ska användas, så måste möjligheten till interaktion mellan medarbetarna 

vid universitetet förbättras med hjälp av passande interna kommunikationskanaler.  

 

6.2.2 En fördjupning i Aurora 
Idag är nyhetsbrev den primära kanalen för interna nyheter och innehållet i intranätet Aurora 

består av basinformation och ett nyhetsflöde. En gemensam åsikt var att användningen av 

Aurora skulle kunna förbättras. Fokusgrupperna menar att det kan förbättras både utifrån att 

medarbetarna kan bli bättre på att använda intranätet samt att introduktionen till Aurora hade 

kunnat fungerat bättre. Informanten berättade: 

Aurora är egentligen bara lanserat som intranät utan att det har fått någon konsekvens 

för de andra kommunikationskanalerna. Det känns som att man bara har adderat. 
 

Detta kan vara en förklaring till varför fokusgrupperna också skulle vilja se en förbättring. 

Det kan tänkas att anledningen till varför det finns sådan spridning av kanaler, både inom 

fakulteter och befattningsnivåer, är på grund av universitets struktur. Däremot skulle den 

interna kommunikationen förbättras avsevärt om det gemensamma intranätet var väl 

fungerande och det fanns en uttalad plan för hur medarbetare oavsett fakultet eller 

befattningsnivå ska använda Aurora. Men som Erikson (2011:78-80) menar så uppfyller inte 

ett intranät alla behov. I en sådan stor myndighet som Umeå universitet med över 4000 

anställda behövs andra kanaler som komplement för att uppfylla behovet av information, av 

både informativt och kommunikativt slag. Intranätet Aurora är ett exempel på ett interaktivt 

medium där det finns möjlighet till direkt dialog, vilka är mer levande än skriftliga kanaler. 

 

6.2.3 Den informativa kommunikationen 
Kommunikation är en process mellan människor med innehållet i fokus medan information är 

det innehåll som överförs mellan människor. Dessa definitioner som Heide, Johansson och 

Simonsson (2012:26) har går att applicera på vad fokusgrupperna tyckte om universitetets 

interna kommunikation. Samtliga intervjupersoner ansåg att den interna kommunikationen 

skulle beskrivas som informativ, snarare än kommunikativ. Här är det alltså innehållet som 

informeras om, hade den varit av kommunikativt slag så skulle en dialog och 

tvåvägskommunikation varit mer utmärkande. Detta är något som Larsson (2014:49-50) 
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betraktar som en ömsesidig kontakt mellan parterna medan envägskommunikation enbart 

fungerar som överföring. Generellt tycker fokusgrupperna att det är vanligare med 

envägskommunikation såsom mejl-utskick än tvåvägskommunikation såsom muntliga möten. 

Detta tyder på att det råder en förvaltande kultur där kommunikationsvägarna enligt Erikson 

(2011:252) är i enlighet med organisationens struktur. Simonssons (2002) resultat belyser 

problemet med att både ledare och chefer ofta missförstår användandet av 

kommunikationsöverföring, då den mer används som ren överföring än till att skapa mening 

mellan parterna. Enbart överföring av kommunikationen kan leda till att att viktiga uppgifter 

inte når ut. I denna studie framgick det att fokusgrupperna anser att ledningen borde bli mer 

synliga än vad de är i dagsläget för att främja tvåvägskommunikation. En chans till att skapa 

mening i kommunikationen är vid institutionernas och fakulteternas gemensamma möten som 

hålls med jämna mellanrum och öppnar upp till dialog. Ett exempel på sådant möte är 

studierektorsmöten. Vid muntliga möten ges det enligt Erikson (2011:78-80) tillfälle att 

framföra sina åsikter, vilket är en viktig del av kommunikationen. En studierektor berättade: 

 

En person från varje institution från fakulteten samlas och det tycker jag är riktigt bra. 

Då får man en chans att prata med utbildningsledarna om hur de har tänkt vid till 

exempel beslut. Så där finns en möjlighet, men det är ju inte för alla. 
 

