
 
 
 
 

Budskap i förändring 
 

En studie av internkommunikationen vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet 
 

VT 13 

Författare: 

Karin Lind 

Handledare: 

Jonas Jonsson 

Stockholms universitet 

Institutionen för mediestudier 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Kandidatuppsats 

2013-06-03 



1 

 

Summary in English 

This thesis tries to explore how different strategies of internal communication are used in 

actual situations within an organization. Specifically, the purpose is to investigate how the 

internal communication within the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has 

been carried out during their work to change their organizational structure, and, how this can 

be understood in terms of existing theories for strategic communication. The research 

questions explored are: 

 What are the chosen strategies used to communicate the changes internally? 

 How can these strategies be understood in terms of existing theories? 

 What are the views of the employees on the communication and what are the relations 

between their views, the chosen strategies and existing theories? 

The theoretical ground work chosen is mainly the work by Cornelissen (2008), Dalfelt (2005), 

Johansson (2011) and Larsson (2008). The method chosen for the empirical part of the study 

is semi-structured qualitative interviews. In total, eight interviews were performed. The 

interviewees were three senior employees in the communication department, one high ranking 

administrative officer with firsthand knowledge of the discussions performed in the board of 

the university and four employees with no direct connection to either the communication 

department or the board. 

The main findings are that the planned communication is focused on making sure that the 

employees feel informed about the change process and that they feel included in the process. 

Also, the planned communication is meant to increase the employees’ acceptance and 

understanding of the need for change and to strengthen the dialogue between management and 

employees. To achieve these goals, the communication department has not explicitly used any 

existing theories in their planning process. However, the resulting plans bear resemblance to 

some key elements in existing theory. For instance, focus on dialogue and feedback are 

central in several modern accounts in the field, such as Clampitt’s ‘underscore and explore’ 

strategy. All of the interviewees felt informed about relevant facts but only a few felt as 

though they were part of the process. The remaining interviewees expressed that they still had 

unanswered questions and that the concerns of the employees were not fully recognized by 

the management. As a general conclusion, contrary to the expressed strategies of the 

communication department, most employees’ descriptions of the actual communication bear 

more resemblance to a ‘tell and sell’ strategy, rather than an ’underscore and explore’. 

 Lastly, some central issues are discussed in light of these findings. 
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1. Inledning 

Denna uppsats grundar sig på intresset att undersöka hur strategier kring 

internkommunikation kan användas i praktiskt kommunikationsarbete inom en organisation. 

Under utbildningen inom medie- och kommunikationsvetenskap stiftar man som student 

bekantskap med ett antal olika strategier för internkommunikation som avser definiera det 

mest effektiva kommunikationsförfarandet för organisationer. En sådan 

kommunikationsprocess blir som viktigast under exempelvis stora organisationsförändringar, 

när nedskärningar av personalen ska genomföras eller under olika former av 

organisationskriser. Idén till denna uppsats uppkom således ur funderingar kring dels hur pass 

enkla dessa strategier är att genomföra inom faktiskt kommunikationsarbete vid exempelvis 

förändringar och dels hur pass effektiva de är i praktiken. Används strategierna av 

yrkesverksamma kommunikatörer vid planerandet av internkommunikationen? 

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har sedan slutet på 2011, då de fick besked om att de 

skulle bli tvungna att göra nedskärningar i sin budget med 110 miljoner kronor under 2012, 

ställts inför stora utmaningar på alla nivåer inom sin verksamhet (se avsnitt 2). De både har 

genomgått och kommer att genomgå många förändringar till följd av detta beslut och då de 

dessutom är en stor organisation med många anställda på flera olika orter i Sverige är kraven 

som ställs på deras interna kommunikation i dagsläget extremt höga. Eftersom mitt intresse 

ligger i att undersöka kommunikationsstrategiers roll i faktiskt strategiskt 

kommunikationsarbete vid organisationsförändringar är SLU, med deras nuvarande situation, 

en högst lämpad organisation för mig att studera.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur den interna kommunikationen på SLU har 

genomförts i samband med deras pågående organisationsförändringar och vidare hur detta kan 

kopplas till de kommunikationsstrategier som finns utformade angående 

organisationsförändringar. Frågeställningarna som arbetet utgår från är följande: 

 Hur har SLU valt att arbeta med internkommunikationen i anknytning till de planerade 

organisationsförändringarna? 

 Hur kan strategier kring utförandet av internkommunikation vid 

organisationsförändringar kopplas till detta tilltänkta arbete? 
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 Hur upplever de anställda på SLU internkommunikationen och hur förhåller sig deras 

syn på internkommunikationen till kommunikationsplanen samt till strategierna? 

1.1. Material och avgränsningar 

För att besvara mina frågeställningar har jag genomfört åtta semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med olika anställda på SLU (se metodavsnittet). Det huvudsakliga empiriska 

materialet för uppsatsen blir därigenom det egeninsamlade materialet från intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes under perioden 11 till 26 april 2012. Undersökningen fokuserar på 

förhållandet mellan de som står bakom kommunikationsarbetet och övriga anställdas 

uppfattningar av internkommunikationen vid de pågående förändringarna. På grund av detta 

är intervjuerna begränsade till just dessa kategorier av anställda. Jag har även fått tillgång till 

en kommunikationsplan som SLU tog fram i december 2012 som beskriver hur de ska hantera 

förändringsprocessen. Denna fungerar som en grund att ställa intervjusvaren mot. Som 

material för bakgrunden till min undersökning har jag använt mig av tidningsartiklar från 

bland annat Uppsala Nya Tidning, information från SLU:s hemsida samt en rapport som 

gjordes av Nordisk Kommunikation år 2012 (se bakgrundsavsnittet). Som teoretisk bakgrund 

har mina källor varit ett antal böcker skrivna av forskare som studerar organisationer och 

internkommunikation. Dessa är bland annat Larsåke Larsson (2008), Catrin Johansson (2011), 

Sara Dalfelt (2005) och Joep Cornelissen (2008). 

Undersökningen är avgränsad till att fokusera på kommunikationsstrategier som behandlar det 

strategiska arbetet med att planera en organisations interna kommunikation vid ett 

förändringsarbete. Jag kommer heller inte att studera de anställdas eventuella missnöje med 

sakfrågorna, utan endast hur kommunikationsförfarandet har gått till. Vidare kommer 

undersökningen endast att fokusera på SLU:s aktuella förändringsprocess, det vill säga under 

våren 2013. Händelser och åtgärder som vidtagits innan dess används endast som 

bakgrundsmaterial. SLU finns huvudsakligen på tre olika orter i Sverige. Ledningen och 

kommunikationsavdelningen är dock placerad vid campus Ultuna i Uppsala som också är det 

största av SLU:s  campusområden. Eftersom mina frågeställningar handlar om 

internkommunikation vid organisationsförändringar och inte om de specifika problem som en 

geografiskt utspridd placering av verksamheten medför, tog jag beslutet att begränsa mitt 

urval av informanter till anställda vid campus Ultuna. På så sätt riskerar inte mina fynd att 

färgas av eventuella kommunikationsproblem orsakade av skilda geografiska placeringar. 
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1.2. Disposition 

I avsnitt två presenteras en sammanfattad bakgrund till SLU:s nuvarande situation. Det som 

där presenteras är ett relevant urval av händelser från de senaste två åren med syfte att ge en 

så korrekt bild av situationen som möjligt. I avsnitt tre presenteras sedan den teoretiska 

bakgrund som denna undersökning bygger på och i avsnitt fyra redogörs för hur jag har gått 

till väga för att samla in uppsatsens empiriska material. Avsnitt fem, empiri och analys, är 

indelat i tre underrubriker efter uppsatsens frågeställningar. Den första frågeställningen syftar 

till att utreda hur de ansvariga för kommunikationen på SLU har tänkt kring 

internkommunikationen och den andra till att jämföra detta med relevanta 

kommunikationsstrategier. Då dessa analysavsnitt således är sammankopplade av sin 

teoretiska grund ligger de efter varandra. Den tredje frågeställningen skiftar sedan fokus till 

att reda ut hur deras faktiska kommunikationsarbete har sett ut, varpå analysen kring den är 

placerad sist i avsnittet. I avsnitt sex besvaras sedan frågeställningarna och vidare diskussion 

kring undersökningen och slutsatserna följer i avsnitt sju. I avsnitt åtta diskuteras hur fortsatta 

studier på området skulle kunna bedrivas. 