Detta är ett tydligt exempel på att muntliga möten uppskattas vid Umeå universitet, att de 

medför mervärde i form av att det öppnar upp en chans för berörda att integrera med 

varandra. Nyhetsbrev som kanal används frekvent, men där finns lite utrymme för 

återkoppling mellan parterna. Att nyhetsbreven därmed skulle vara dåliga var inget som 

nämndes, snarare hade fokusgrupperna hade en positivt syn på dem. Däremot upplever 

medarbetarna att de får väldigt många onödiga mejl utöver nyhetsbreven. Lärarna ansåg att 

det inte finns en fungerande gallring över vilka mejl som skickas till vilken person vilket en 

lärare berättade om:  

 

Jag tror jag får 50-70 mejl om dagen, jag rensar jättemycket på umu-mejlen. 
 

Det tyder på att informationsflödet är väldigt stort vid Umeå universitet, en filtrering som inte 

fungerar kan leda till att personer som inte är berörda ändå informeras. Detta stämmer inte 

överens med det Heide, Johansson och Simonsson (2012:128-129) samt Erikson (2011:172-

273) menar är viktigt, att kommunikationen ska anpassas efter mottagaren och dess behov. 
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Informanten berättade att det bör finnas en balans mellan att berätta allt och när medarbetarna 

faktiskt tycker det är intressant och är villiga att ta till sig av informationen. Det belyser ett 

kommunikationsproblem som stämmer överens med det Tufvesson (2008:13) tar upp, vilket 

kan uppstå när ledningen tror sig ha informerat men i verkligheten kan det ha fallit bort i det 

ständiga informationsflödet. Den svåra balansgången som verkar uppkomma i en myndighet 

som Umeå universitet, där transparens är av stor vikt men samtidigt där informationsmängden 

kan upplevas som överflödig. Vilket även är ett problem som Strid (1999:91) belyser. 

Informationen finns där, men ingen bra lösning för att skapa en dialog där båda parter känner 

att de blir hörda. Fokusgrupperna berättade att information finns att ta del av via intranätet, 

hemsidan och nyhetsbrev men att de själva aktivt måste söka upp den och urskilja vad som är 

viktigt. Det behöver inte vara negativt att de måste söka upp information själva så länge det är 

förankrat att det är så det ska gå till. Det verkar alltså inte vara hanterbart med en stor mängd 

information på många olika kanaler samtidigt och att en tydlig strategi över användningen av 

dessa skulle vara önskvärt. 

 

6.3 Interna kommunikationens betydelse för föreställningen 
Nedan berörs det tema som beskriver hur informanten och medarbetare inom olika 

befattningsnivåer tolkar att den interna kommunikationen bidrar till föreställningen av Umeå 

universitet. 

 

6.3.1 Det interna och externa samspelet som bidrar till föreställningen 
Studierektorerna och lärarna är eniga om att den interna kommunikationen inte har bidragit 

till föreställningen av Umeå universitet. En lärare sa:  

 

Jag uppfattar inte alls att det har något samband. Den interna kommunikationen handlar 

ju mer om väldigt konkreta saker som har väldigt lite med identitet, kultur och självbild 

att göra. 

 

Däremot så anser fokusgrupperna att den externa kommunikationen på universitetets hemsida 

är den som har störst inflytande till deras föreställning. Goldhaber (1993) och Strid (1999:31) 

menar att den interna och externa kommunikationen ska komplettera varandra vilket betyder 

att om inte den interna kommunikationen fungerar så kommer inte den externa heller göra det. 

Detta skulle kunna stämma överens med Umeå universitets arbete med kommunikationen då 
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den verkar ha vissa brister eftersom det finns delade meningar om på vilket sätt och hur väl 

den interna kommunikationen fungerar. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att den externa 

kommunikationen blir lidande. 