2. Sveriges Lantbruksuniversitet – en bakgrund 

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, bildades den 1 juli 1977. Totalt arbetar cirka 2 800 

personer på universitetet och verksamheten innefattar ett 40-tal institutioner fördelade på fyra 

fakulteter. Dessa är fakulteten för skogsvetenskap, fakulteten för veterinärmedicin och 

husdjursvetenskap, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap samt fakulteten för 

landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU:s verksamhet är utspridd över ett 

30-tal olika platser i Sverige men merparten av verksamheten bedrivs på någon av 

huvudorterna Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala (SLU, 2012). Under 2012 hade universitetet 

strax under 4 000 helårsstudenter (SLU, 2013a). 

År 2011 hade SLU en total intäkt på cirka tre miljarder kronor (SLU:s årsredovisning, 

2011:65). I sin budgetproposition för 2012 presenterade regeringen ett beslut om att skära ner 

budgeten för SLU med 110 miljoner kronor. Av dessa 110 miljoner skulle bland annat 30 

miljoner skäras ner från grundutbildningen och 30 miljoner från tillämpad forskning (PROP 

2011/12:1 s 80ff). Efter detta beslut var läget oroligt och ett flertal artiklar publicerades om 

och av bekymrade anställda på SLU som uttalade sig om vilka konsekvenser detta kan 

komma att få för universitetet. På SLU:s hemsida finns ett nyhetsarkiv där det bland annat går 

att finna en nyhet från september 2011 som beskriver situationen och hur SLU påverkas. Här 
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kommenterar SLU:s rektor, Lisa Sennerby Forsse, situationen och anser att det är märkligt att 

regeringen säger sig satsa på utbildningar som har högt söktryck och leder till eftertraktade 

yrken på arbetsmarknaden, men samtidigt tvingar SLU att skära ner på sina 

grundutbildningar. Hon menar att deras utbildningar såsom skogs- och jägmästare, veterinär, 

agronom och djursjukskötare uppfyller både dessa kriterier, men att de till följd av 

nedskärningarna antagligen kommer att få minskat antal platser. (Jansson, 2011) I en annan 

artikel nämns just veterinärprogrammet och husdjursagronomprogrammet som de 

utbildningar som hotas av nedläggning, utbildningar som inte erbjuds någon annanstans i 

Sverige (Skeri, 2012b). 

I maj 2012 började ombyggnationerna av SLU:s nya huvudbyggnad i Uppsala som ska finnas 

på det så kallade Campus Ultuna. Denna huvudbyggnad skulle byggas för 630 miljoner 

kronor och är en del av det stora projekt som fastighetsägaren Akademiska hus investerar i för 

att bygga om hela området som SLU hyr. Totalt lägger Akademiska hus ner 3,5 miljarder 

kronor i nybyggnationerna. Beslutet för detta projekt togs redan 2009, alltså långt innan 

regeringens beslut om nedskärningar (Skeri, 2012a). Den stora frågan som upptog 

medieutrymmet om SLU under resten av 2012 var hur de höjda hyrorna till följd av dessa nya 

lokaler skulle betalas, framför allt då nedskärningar samtidigt gjordes över hela verksamheten 

till följd av propositionen. Skeri (2012a) skriver om hur universitetsdirektör Martin 

Melkersson förklarar att tre av fyra fakulteter räknar in höjda hyror i sin budget. Den fjärde, 

VH-fakulteten, vars nya VH-centrum bland annat ska innefatta Universitetsdjursjukhuset och 

veterinärutbildningen, klargjorde redan då byggbeslutet togs att de inte kommer att ha råd att 

på egen hand betala de ökade kostnaderna. Därav, förklarar Melkersson, togs beslutet att alla 

skulle vara med och täcka kostnaderna för VH-fakulteten. Till följd av dessa nybyggnationer 

och de ökade kostnaderna har mycket intern kritik riktats mot SLU:s ledning (Skeri, 2012a). 

Bland annat har Leif Norrgren, prefekt för Institutionen för biomedicin och veterinär 

folkhälsovetenskap på SLU, uttalat sig tydligt om det bristande förtroendet för ledningen som 

denna konflikt har fört med sig. Han säger att han och de övriga prefekterna inom fakulteten 

”är helt förda bakom ljuset av ledningen. Det finns inte en chans att vi kan reda upp den här 

situationen” (Skeri, 2012b). Den huvudsakliga kritiken som riktats mot ledningen är att de har 

sänt ut dubbla budskap om hur de höjda hyrorna ska betalas och gett olika lösningar till olika 

delar av verksamheten (Skeri, 2012b).  
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Under 2012 presenterades två rapporter som nu ligger till grund för förändringsarbetet vid 

namn ”Framtidens SLU”, ett förändringsprojekt i fyra delar som syftar till att förändra 

organisationen så att de bättre kan möta framtidens krav. ”Ett vassare SLU. Med ökad 

konkurrenskraft” står det i presentationen på medarbetarwebben (SLU, 2013b). De fyra 

delprojekten som förändringsprojektet ”Framtidens SLU” delas in i är fakultetsstruktur, 

ledningsstruktur, utbildningsutbud samt harmonisering av administrativa rutiner (SLU, 

2013b). Det första delprojektet, som alltså handlar om fakultetsstruktur, är det delprojekt som 

enligt mina genomförda intervjuer har mött tydligast motstånd från de anställda på SLU. 

Detta projekt leds av prorektor Torbjörn von Schantz och ska ändra vissa institutioners 

fakultetstillhörighet, vilket bland annat innebär att vissa institutioner kommer att delas och 

tillhöra två, i vissa fall tre, olika fakulteter. Då dessa fakulteter dessutom är lokaliserade på 

olika orter kan vissa institutioner komma att tillhöra två fakulteter på olika orter (SLU, 

2013c).  

2.1. Rapport om SLU:s interna kommunikation 

På uppdrag av SLU:s internrevision har Nordisk Kommunikation AB genomfört en 

undersökning av den interna kommunikationen vid universitetet. Undersökningen gjordes i 

form av en enkätundersökning bland de anställda och datainsamlingen pågick mellan 22 maj 

och 15 juni 2012. Undersökningen kastade ljus på ett antal styrkor inom SLU:s interna 

kommunikation men även några områden som enligt Nordisk Kommunikation kan utvecklas. 

De viktigaste styrkorna som belystes av undersökningen var bland annat att den arbetsnära 

informationen anses tillgänglig och tillräcklig, att samarbetsklimatet är gott samt att cheferna 

ses som goda ambassadörer för verksamheten. De viktigaste utvecklingsområden som 

identifierades var bland annat att högsta ledningens kommunikation anses bristfällig av 

medarbetarna, att informationen på medarbetarwebben, även om den är tillgänglig är svår att 

hitta samt att kommunikationen mellan avdelningar och institutioner inte är så bra som kan 

önskas. (Nordisk Kommunikation, 2012) 

3. Teori och tidigare forskning 

3.1. Organisationsförändringar och intern kommunikation 

Dalfelt (2005) diskuterar hur forskningsfältet kring förändringar inom organisationer har sett 

ut genom historien. Hon menar att förändringar i organisationer länge har varit i fokus för 

studier inom många olika vetenskapliga discipliner. Däremot uppmärksammar hon bristen på 



6 

 

fokus på den interna kommunikationens roll inom organisationsförändringar, som hon menar 

inte har studerats i särskilt hög grad av vare sig organisationsforskare eller 

kommunikationsvetare. Så sent som 1999 konstaterade kommunikationsforskaren Laurie 

Lewis att inte heller praktiker på området hade koncentrerat sig särskilt mycket på den interna 

kommunikationen vid förändringar (Dalfelt, 2005). Däremot menar Dalfelt att situationen har 

förändrats radikalt under de senaste åren och litteraturen både av och för praktiker på området 

har ökat avsevärt. Antalet forskningsbidrag kring ämnet är dock betydligt färre till antalet än 

de teoretiska bidragen. Teorierna kan sedan delas in i ett antal olika teman, där ett stort tema 

är den strategiska planeringen av kommunikationen vid förändringar. Ett annat tema är hur 

kommunikation kan användas för att hantera känslor och reaktioner vid förändringar och ett 

tredje är vilken betydelse språklig förnyelse har för förändringsarbetet (Dalfelt, 2005). Denna 

uppsats kommer, som framgår av avsnitt 1.2., uteslutande att utgå från teorier kring det första 

temat, det vill säga hur kommunikationen bör planeras och genomföras strategiskt vid 

förändringar för att nå bästa resultat. 

Larsson (2008) skriver allmänt om kommunikationsstrategier inom organisationer och menar 

att strategi inom informationsområdet innebär ”det bärande sättet att lösa ett 

kommunikationsproblem, oavsett om det gäller verksamheten som helhet eller en enskild 

åtgärd” (Larsson, 2008:167). Han skriver vidare att den i ett historiskt perspektiv 

dominerande synen som kommunikationsstrategier grundade sig på var 

envägskommunikation där en sändare skickade budskap till en eller flera bestämda mottagare, 

den så kallade transmissionssynen (se exv. McQuail, 2010 eller Heide, Johansson & 

Simonsson, 2005). Idag ser man dock kommunikationsprocessen som mer komplex och ett 

ömsesidigt utbyte av information eftersträvas, förenklat kan man säga att det yttersta målet 

har förändrats från monolog till dialog (Larsson, 2008).  

Vid förändringar inom en organisation är internkommunikationen av yttersta vikt och hur pass 

lyckad implementeringen av förändringen blir beror ofta på kommunikationsprocessen, 

skriver Cornelissen (2008). Han menar även att kommunikation och förändring är 

sammanlänkade på flera grundläggande sätt, bland annat då kommunikationen är avgörande 

för hur en förändring formuleras, meddelas och förklaras för medarbetarna samt hur den 

sedan implementeras och institutionaliseras i organisationen. Dalfelt (2005) menar att den 

interna kommunikationens roll vid förändringar kan sammanfattas till att skapa delaktighet 

och engagemang, förhindra ryktesspridning, minska oro och stress samt övertala de anställda 
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om att förändringen är fördelaktig. Oavsett vilket av dessa mål man prioriterar finns det enligt 

Dalfelt (2005) en allmän uppfattning inom litteraturen på området om att de anställdas 

förståelse för förändringen är central, då våra handlingar går i linje med hur vi uppfattar en 

situation. Vidare är en vanlig missuppfattning inom arbetet med internkommunikation att 

mycket information är lika med ”bra” information. Dalfelt (2005) menar att felet ofta inte 

ligger i mängden information, utan i dess mångtydighet. Därför är det minst lika viktigt att 

informationen inte bara förmedlas, utan även tolkas av de som sänder ut informationen. 

Sedan bör det understrykas att alla problem som kan uppstå vid ett förändringsarbete inom en 

organisation inte nödvändigtvis är just kommunikationsproblem. Missar man detta faktum är 

det lätt att gräva ner sig i kommunikationsaspekter för att lösa eventuella problem, när 

problemet kanske grundar sig i att medarbetarna helt enkelt inte anser att förändringen är 

fördelaktig för organisationen. De kan mycket väl ha förstått exakt vad förändringen går ut på 

men ändå inte tycka att den är bra. Med det sagt är dock den rådande uppfattningen att ett 

proaktivt och engagerat kommunikationsarbete underlättar implementeringsprocessen 

avsevärt när det kommer till organisationsförändringar. (Dalfelt, 2005) 

3.2. Kommunikationsstrategier vid förändringsarbete 

3.2.1. Tre organisationsmodeller 

Johansson (2011) beskriver tre modeller för hur kommunikationsavdelningen i en 

organisation kan arbeta med förändringskommunikation. Hon lyfter dock fram att dessa är 

tänkta att fungera som en bas för hur kommunikationsavdelningen kan tänka inför en 

förändring och att hon inser att typfall inte kan överföras direkt utan modifikationer. De tre 

modellerna väljer hon att kalla för den traditionella organisationen, organisationen med 

dubbla budskap och den kommunikativa organisationen (Johansson, 2011). I den traditionella 

organisationen är arbetet med intern kommunikation lågprioriterat och dess betydelse för 

organisationen är relativt oupptäckt. Här kopplas kommunikationsavdelningen in först efter 

att beslutet om en förändring är fattat och det är dags att implementera den. Det är då 

masskommunikation som gäller och det är inte säkert att det finns någon inom arbetslaget 

som har kompetens inom förändringskommunikation. I sådana organisationer rekommenderar 

Johansson (2011) kommunikationsavdelningen att först definiera vilka mål man har gällande 

sin roll inom förändringsarbetet och sedan använda den kompetens som finns i arbetslaget för 

att förverkliga dessa mål. I och med att grundproblemet ligger i oförståelse för 
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internkommunikationens betydelse är det viktigt att inte försöka övertyga hela organisationen 

på en gång, utan att satsa på de enheter som visar intresse och engagemang för frågorna och 

sedan peka på insatsernas nytta för de avdelningarna. På så sätt kan man sakta övertyga 

ledningen om att frågorna bör prioriteras (Johansson, 2011). 

Det andra typexemplet, organisationen med dubbla budskap, är ofta en verksamhet där 

ledningen säger en sak och gör en annan. De kan exempelvis säga att de vill prioritera 

kommunikationsarbetet men minskar resurserna till kommunikationsavdelningen. De kan 

satsa en stor summa pengar på varumärkeskommunikation men stänga ute 

kommunikationschefen från ledningsgruppen. I denna typ av organisation, menar Johansson 

(2011), uppstår lätt interna konflikter som kan vara svåra att lösa. Implementering av 

förändringar inom sådana organisationer är ofta problematiskt. Här råder Johansson (2011) 

kommunikatörerna till att börja med den egna avdelningen och återigen sätta upp tydliga mål. 