 

Kommunikatörerna anser att både positiva och negativa nyheter är viktiga att kommunicera 

internt men att de positiva nyheterna är de som syns mest i dagsläget, via hemsidan och 

intranätet, vilket även övriga fokusgrupper också nämnde. Den interna kommunikationen 

upplever fokusgrupperna som konkret och formell men bidrar aldrig till föreställningen av 

vad universitetet vill kommunicera och stå för. I dagsläget verkar det därför inte finnas någon 

strategi för hur ledningen specifikt ska kommunicerar ut den föreställning som de vill att 

medarbetare ska ha om universitetet. Detta stämmer inte överens med Salzer-Mörling (2009) 

åsikt om den interna kommunikationens roll, att med hjälp av den kommunicera 

föreställningen av organisationen. En studierektor sa: 

 

Jag har aldrig hört att: “det här är den bild vi vill att ni ska kommunicera om 

universitetet” utan det får man själv räkna ut utifrån hur Umeå universitet 

kommunicerar externt. 
 

Det pekar på att det är den externa kommunikationen som bidrar till uppfattningen av Umeå 

universitet. Det motsäger dock det som står i delen om den interna kommunikationen i 

universitetets informationspolicy. Där står det att värdeinformation ska vara en del av den 

interna kommunikationen. Denna informationspolicy är inte uppdaterad och det kan tänkas att 

om en uppdatering kommer ske så behövs det konkretiseras mer om vad denna 

värdeinformation ska vara. För att återkoppla till citatet av studierektorn ovan så skulle det 

vara en idé att i informationspolicyn tydligt beskriva den bild av universitetet som ledningen 

vill att medarbetare ska kommunicera. 

 

Som tidigare nämnt har universitetet restriktioner på grund av att det är en myndighet. Detta 

kan göra att det från ledningens håll blir mycket fokus på medarbetares handlingar och 

beteenden istället för att lägga vikten på att kommunicera vilka mål och värderingar som 

finns. Heide, Johansson och Simonsson (2012:144) tar upp att det är viktigt att kommunicera 

organisationens mål och värderingar internt. Om den interna kommunikationen fungerar bra 

leder det till att medarbetarna får en gemensam föreställning av vad Umeå universitet strävar 

efter och står för. Ömsesidig dialog mellan avsändaren och mottagaren är Eriksons 
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(2011:172) definition av kommunikation. En förklaring till att den interna kommunikationen i 

stor utsträckning inte bidrar till medarbetares föreställningar av universitetet kan bero på att 

denna ömsesidiga dialog, inom vissa aspekter, verkar vara bristfällig i dagsläget vid Umeå 

universitet. 

 

Det är ytterst sällan man har en möjlighet med tvåvägskommunikation med 

universitetsledningen. Jag tror rektorn har varit och besökt vår institution en gång och 

det var precis när hon tillsattes. 
 

Det menar en studierektor, vilket är är ett exempel på att den ömsesidiga dialogen är 

bristfällig och som tyder på att informativ och envägskommunikation är det primära 

tillvägagångssättet för den interna kommunikationen vid Umeå universitet.  

 

Salzer-Mörling (2009) anser att fokus bör flyttas från hur arbetsuppgifterna är fördelade till 

att faktiskt kommunicera syftet med uppgifterna och vad organisationen vill uppnå. På så sätt 

skulle medarbetare vid Umeå universitet få en föreställning om vad meningen med deras 

arbete faktiskt är. Arbetsuppgifter, beslut som tas och mål som ska uppnås vid universitetet 

bör alltså genomsyras av syftet med verksamheten såsom Umeå universitets identitet, vision 

och mål, med hjälp av den interna kommunikationen. På så vis skapas en vi-anda vilket höjer 

motivationen hos medarbetarna vilket Erikson (2011:71-75) definierar som en av några 

anledningar till vikten av en väl fungerande intern kommunikation.  

 

Det ska kännas i hjärtat 
 

Informanten menar här att om informationen ska nå in och skapa mening måste den också 

betyda något för medarbetarna. Sådan typ av meningsskapande kommunikation kommer i 

längden mest troligt medföra positiva effekter på den interna kommunikationen. 
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7 Slutdiskussion 
I detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar i form av en vidare tolkning utifrån studiens 

resultat och analys. På grund av Umeå universitets struktur och det stora antalet medarbetare 

blev det intressant att undersöka hur den interna kommunikationen fungerar. Syftet med 

studien var att undersöka den interna kommunikationsprocessen från konstruktion till tolkning 

vid Umeå universitet. Studien syftade också till att skapa en förståelse kring vilka 

föreställningar medarbetare inom olika befattningsnivåer har om universitetet samt hur den 

interna kommunikationen bidrar till att skapa dessa föreställningar. För att ta reda på detta 

formulerades tre frågeställningar:  

 

• Vilka föreställningar har medarbetare inom olika befattningsnivåer om Umeå 

universitet och dess struktur, kultur, identitet och vision? 

 

• Vilka föreställningar har medarbetare inom olika befattningsnivåer om Umeå 

universitets interna kommunikation? 

 

• Hur bidrar den interna kommunikationen till medarbetare inom olika 

befattningsnivåers förställningar om Umeå universitet? 

 

7.1 Medarbetares föreställningar om Umeå universitet 
Det är svårt att urskilja en gemensam föreställning av universitetet, men det går att se vissa 

likheter mellan vad medarbetare inom olika befattningsnivåerna anser. Dessa likheter var 

framförallt öppenhet, brett, ungt och norrländskt. Däremot finns inte en fastställd gemensam 

kultur och identitet där dessa ord genomsyrar utan de har snarare uppkommit genom 

medarbetares egna erfarenheter och åsikter. Om ledningen haft värdeord för Umeå universitet 

och kommunicerat ut dessa till alla medarbetare skulle mest troligt en mer tydlig och 

gemensam föreställning finnas. Dessa ord ska i så fall vara förankrade och kännas igen i den 

nuvarande föreställningen. Det innebär att om värdeorden existerat hade medarbetarna 

antagligen refererat till dessa som något självklart. Värdeord skulle också kunna stärka Umeå 

universitets konkurrenskraft då det interna påverkar det externa och universitetets unika 

varumärke skulle mest troligt bli tydligare och sticka ut från andra liknande universitet.  
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De ord som fokusgrupperna beskrev Umeå universitet med visade på en skillnad 

fokusgrupperna emellan. Studierektorerna och lärarna uppgav ord med liknande innebörd 

jämfört med kommunikatörerna. Det skulle kunna bero på att kommunikatörerna tillhör 

tjänstemannasidan medan studierektorerna och lärarna tillhör akademin. En slutsats som kan 

dras utifrån detta är att medarbetares befattningsnivå påverkar dess syn på universitetet. De 

olika befattningsnivåerna får skilda perspektiv utifrån dess dagliga verksamheter. 

Studierektorernas och lärarnas mer lågmälda ton än kommunikatörernas kan bero på 

organisationsschemats struktur. Vilket bland annat medför att akademin är beroende av de 

ekonomiska styrmedel som tjänstemannasidan sätter upp. Detta är alltså inget 

kommunikationsproblem utan något som existerar på grund av universitets komplexa struktur. 

 

I takt med arbetet med denna studie har det blivit allt mer tydligt vad Umeå universitet står för 

och vad universitetet vill kommunicera. Några exempel är omslagsbilden till denna studie 

som illustrerar ett norrsken, Umeå universitets logotyp som består av en västerbottnisk lada 

och renar, vilket även återfinns i Umeås stadsvapen. Detta speglas i ordet Norrland som 

tidigare nämnt är ett av de ord som fokusgrupperna beskriver universitetet med. Något som är 

intressant är att de inte kopplar ihop Norrland med universitetets profil, utan enbart till det 

geografiska läget. Lärarna nämner att det är periferitanken som gör att universitetet fått den 

norrländska identiteten, men snarare är det kanske universitetet i sig som har genomsyrat sin 

externa kommunikation med norrländska attribut som bidrar till föreställningen. Både internt 

och externt. Här kan man se ett tydligt samspel mellan den interna och externa 

kommunikationen. Därför borde det interna framhäva det norrländska mer medvetet och 

genom det etablera en gemensam identitet för Umeå universitet. 