Det kan även vara en fördel att sammarbeta med andra avdelningar med mer resurser, såsom 

HR- eller personalavdelningen. Nya arbetssätt uppmuntras och kommunikationsutbildning för 

chefer är en bra idé. Kommunikationsavdelningen råds även att satsa på en kampanj för 

internkommunikationen som bygger på en strategisk grund (Johansson, 2011).  

Det sista exemplet, den som Johansson (2011) kallar för den kommunikativa organisationen, 

är en verksamhet som till skillnad från den traditionella organisationen värderar 

kommunikationsarbetet högt. Kommunikationschefen har en självklar plats i ledningsgruppen 

och resurser satsat på kommunikationsinsatser. Detta är ett bra utgångsläge inför förändringar 

men det medför även vissa risker. Den största risken är att det förväntas för mycket av 

kommunikationsavdelningen och ouppnåeliga krav ställs från resten av verksamheten. Det 

som Johansson (2011) menar är viktigt för kommunikatörerna att tänka på inom en sådan 

organisation är att förväntningarna på förändringskommunikationen ligger i linje med vad 

som är realistiskt genomförbart. Hon menar att det är viktigt att kontinuerligt analysera, 

planera, prestera och kommunicera de resultat som insatserna ger. Det är även väsentligt att 

kommunikatörernas kompetens ständigt utvecklas och hålls uppdaterad med nya trender på 

området (Johansson, 2011). 

3.2.2. Fem kommunikationsstrategier 

När det kommer till mer konkreta, uttalade strategier för förändringskommunikation skriver 

Cornelissen (2008) om fem kommunikationsstrategier för organisationer att använda sig av 
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vid förändringar som är framtagna av en forskare vid namn Clampitt. Den första av dessa 

tituleras spray and pray och innebär att ledningen ”sprejar” information om förändringen över 

medarbetarna och hoppas att de själva sorterar ut det viktigaste. Den andra strategin kallas tell 

and sell och innebär att ledningen väljer ut en begränsad mängd information att föra vidare till 

de anställda och sedan ”säljer in” ett visst sätt att se på förändringen utifrån den 

informationen. Denna är en nedåtgående strategi som bara delger medarbetarna information, 

inte uppmuntrar till dialog. Den tredje kallas underscore and explore och går ut på att vissa 

nyckelaspekter gällande förändringen väljs ut och förs vidare till medarbetarna, vilka sedan 

får chans att själva undersöka förändringens effekter under disciplinerade former. Här ingår 

det att förändringskommunikationen inte anses komplett förrän medarbetarna har fått delge 

sin syn på förändringen och på så vis kanske uppmärksammat eventuella missförstånd eller 

hinder (Cornelissen, 2008). 

Den fjärde strategin för förändringskommunikation heter identify and reply och är den mest 

uppåtgående av strategierna. Den innebär att de anställda först får bestämma vilka aspekter av 

förändringen som kommunikationen ska fokusera på och att ledningen sedan följer det och 

klargör eventuella oklarheter efter medarbetarnas önskemål. Den femte och sista strategin i 

sin tur kallas för withhold and uphold och går ut på att information om förändringen hålls 

tillbaka så länge som möjligt, tills medarbetarna mer eller mindre börjar göra revolt. Då det 

inträffar håller ledningen på sig och försöker delge så lite information som möjligt. 

Organisationer som använder sig av denna strategi, understryker Cornelissen (2008) styrs ofta 

av personer som anser att kunskap är makt och att makten bör ligga ensidigt hos ledningen. 

Skillnaden hos dessa olika strategier ligger främst i till vilken grad man väljer att inkludera 

medarbetarna i förändringsprocessen (Cornelissen, 2008). 

3.2.3. Förändringskommunikationens tre stadier 

Även Dalfelt (2005) skriver om strategier för förändringskommunikation. Hon delar in 

kommunikationen i tre kategorier och menar att alla kategorier måste ägnas uppmärksamhet 

för att förändringen ska implementeras så effektivt och lyckat som möjligt. Det första steget är 

att ägna sig åt den planerade kommunikationen som riktar medarbetarnas uppmärksamhet. 

Här gäller det att planera, genomföra och följa upp. Clampitts fem strategier ovan kan sägas 

vara exempel på planerad kommunikation i Dalfelts bemärkelse. Det andra steget som Dalfelt 

(2005) uppmärksammar är den personliga kommunikationen som skapar sammanhang åt 

medarbetarna. Hon menar att stormöten och massutskick av information, som kan vara en del 
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av den planerade kommunikationen, nu måste kompletteras med mer personliga former av 

kommunikation i form av mindre möten eller diskussionsgrupper. Det är här som 

upplysningar kring när, var och hur kan ges ett sammanhang och betydelse, vilket är en viktig 

del i medarbetarnas allmänna inställning till förändringen. I ett avslutande steg menar Dalfelt 

(2005) att kommunikationsavdelningen bör ägna sig åt symbolisk kommunikation. Utan denna 

menar hon att de två föregående stegen i förändringskommunikationen förlorar sin kraft, då 

man måste visa att man gör som man säger att man ska göra. Handlingar, som hon då kallar 

för symbolisk kommunikation, säger ofta mer än ord och om man inte följer upp sina 

uttalanden med handlingar riskerar man att förlora medarbetarnas förtroende och 

implementeringen av förändringen försvåras betydligt (Dalfelt, 2005). 

3.2.4. Summering och egen reflektion 

Alla dessa strategier har sina fördelar och nackdelar, vilket de olika författarna även är noga 

med att poängtera. Cornelissen (2008) exempelvis uttrycker att av de fem strategierna är den 

tredje, ”underscore and explore”, den som på bästa sätt kombinerar ledarinitiativ med intresse 

för medarbetarnas åsikter och frågor, och därmed har bäst chans att föra fram en lyckad 

förändringsprocess. Den strategi som har minst chans att lyckas med detta är i sin tur den 

första, ”spray and pray”, då den endast fokuserar på envägskommunikation i form av 

massutskick och inte alls intresserar sig för medarbetarnas perspektiv. Underscore and 

explore-strategin är även, enligt Cornelissen (2008), den strategi som går mest i linje med vad 

de senaste årens forskning på området har kommit fram till. Detta är att 

organisationsförändringars implementering lyckas bäst då de anställda får chans att säga vad 

de tycker och ha ett visst inflytande över processen. Generellt sett kan man konstatera att 

uppåtgående processer, det vill säga där anställda får ge feedback till ledningen, ofta ger mer 

lyckade förändringar än nedåtgående sådana. Däremot finns det många organisationer som 

fortfarande använder sig huvudsakligen av nedåtgående strategier, främst stora multi-

nationella organisationer, exempelvis då de av praktiska skäl inte kan ta emot feedback från 

alla anställda (Cornelissen, 2008).  

Alla de fyra forskare som berörs i teoriavsnittet behandlar ämnet internkommunikation vid 

organisationsförändringar och deras texter är publicerade mellan 2005 och 2010. Detta 

innebär att alla beskriver nutida förhållanden och därför är högst aktuella för min studie. Tre 

av forskarna skildrar även specifikt Sverige och svenska förhållanden, vilket gör deras teorier 

speciellt relevanta för min studie som undersöker internkommunikationen i en svensk 
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organisation då de ger god insikt i svensk teori och praktik kring organisationer och 

internkommunikation. 

3.3. Tidigare forskning 

Som Dalfelt (2005) konstaterar är det först på senare år som intresset för den interna 

kommunikationens roll inom förändringsarbetet har uppkommit. Hon skriver även att det är 

ett ämne där forskningen i dagsläget är mer teoretisk än praktisk, vilket innebär att de 

forskningsbidrag som baseras på empiriska undersökningar är få. Det finns dock en del 

undersökningar på kandidatnivå som på ett eller annat sätt angränsar till min studie. En av 

dessa är en C-uppsats som publicerades 2006 vid Karlstads universitet inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. Dess titel är ”Internkommunikation vid förändringsarbete – en 

studie av internkommunikationen vid omlokaliseringen av Konsumentverket” och fokuserar, 

likt denna uppsats, på sambandet mellan teorier för förändringskommunikation inom 

organisationer och faktiskt arbete med internkommunikation (Granander & Kallhagen, 2006). 

De delar in undersökningen i ideal, verklighet och ideal/verklighet, där de först tittar på hur 

idealet, det vill säga teorierna, kring förändringskommunikation ser ut, sedan hur företaget 

faktiskt kommunicerar, för att slutligen analysera dessa i förhållande till varandra. Detta 

undersöks genom en intervju med Konsumentverkets dåvarande kommunikationschef samt 

genom att studera diverse material som han bistod med. Det de fann var att Konsumentverket 

i stort hade genomfört sin internkommunikation i linje med vad teorierna på området säger. 

Där mindre missar i kommunikationen ägt rum hade visst motstånd uppstått bland de 

anställda men överlag hade förändringarna implementerats på ett smidigt och lyckat sätt. 

Ett annat exempel på en för min undersökning relevant studie är en C-uppsats som skrevs 

2007 inom ämnet psykologi. Den heter ”Viktiga aspekter av internkommunikation vid 

organisationsförändringar” och behandlar ämnet utifrån ett medarbetarperspektiv (Arnqvist, 

2007). Undersökningens syfte, att ta reda på hur medarbetarna upplevde 

internkommunikationen i samband med organisationsförändringarna, uppnåddes genom att 

genomföra 13 semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Dessa intervjupersoner arbetade på 

fyra olika arbetsplatser som alla genomgick någon typ av organisationsförändring. Uppsatsens 

slutsatser är huvudsakligen tre. Den första är att det är viktigt att kartlägga medarbetarnas 

förväntningar i dialog med ledningen och att samtidigt informera och svara på frågor. Den 

andra är att det är viktigt att utbilda ledningen samt cheferna i hur internkommunikationen bör 

hanteras och den tredje att envägsinformation i form av exempelvis e-post och intranät bör 
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kombineras med muntliga kommunikationskanaler. Studiens slutsatser är således helt i linje 

med vad den tidigare forskningen på området, och dess teoretiker, har kommit fram till.  

Dessa två undersökningar studerar samma område som denna uppsats fokuserar på. 

Granander och Kallhagens (2006) studie har dock endast en intervju med 

kommunikationschefen samt skriftligt material som denne valt ut att bygga sin analys på. 

Studiens resultat, främst angående hur vad de kallar för ”verkligheten” såg ut, har således 

endast baserats på material utvalt av kommunikationschefen, vilket gör att resultatens 

tillförlitlighet kan ifrågasättas. Arnqvists (2007) studie, till skillnad från Granander och 

Kallhagens (2006), intervjuar flera anställda och gör en utförlig analys av deras uppfattningar 

av internkommunikationen vid organisationsförändringar. Studien saknar dock ett 

kommunikationsteoretiskt inslag i analysen samt återkoppling till strategier för 

internkommunikation vid förändringsprocesser. Min uppsats fyller därmed en annan funktion 

än båda dessa arbeten, då jag både intervjuar anställda för att få en bild av hur ”verkligheten” 

ser ut, jämför detta med den fastställda kommunikationsplanen samt återkopplar till den 

teoretiska grunden i form av kommunikationsstrategier vid organisationsförändringar. Min 

uppsats resulterar således i en mer komplett bild av processen kring internkommunikation vid 

organisationsförändringar än vad både Granander och Kallhagen (2006) och Arnqvist (2007) 

ger. 

4. Metod 

Metoden för att få fram det empiriska materialet till denna uppsats är genomförandet av 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Denna metod valdes då målet med metoden i detta 

fall är att få fram informanternas uppfattningar och reflektioner kring frågorna, vilket 

möjliggörs med hjälp av just denna typ av intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.1. Val av informanter 

Larsson (2010) reflekterar över urvalsprocessen vid kvalitativa intervjustudier. Han menar att 

man i denna typ av undersökning bör genomföra ett selektivt urval av en ändamålsenlig grupp 

där intervjupersonerna på ett bra sätt kan belysa den specifika aspekt man vill undersöka. 

Detta skiljer sig således från urvalsprocessen vid en kvantitativ studie där ”rätt slumpteknik 

och krav på representativitet i förhållande till en population” är av stor vikt (Larsson, 

2010:61). Han menar vidare att val av informanter vid en kvalitativ studie snarare bör baseras 

på undersökningens syfte och vad man vill att urvalet ska representera. I nästa steg finns det 
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ett antal olika sätt att göra urvalet på. Till denna studie valde jag att först göra ett så kallat 

”stratifierat urval” som innebär att man först bestämmer sig för ett antal kategorier som bildar 

”boxar” som sedan fylls med respondenter. Detta urval lämpar sig, enligt Larsson (2010), då 

man exempelvis ska studera hur kommunikationen fungerar inom en organisation och 

informanter väljs då dels efter kön och ålder och dels efter funktion och position inom 

organisationen.  

Slutsatsen av detta ovanstående resonemang blev då beslutet att intervjua de två 

kommunikationscheferna för att få deras perspektiv på hur de har valt att arbeta med den 

interna kommunikationen. Dessa två råkar även vara en man och en kvinna, vilket skapar 

balans med avseende på könsaspekten. Efter dessa två intervjuer fick jag veta att de har en 

person som är tillsatt specifikt för att fokusera på de kommunikativa frågorna gällande detta 

förändringsprojekt, varpå jag även bokade in en intervju med henne. Jag bestämde mig sedan 

även för att intervjua en person med insyn i styrelsens arbete för att få dennes syn på den 

interna kommunikationens plats i organisationen. Empirin från dessa fyra intervjuer, 

tillsammans med en analys av deras kommunikationsplan, skulle således bidra till att kunna 

besvara både den första och den andra frågeställningen, hur de har valt att arbeta med 

internkommunikation samt hur detta kan kopplas till strategier om 

förändringskommunikation. 