 

Det är tydligt att Umeå universitet består av flera olika grupper och att det därigenom skapats 

subkulturer. Något som är svårt att komma ifrån eftersom att det finns olika ämnesinriktningar 

och befattningsnivåer. Subkulturerna verkar ha skapat en känsla hos medarbetarna att 

universitetet är uppdelat och att det inte finns en gemensam kultur. I dagsläget råder det ett 

differentieringsperspektiv där olika grupper styr den rådande kulturen. För att uppnå det andra 

perspektivet, integrationsperspektivet, krävs det att ledningen tar kontroll och etablerar en 

gemensam kultur. Något som är att föredra om den interna kommunikationen ska bli mer 

enhetlig. För lyckas med detta är det av stor vikt att en utarbetad strategi tas fram över vad 

universitetet ska stå för i dag och inte endast en vision som gäller för morgondagen. Det 

skulle kunna vara en idé att analysera medarbetares åsikter om vad universitetets kultur är 
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genom att utföra en mer omfattande studie än denna. Den skulle mynna ut i vad Umeå 

universitets gemensamma kultur faktiskt är och på så vis lyckas skapa en gemensam identitet. 

Kulturen är något som har förankrats över tid och identitet är det som universitetet står för 

idag. De båda hör ihop och handlar om frågor angående tillhörighet och gemensamma 

föreställningar. 

 

Tanken med visionen är att den ska skapa en föreställning kring vad Umeå universitet ska stå 

för och vara i framtiden. Det är en sak att visionen finns och en annan om den faktiskt känns 

relevant och uppnåelig. Det framkom tydligt att medarbetarna har svårt att få grepp om 

visionen och att de känner att ledningen tagit fram den utan att ha förankrat den med övrig 

personal. Det kan tänkas att det blir svårt att komma fram till en gemensam vision som ska 

innefatta samtliga enheter och fakulteter med så pass skilda ämnesinriktningar. Delmål finns 

för att konkretisera visionen men fortfarande upplevs de som något otydliga. Orden gränslös 

kunskap känns passande och relevant för en myndighet som ett universitet men problematiken 

ligger i att delmålen känns alltför övergripande och svåra att appliceras på varje enskild 

fakultet. På samma sätt som denna studie kräver en bakgrund och problemformulering för att 

förstå syftet, hade det kunnat underlätta om även visionen sattes in i ett sammanhang för att 

underlätta förståelsen av dess innebörd hos medarbetarna. Kanske hade även målen då känts 

mer gripbara. Att fakulteten fått göra egna verksamhetsplaner är bra, men ändå ansåg 

medarbetarna att visionen med dess mål och delmål bör konkretiseras ytterligare. En lösning 

för att uppnå det skulle kunna vara att det inte bara finns en gemensam och övergripande 

vision som gäller alla verksamma. Utan även ”delvisioner” som vardera fakultet ska sträva 

efter att uppnå. De går att liknas med de verksamhetsplaner som är framtagna för vardera 

fakultet. Verksamhetsplanernas innehåll skulle vara mål för att uppnå ”delvisionen” snarare 

än att uppnå den övergripande som i dagsläget. En modell presenteras nedan för att förtydliga: 

 

Övergripande vision 

       /   | |             \ 

Delvision    Delvision   Delvision  Delvision 

          /                    |                           |            \ 

Verksamhetsplan  Verksamhetsplan  Verksamhetsplan Verksamhetsplan 

 

En annan alternativ lösning skulle kunna vara att ta fram en vision som är anpassad för 

forskning, en för undervisning samt en för universitetet som arbetsplats. Detta skulle medföra 
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en ökad förståelse och konkretisera visionen för de olika medarbetarna som är verksamma 

inom skilda områden och befattningsnivåer. 

 

Att en myndighet har en viss struktur och hierarki går möjligtvis inte att ändra på, men 

kreativiteten och målet att nå gränslös kunskap kan lätt tappas bort i en strikt struktur. 

Fakulteterna har en gemensam nämnare då de verkar inom samma universitet men de berör 

helt olika ämnen och på grund av strukturen så skapas en uppdelning som inte är fördelaktig 

för att tillsammans nå gränslös kunskap. Fokusgrupperna lyfter dock fram att “öppenheten” 

vid Umeå universitet är unik i den akademiska världen då det är ett samlat campus på liten 

geografisk area vilket ofta ser annorlunda ut jämfört med andra universitet i Sverige. Därför 

kan det tänkas att andra universitet har en än mer splittrad identitet och är än mer uppdelade. 