Den tredje frågeställningen, hur deras faktiska kommunikationsarbete har sett ut i förhållande 

till kommunikationsplanen och strategierna, skulle sedan kunna besvaras med hjälp av 

intervjuer med olika anställda på företaget som inte har varit involverade i det strategiska 

kommunikationsarbetet. Detta för att intervjun skulle syfta till att få fram deras syn på hur 

kommunikationsarbetet faktiskt har gått till, oberoende av vad ledningen och 

kommunikationsavdelningen har planerat. Urvalet av dessa informanter gjordes genom att 

titta i telefonlistorna över medarbetare på SLU som finns tillgänglig via deras hemsida. Då jag 

avgränsat mig till att endast intervjua anställda som arbetar på någon av de två fakulteterna 

med bas i Uppsala tittade jag endast på dessa listor. Jag ringde sedan personer med 

grundtanken att försöka få en spridning över olika institutioner, över olika befattningar inom 

organisationen samt att få en könsmässig variation. Detta fortsatte jag med tills jag fått 

tillräckligt många informanter som ville ställa upp på en intervju. Totalt intervjuades fyra 

anställda varav två var kvinnor och två var män. De slutgiltiga informanterna är således: 
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 En administrativt anställd med god insyn i styrelsens arbete 

 Kommunikationschefen  

 Biträdande kommunikationschefen 

 Förändringsprojektets huvudkommunikatör 

 En prefekt (institutionschef) 

 En forskningssekreterare 

 En forskare 

 En lektor 

4.2. Utformandet av intervjuguider 

Vid utformandet av intervjuguiderna utgick jag från Kvale och Brinkmanns (2009) samt 

Larssons (2010) råd för hur man bäst skriver manus till sin intervju. De beskriver båda hur 

denna typ av semistrukturerad intervju bäst förbereds genom att formulera en översikt av 

ämnen som vill täckas under intervjun följt av förslag till frågor. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar även att man bör ta hänsyn till det senare analysstadiet när man utformar frågeguiden. 

De menar att om analysen kommer att fokusera på att få fram innebörden av informantens 

svar bör frågorna hela tiden söka klargöra vad informanten menar i förhållande till de ämnen 

som behandlas. Jag inledde således utformandet av intervjuguiden med att fundera kring vilka 

huvudområden intervjun skulle kretsa kring för att kunna besvara mina frågeställningar på 

bästa sätt. I nästa skede formulerade jag några frågor under varje kategori med mer 

specificerade frågor eller aspekter under. De specificerade frågorna var inte nödvändigtvis 

tänkta att ställas, utan fungerade mer som en påminnelse för mig själv om vad svaren på 

frågorna borde innehålla. De var utformade så att informanten skulle kunna gå in på 

aspekterna själv i sitt svar på den översta frågan men om personen inte gjorde det så skulle en 

efterföljande, mer specifik fråga kunna ställas. Se de olika intervjuguiderna i bilaga ett till tre. 

Larsson (2010) poängterar vidare att även om en intervju av detta slag behöver vara fokuserad 

på vissa förutbestämda teman är det lika viktigt att intervjuaren går in i intervjun med en 

”medveten naivitet”. Med detta menas att intervjuaren måste vara öppen för ny information 

och oväntade beskrivningar och inte tro sig veta på förhand vad informanterna kommer säga 

(Larsson, 2010). Kvale och Brinkmann (2009) skriver även att frågorna i intervjuguiden bör 

stimulera till ett positivt samtal som flyter på naturligt. Detta åstadkommer man ofta med att 

formulera korta frågor som är lätta att förstå och inte innehåller akademiska termer (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). De förklarar även att frågorna i intervjuguiden bör formuleras med ord 

som ”vad” och ”hur” och undvika att använda ordet ”varför”. Detta för att målet med 

intervjun är att få fram informanternas spontana beskrivningar av situationen, inte deras 

spekulativa förklaringar till varför situationen ser ut som den gör. Att analysera varför 

informanterna upplever och handlar som de gör är främst forskarens uppgift och forskaren 

kan ofta komma djupare in på svarens ”varför” än informanterna själva (Kvale & Brinkmann, 

2009). Till följd av detta utformade jag intervjuguiderna med enkla frågor utan ordet ”varför” 

och höll mig till frågor med ”vad” och ”hur”. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller även 

att en intervju gärna kan börja med någon eller några inledande frågor för att få igång 

intervjun på ett naturligt sätt och inte gå direkt på huvudfrågan. Dessa frågor kan vara av 

beskrivande karaktär och inte kräva så mycket reflektion från informantens sida (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Därför inledde jag även alltid intervjuerna med några inledande 

beskrivande frågor (se bilaga ett till tre).  

4.3. Intervjuernas upplägg 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att de första minuterna av en intervju är avgörande. 

Intervjun bör iscensättas så att informanten känner sig lugn och säker och uppmuntrad att 

berätta om sina erfarenheter och tankar. Därför genomfördes alla intervjuer på informantens 

arbetsplats i en lokal som de själva fick välja. Efter Kvale och Brinkmanns (2009) råd var jag 

även noga med att inleda intervjun med en så kallad ”orientering”, där man förklarar för 

informanterna hur intervjun ska gå till, ungefär hur lång jag har tänkt mig att intervjun ska ta 

och vad intervjun syftar till. För ledningsrepresentanten och kommunikationscheferna 

förklarade jag att syftet med intervjun var för mig att förstå hur de tänker kring den interna 

kommunikationen i nuläget samt hur de planerat sina kommunikationsinsatser under det 

senaste året. För de anställda förklarade jag att syftet var att få deras syn på hur den interna 

kommunikationen har gått till under det senaste året och deras uppfattning av den. Jag 

förklarade även för alla informanter att jag ämnade spela in vårt samtal men att det inspelade 

materialet endast skulle vara för mina öron och syfta till att hjälpa mig att komma ihåg vad 

som sades. Jag sa att jag skulle transkribera intervjun och att även denna endast var till för 

mig och inte kommer att ingå i själva uppsatsen. Denna information är även viktig för 

informanterna och gör ofta att de känner sig tryggare inför själva intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Efter intervjun genomfördes sedan en ”uppföljning” där jag frågade om 
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det var något jag inte hade frågat om eller om informanten upplevde att det var någonting jag 

hade missat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes sedan i enlighet med riktlinjerna som presenteras av 

både Larsson (2010) och Kvale och Brinkmann (2009). Under hela intervjuprocessen togs 

även de etiska aspekterna kring kvalitativa intervjuer i beaktning, såsom deltagande baserat på 

informerat samtycke samt säkrande av informanternas anonymitet (Kvale & Brinkmann, 

2009). Alla informanter blev även tillfrågade om de ville läsa det transkriberade materialet 

från sin intervju innan jag började på analysen. Två informanter svarade ja på frågan och har 

fått läsa igenom sin transkriberade intervju. En av dem lämnade kommentarer till sin intervju 

och dessa har jag tagit full hänsyn till under skrivandets gång. 

4.4. Analys av intervjuerna 

Då intervjuerna sedan skulle analyseras utgick jag från de råd som Larsson (2010) formulerar. 

Han menar att den slutgiltiga analysen egentligen sker i samband med författandet. Det är 

under skrivandets gång som man bestämmer exempelvis infallsvinklar, disposition samt urval 

av utsagor. Larsson (2010) menar att det i grunden handlar om att organisera texten utifrån de 

mest framstående teman som man uppfattar i intervjuerna. Jag utgick således från 

undersökningens frågeställningar och gick igenom de relevanta intervjuernas transkriptioner 

och färgmarkerade de för frågeställningarna intressanta avsnitten. De utsagor i intervjuerna 

som berörde samma teman fick samma färg så att jag lätt skulle kunna gå fram och tillbaka 

mellan intervjuerna och snabbt hitta de relevanta delarna. Jag tolkade sedan informanternas 

uttalanden i relation till sammanhanget och den ställda frågan. Under analysens gång 

genomförde jag även ett antal metodtypiska åtgärder, däribland att tolka materialet utifrån 

studiens preliminära teorier, sortera det insamlade materialet, söka mönster samt notera 

relationer mellan variabler (Larsson, 2010).  

Vidare skriver Larsson (2010) om det som berörs i föregående avsnitt, nämligen anonymitet 

samt konfidentialitet i samband med intervjustudier. Han skriver att man bör bereda 

informanterna så god anonymitet som möjligt i rapporteringen av empirin. Han skriver även 

att ”[d]et är vidare angeläget att man i forskningsarbetet hanterar intervjupersonerna 

konfidentiellt så att de inte kan identifieras av andra” (Larsson, 2010:75).  Angående de 

informanter i min studie som hör till kommunikationssidan är full anonymitet varken möjlig 

eller vidare nödvändig. Jag har i analysen valt att inte benämna dessa informanter vid namn, 
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däremot förklaras deras befattning inom SLU, vilket innebär att de ändå kan identifieras om 

man så vill. Detta gör jag då deras åsikter och uttalanden, till skillnad från de anställdas, är 

intressanta just i förhållande till deras position inom SLU. Dessutom analyseras endast deras 

professionella åsikter, vilket även gör anonymitet något mindre angelägen. Angående de 

övriga intervjuade har fler försiktighetsåtgärder tagits, då de har större behov av både 

anonymitet samt konfidentialitet. Av denna anledning har jag valt att i den skriftliga analysen 

av dessa intervjuer benämna alla intervjuade anställda som ”hen”. Då denna informantgrupp 

består av både män kvinnor och då deras olika befattningar och erfarenheter benämns i olika 

avsnitt av analysen, bidrar epitetet ”hen” i stället för ”han” eller ”hon” till att deras 

konfidentialitet säkerställs. 

5. Empiri och analys 

5.1. Hur har de valt att arbeta med internkommunikationen? 

Inför det stundande förändringsarbetet benämnt ”Framtidens SLU” utformade SLU:s 

kommunikationsavdelning i december 2012 en kommunikationsplan för 

förändringsprocessen. I denna klargörs hur kommunikationsavdelningen ämnar genomföra 

den interna kommunikationen vid förändringsprocessen. Nyckelorden som förs fram i 

kommunikationsplanen är ”information” och ”delaktighet”. Detta riktar sig till såväl studenter 

som medarbetare, men medarbetarna ska enligt planen engageras mer i delaktigheten och ges 

större möjlighet att påverka än studenterna. Andra nyckelaspekter i kommunikationsplanen är 

att målgrupperna, det vill säga medarbetarna och studenterna, ska ha tillgång till den 

information som finns och även ges möjlighet att ställa frågor och få svar på dessa frågor. Det 

ska även klargöras, enligt kommunikationsplanen, vilka delprocesser som man har möjlighet 

att engagera sig i och påverka. Slutligen står det i planen att dess syfte är att bidra till att skapa 

förståelse och acceptans för behovet av förändring (Zethraeus, 2012)  

På en mer detaljerad nivå står det i kommunikationsplanen att såväl motiven till som 

effekterna av förändringarna alltid ska kommuniceras.  I de fall då effekterna är okända ska 

även detta kommuniceras. Angående kanaler tydliggör kommunikationsplanen att den 

viktigaste kanalen för alla inblandade i detta arbete är direkta möten. Detta innefattar både 

stormöten med videouppkoppling till de andra orterna, lokala möten på varje ort samt 

ledningsråd och prefektråd. Medarbetarwebben lyfts fram som en viktig kanal för att se till att 

informationen finns tillgänglig. Här ska alla dokument och tidsplaner göras tillgängliga via en 
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speciell webbplats på medarbetarwebben. Här tydliggörs det även att alla dokument ska 

översättas och göras tillgängliga även på engelska. Efter varje styrelsemöte ska ett så kallat 

”ledningsnytt” sändas ut till alla medarbetares e-post med de viktiga besluten och även SLU:s 

interna tidning, Resurs, ska utkomma synkront med förändringsprocessen och innehålla 

översiktlig information. Slutligen konstateras det i kommunikationsplanen att 

kommunikationen ska följas upp och man ska kontrollera hur kommunikationen uppfattas. 

Man ska även kontrollera ifall budskapen går fram och vara lyhörd för responsen från 

organisationen. (Zethraeus, 2012) 

Många av dessa prioriteringar och aspekter på internkommunikationen kom även fram i 

intervjuerna med de som är ansvariga för kommunikationsarbetet. Kommunikationschefen, 

som alltså utformat denna kommunikationsplan, betonar vikten av att förstärka dialogen inom 

universitetet. Detta återkopplar således till det som står nedskrivet i kommunikationsplanen 

om uppföljning och möjlighet att ställa frågor. Detta synsätt förstärks ytterligare då 

diskussionen kommer in på nedläggningen i Skara, varpå hon ännu tydligare uttrycker 

informationsvärdet även i att medarbetarna får ställa frågor och uttrycka sin besvikelse. Hon 

framhåller även att en viktig del är att ha fler direkta möten med ledningen, vilket även är en 

tydlig del av kommunikationsplanen. Vidare menar hon att en stor del av 

internkommunikationen i dagsläget syftar till att ge alla anställda inom SLU en bättre bild av 

vart organisationen är på väg. Hon betonar även att det är visionen om ett enat SLU i alla 

delar av organisationen som driver kommunikationsavdelningen i sitt arbete. För att tillgodose 

punkten i kommunikationsplanen om att ge medarbetarna möjlighet att ställa frågor och 

påverka, förklarar biträdande kommunikationschefen, har dels en frågelåda satts upp för 

förändringsprojektet och dels finns möjlighet att lämna in ett skriftlig uttalande till styrelsen.  

En möjlig förklaring till varför delaktigheten har fått ta en så pass central roll i 

kommunikationsplanen går att finna i intervjun med kommunikationschefen. Hon talar om 

hur situationen på SLU såg ut och hur man såg på internkommunikationen innan alla dessa 

artiklar i media började cirkulera under 2012, som då främst handlade om medarbetarnas 

missnöje med högsta ledningen (se bakgrundsavsnittet). Hon beskriver hur hon tror att 

anledningen till både missnöjet i sig och att medarbetarna valde att gå ut i media med det i 

stället för att hålla det internt har mycket att göra med att de inte kände sig delaktiga i 

förändringsprocessen. Den process som hon diskuterar då är alltså de stora campusförnyelser 

och ombyggnationer som sattes igång under 2012. Hon menar att diskussionen om hur de 
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höjda hyrorna skulle slå och hur de skulle fördelas uppenbarligen inte var tillräckligt öppen 

eller tydlig och menar även att detta var mycket olyckligt. Ur detta uttalande går således att 

utläsa en möjlig förklaring till varför kommunikationsplanen inför denna förändringsprocess 

har satt fokus på just delaktighet. Att undvika att missnöjet stiger till en sådan grad att media 

blir den primära kanalen för dess förmedlande är antagligen någonting som alla involverade i 

organisationen är angelägna om.  

En annan viktig del i hur de har valt att arbeta med internkommunikationen under denna 

förändringsprocess är att de har tillsatt en person specifikt för att arbeta med de 

kommunikativa frågorna kopplade till just detta förändringsprojekt. Hon beskriver det själv 

som att hon är knuten som kommunikationsråd till projektledningen och att det i praktiken, då 

hon även har ett annat jobb på SLU, blir att hon arbetar ungefär halvtid med dessa frågor. Hon 

beskriver sina arbetsuppgifter i denna fråga som både strategiska och praktiska. Den 

strategiska delen innefattar till stor del att sitta med på möten där projektets frågor behandlas 

och att föra en dialog med projektledningen om hur de bör gå till väga. Hon nämner även att 

hon i dessa dialoger kan föra fram vad hon hör på fakulteten om projektet och förmedla frågor 

som har ställts så att projektledningen får en chans att besvara dem. Den praktiska delen av 

hennes arbete, förklarar hon, går mest ut på att se till att informationen om kommande möten 

sprids och se till att folk kommer på dem. Hon sköter även webbplatsen för projektet och 

lägger ut den information som finns där.  