Fortfarande är ämnesinriktningarna något föråldrande då många utbildningar idag är allt mer 

tvärvetenskapliga. Frågan är vilken typ av lösning som skulle kunna finnas för att matcha 

behovet av mer ämnesöverskridande struktur med det faktum att universitetet är en myndighet 

med ekonomiska styrmedel?  

 

7.2 Medarbetares föreställningar om den interna 

kommunikationen 
Umeå universitets interna kommunikationskanaler består av nyhetsbrev, intranätet Aurora, 

personaltidningen Aktum, Umeå universitets hemsida, muntliga möten, e-post, egna interna 

kanaler som nyhetsbrev och personaltidningar för fakultet och institutioner. Dessa interna 

kommunikationskanaler har en bra potential men det bör finnas tydligare syften för vad de 

enskilda kanalerna ska användas till. Det skulle medföra att kanalerna kompletterar varandra 

bättre och istället för att bara finnas sida vid sida så kopplas de samman och kan tillsammans 

skapa en tydlighet i den interna kommunikationen. Aurora skulle kunna fungera som en bra 

plattform för främjandet av en bättre fungerande tvåvägskommunikation. Informanten nämner 

att det finns chans till kommentarer och återkoppling via intranätet men att det inte används 

särskilt frekvent av medarbetarna. Därför borde medarbetarna få en bättre vägledning inom 

användandet av Aurora genom en utarbetad strategi. Detta skulle tillföra att medarbetarna 

skulle bli bättre på att interagera med varandra. Det framgick att de i dagsläget inte finns en 

gemensam intern kommunikationskanal när beslut ska tas. En alternativ lösning på problemet 

med interaktion vid beslut skulle kunna vara att det på intranätet Aurora finns en specifik flik 

för detta ändamål. Det blir då tydligt för alla medarbetare och en möjlighet till 
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tvåvägskommunikation skapas utan att behöva ses via muntliga möten. Det framkom även att 

den stora mängd mejl som skickas ut till oberörda medarbetare är ett onödigt problem. Det 

blir svårt att filtrera vilken information som är relevant att ta del av för den enskilde 

medarbetaren. En större noggrannhet vid val av mottagare borde därmed finnas vid 

mejlutskick. 

 

Återigen är det faktum att universitetet är en myndighet med en vis struktur och riktlinjer en 

anledning till varför det kan bli svårt att få till tvåvägskommunikationen. Det finns en 

medvetenhet om problemet bland fokusgrupperna och en lösning skulle kunna vara att 

ledningen försöker bli mer synlig bland de olika fakulteten och befattningsnivåerna. En annan 

lösning för att tillföra mer kommunikativ information till den interna kommunikationen kan 

vara att kommunikatörerna på fakulteten, eller om möjligt på institutionsnivå, fungerar som 

en bro mellan ledning och medarbetare som är verksamma vid respektive institution. Detta 

skulle dock kunna ses som ett resursproblem snarare än ett kommunikationsproblem. Den 

ekonomiska situationen kan skilja sig åt mellan institutionerna och det är inte säkert att varje 

institution har tillräckligt med ekonomiska resurser för att tillhandahålla en kommunikatör. En 

annan intressant aspekt gällande den interna kommunikationen som framkommit genom 

denna studie är användningen av sociala medier som Facebook. Det är i dagsläget inte alla 

fakultet som använder detta i sin interna kommunikation men det kan tänkas att om det 

tillfördes, skulle en ytterligare möjlighet till tvåvägskommunikation skapas. 

 

7.3 Den interna kommunikationens bidrag till föreställningen 
Under studiens gång framkom det att medarbetarna inte ansåg att den interna 

kommunikationen är värdeskapande för föreställningen av universitetet. De tyckte snarare att 

deras bild uppkom av den externa kommunikationen, såsom Umeå universitets hemsida. Det 

tyder på att det inte finns någon etablerad plan för hur den interna kommunikationen ska vara 

värdeskapande och inte enbart informativ. Detta behöver inte vara ett problem om syftet med 

den interna kommunikationen inte ska bidra till denna föreställning. Men både styrdokument 

och informant uttrycker en önskan om att detta. Om den interna kommunikation bidrar till 

föreställningen av universitet kommer det i sin tur bidra till den externa föreställningen av 

universitetet. Till exempel när medarbetare pratar om sin arbetsplats med utomstående, både i 

sitt privatliv och i arbetssammanhang. Om inte medarbetarna själva vet vad sin arbetsplats 

står för, blir det svårt för allmänheten att uppfatta det också. Speciellt i dagsläget med hård 
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konkurrens och många olika varumärken. Det är viktigt att hitta sin position och genomsyra 

det i all typ av kommunikation. Om en strategi skulle finnas betyder det dock inte att den 

automatiskt skulle användas och genomsyra alla medarbetare vid Umeå universitet. För att 

föreställningen och den interna kommunikationen ska kunna samspela så måste budskapet 

vara både betydelsefullt och trovärdigt. Det ska kännas i hjärtat. 

 

Sammanfattningsvis visade studien på att föreställningen av universitetet och den interna 

kommunikationen påverkas av att Umeå universitet är en myndighet. Lagar och förordningar, 

ekonomiska styrmedel, universitetets struktur med olika enheter och befattningsnivåer samt 

organisationsschemat är alla exempel på faktorer som påverkar vad ett universitet kan och ska 

göra. Strukturen är mångdimensionell vilket påverkar att de olika enheterna och fakulteterna 

har skilda problem som de upplever missnöje med, något som kan bli ett dilemma med den 

mängd av olika människor som verkar inom universitetet. Det finns olika intressen beroende 

på befattning, till exempel forskning, undervisning och administration. En annan 

påverkansfaktor är att ett universitet, oavsett var dess geografiska position i världen är, har på 

grund av sin struktur liknande värderingar, värdeord och vision. Det kan alltså tänkas att det 

inte är unikt för Umeå universitet att visionen upplevs svår att få grepp om, att det bildas 

naturliga grupperingar och att en gemensam kulturen är svår att uppnå. Det som däremot kan 

utmärka ett universitet från mängden, är dess identitet. Den skapar konkurrenskraft och kan 

ses som ett varumärke som bör verka inifrån och ut, vilket för Umeå universitet är ungt, brett 

och norrländskt. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Det finns många olika aspekter som skulle kunna byggas vidare på utifrån denna studie. Först 

och främst skulle en sådan här typ av studie kunna utföras mer omfattande. Bland annat 

genom att involvera fler medverkande i fokusgrupperna och att tillföra fler fokusgrupper med 

andra befattningsnivåer såsom prefekter, forskare eller studenter. Det skulle tillföra en än mer 

nyanserad bild av den generella föreställningen och de skillnader samt likheter som finns 

mellan befattningsnivåerna. En annan intressant aspekt vore att involvera internationella 

medarbetare i studien då även de i hög grad verkar inom universitetet samt är beroende av den 

interna kommunikationen. 
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Denna studie inriktade sig specifikt på den interna kommunikationen men något som 

framgick var att den externa kommunikationen också påverkar föreställningen av ett 

universitetet. Därför skulle det vara intressant att undersöka hur varumärket Umeå universitet 

kommuniceras inifrån och ut till allmänheten. För att tillföra ännu en aspekt för hur 

universitetet föreställs så kan ett tillägg i undersökningen även vara den synliga kulturen som 

miljön, språkanvändning och regler för uppförande. Detta skulle tillföra en djupare förståelse 

för den rådande kulturen på en myndighet som Umeå universitet. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 – Organisationsschema 
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9.2 Bilaga 2 – Intervjuguide informant 
 

Kvalitativ intervju med kommunikationsenheten 

	

Introfrågor: 

• Namn, ålder, befattning 

• Kan du beskriva vilken roll du har i den interna kommunikationen? 

 

Konstruktion 

1) Vad är Umeå universitets vision? 

a) Hur är den konstruerad/ bakomliggande tankar? 

b) Vilka mål finns för att nå visionen? 

c) Vilka strategier finns för att nå målen? 

d) Hur tror du medarbetare inom olika befattningsnivåerna tolkar visionen? 

e) Har konstruktionen av visionen och kommunikationen av den påverkas utifrån att umu 

är en förvaltningsmyndighet? 

f) Hur ser organisationskulturen ut på universitetet?  

g) Vad skulle du säga utmärker Umeå universitets identitet? 

h) Hur tror du medarbetare inom olika befattningsnivåerna tolkar Umeå universitets 

identitet? 

 

Kommunikation 

2) Hur kommunicerar Umeå universitet internt? 

a) Vilka kanaler används för att nå ut? 

b) När används vad och i vilket syfte? 

c) På vilket sätt skulle du beskriva den interna kommunikationen, av informativt 

(envägs) eller kommunikativt (tvåvägs) slag? 

d) Hur uppfattar du den interna kommunikationen i dagsläget? (Förbättringar) 

e) Vilka föreställningar tror du medarbetare vid Umeå universitet har om den interna 

kommunikation? 

f) Hur påverkas den interna kommunikationen av att umu är en stor 

förvaltningsmyndighet? 
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3) Vilken roll spelar den interna kommunikationen för identitetsskapande på Umeå 

universitet och bland medarbetare inom olika befattningsnivåerna? 

 

Övrigt: 

• Finns det något annat som vi inte har tagit upp idag som du anser är relevant för oss att 

veta?  
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9.3 Bilaga 3 – Intervjuguide fokusgrupper 
 

Intervjuguide för fokusgrupper 

 
(Kursiva frågor är möjliga följdfrågor som vi kan ställa beroende på hur diskussionen går.) 

	

Introfrågor: 

• Kan var och en berätta vilken fakultet ni kommer från, kort om er befattning och vad 

den innebär? 

 

Intervjun är uppdelar efter 2 delar: konstruktion och kommunikation. Följande förklaringar 

läses upp för fokusgruppen för att de ska få en förståelse om vad vi menar med de olika 

begreppen:  

 

Kultur = dominerande gemensamma värderingar, attityder, beteenden och normer som har 

utvecklats i ett företag 

Identitet = är gemensamma föreställningar i nuläget, vad medarbetare anser umu står för 

Vision =Visionen är den beskrivning ledningen har om organisationens framtid, vad de vill 

göra och vilka värderingar de vill stå för med ett framtidsperspektiv.  

 

Stimulans (Ta fram papper och pennor): Skriv ner tre ord som beskriver Umeå universitet! 

 

Konstruktion: 

 

1) Hur skulle ni beskriva Umeå universitet för någon utomstående? 

2) Hur ser ni på Umeå universitets kultur, alltså attityder, beteenden och värderingar? 

3) Hur ser grupperingar ut här på universitetet, anser ni att det finns olika subkulturer? 

a) Avdelningar/fakultet/institution/befattning.  

4) Vilka föreställningar har ni om Umeå universitetets identitet? 

a) På vilket sätt stark? 

b) På vilket sätt svag? 
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5) Här är Umeå universitets vision, kände ni till den innan? 

a) Om nej: Nu när ni sett den, känner ni att den genomsyrar ert arbete ändå? 

b) På vilket sätt är genomsyrar visionen ert arbete? 

c) Hur arbetar ni mot att nå denna vision med mål och delmål? 

i) Kan ni berätta hur det gick till när ni var med och tog fram dessa mål? 

d) På vilket sätt har ni fått vara med och påverka visionen när den togs fram? 

 

Kommunikation: 

 

6) Vad är era uppfattningar om de kanaler som används för den interna kommunikation? 

a) Övergripande kanaler som intranät och personaltidning? 

b) Kanaler för respektive fakultet/institution etc.? 

7) Skulle ni beskriva kommunikationen som en envägs- eller tvåvägskommunikation? 

a) Vilka styrkor och svagheter finns det med de båda sätten? 

 

Avslut 

 

8) Hur tycker ni att den interna kommunikationen är en bidragande faktor till föreställningen 

av Umeå universitet? (Alltså förstärks den gemensamma uppfattningen om universitetet 

av den interna kommunikationen?) 

	