Ytterligare en aspekt som tas upp under intervjuerna med de på kommunikationssidan är att 

en utmaning som detta förändringsprojekt ställs inför är att förändringarna ska genomföras 

relativt snabbt. Detta får även konsekvenser för kommunikationsarbetet, då det är svårt att på 

kort tid få med sig så många människor som en stor organisation som SLU har knutna till sig. 

Förändringsprojektets huvudkommunikatör påpekar att det oavsett alla tänkbara 

kommunikationsinsatser är omöjligt att få med sig alla medarbetare på förändringarna men 

menar att ju mindre tid man har på sig desto svårare blir det att få med sig så många som 

möjligt. Denna utmaning är svår att tackla, vilket hon som kommunikatör även är medveten 

om, men att försöka vara så öppna som möjligt med vad som pågår ser hon som ett sätt att 

försöka motverka problemet. Informanten med insyn i styrelsens arbete förklarar den snabba 

förändringsprocessen som en medveten åtgärd med syfte att minska oron bland medarbetarna. 

Hen menar att styrelsen anser att det är angeläget att det går fort så att medarbetarna så snart 
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som möjligt vet var de hör hemma och att tiden som de svävar i ovisshet görs så kort som 

möjligt.  

Den biträdande kommunikationschefen framhåller även den viktiga punkten att 

kommunikatörerna som är inblandade i denna process trots allt endast är budbärare. Detta kan 

tyckas självklart men i fallet med SLU är det extra viktigt att påpeka, då missnöjet i många 

fall här inte har att göra med felande kommunikation, utan med missnöje med de faktiska 

besluten. Det som kommunikatörerna kan göra är endast att tydliggöra vad ledningen menar 

och fånga upp responsen på det, menar han. Med det sagt är det dock flertalet faktorer i denna 

situation som är renodlade kommunikationsproblem, vilka ska diskuteras vidare 

diskussionsavsnittet. 

5.2. Hur kan detta kopplas till kommunikationsstrategier? 

Det framgår tydligt i intervjuerna med de som står för den planerade kommunikationen att de 

inte medvetet har använt sig av någon specifik strategi när de planerat sitt arbete. I stället 

hänvisar de till den samlade erfarenheten som finns hos de anställda på 

kommunikationsavdelningen. Efter att ha genomfört dessa intervjuer kan jag dock urskilja ett 

antal olika strategier som kan sägas ligga till grund för deras planerade 

kommunikationsarbete. Det tydligaste exempel på detta är det som återkommer upprepade 

gånger i intervjuerna och som även indirekt berörs i kommunikationsplanen, nämligen strävan 

efter en dialog mellan ledningen och de anställda. Som Larsson (2008) påpekar så är detta 

alltså ett vanligt förekommande mål i dagens organisationer och speglar hur den allmänna 

synen på kommunikationsprocessen har utvecklats. Det är även ett centralt inslag i två av 

Clampitts strategier, de så kallade underscore and explore och identify and reply. Däremot 

följer inte resten av deras planerade kommunikationsarbete dessa strategier. ”Identify and 

reply” går alltså ut på att de anställda får bestämma dagordningen och definiera vad de känner 

behöver diskuteras och att ledningen sedan anpassar sig efter det. Denna strategi kan av 

förklarliga skäl inte tillämpas på fallet med SLU, inte minst då organisationen är så pass stor 

med många anställda på spridda orter vilket omöjliggör en sådan uppåtgående 

kommunikationsstrategi. 

”Underscore and explore”-strategin är inte fullt så orealistisk för SLU att använda sig av men 

skiljer sig ändå på några väsentliga punkter från deras kommunikationsstrategi. I ”underscore 

and explore” ingår att de anställda under ordnade former tillsammans med ledningen får 



21 

 

undersöka informationens effekter för just dem. Strategin innefattar även att 

kommunikationen kring förändringen inte anses fulländad förrän ledningen har fått 

återkoppling från medarbetarna. Ledningen och kommunikationsavdelningen på SLU har i sin 

planerade kommunikation gett utrymme för återkoppling från de anställda men det sker helt 

på de anställdas initiativ och ses mer som en möjlighet för de anställda att yttra sina 

funderingar snarare än en utvecklingsmöjlighet för ledningen.  

För att återkoppla till Johanssons (2011) tre modeller för hur kommunikationsavdelningen kan 

arbeta med internkommunikation vid organisationsförändringar beskriver hon således den 

traditionella organisationen, organisationen med dubbla budskap samt den kommunikativa 

organisationen. Även om Johansson (2011) understryker att dessa endast är modeller tänkta 

att fungera som en bas att arbeta från och inte tänkta att överföras direkt till andra 

organisationer, så finns det flertalet intressanta aspekter att diskutera när man ställer dessa 

modeller i förhållande till SLU. Exempelvis kan vi konstatera att om vi utgår från intervjun 

med kommunikationschefen verkar den första modellen, den traditionella organisationen, vara 

en passande beskrivning av hur SLU arbetade med internkommunikation innan ”krisen” 2012. 

Hon beskriver en organisation som inte tillskrev internkommunikation särskilt stort värde och 

som då heller inte prioriterade arbetet med det särskilt högt. När kommunikationschefen sedan 

ska beskriva SLU i dagsläget beskriver hon snarare en organisation som inte fattar något 

större beslut utan att ha en kommunikationsplan för det och som dessutom har utsett en 

kommunikatör för att jobba specifikt med kommunikationsfrågorna kring det aktuella 

förändringsprojektet. Denna beskrivning stämmer snarare in på Johanssons (2011) modell 

”den kommunikativa organisationen”. Dock är inte definieringen som den kommunikativa 

organisationen helt oproblematisk, vilket jag kommer att återkomma till i 

diskussionsavsnittet.  

Kommunikationschefen uttrycker även åsikten att det ligger ett informationsvärde i att 

människor får ställa frågor och uttrycka sin besvikelse, även om ledningen inte kan göra så 

mycket åt det. Detta går i linje med vad Dalfelt (2005) beskriver som det andra steget i en 

organisations förändringskommunikation som hon benämner som den personliga 

kommunikationen. I detta steg av kommunikationen måste informationsinsatser av olika slag 

kompletteras med mindre möten där återkoppling och tolkning får centrala roller. Utan detta 

steg, menar Dalfelt (2005), får inte informationen någon verklig betydelse eller sammanhang, 

vilket är väsentligt för de anställdas inställning till förändringarna som diskuteras. 



22 

 

Kommunikationschefen, i detta fall, verkar ha insett betydelsen av den personliga 

kommunikationen, vilket medvetet eller omedvetet borde ha haft en inverkan på hur hon har 

utformat kommunikationsplanen. Kanske är detta en av anledningarna till att tyngdpunkten i 

planen ligger just på ord som delaktighet, engagemang och förståelse.  

5.3. Hur upplever de anställda internkommunikationen? 

Jag har genomfört intervjuer med fyra anställda på SLU. Dessa fyra har olika befattningar, är 

verksamma inom olika institutioner och har olika erfarenhet av att tänka kring 

kommunikationsfrågor. Genom dessa har jag fått en bild av hur den interna kommunikationen 

på SLU har nått fram. Viktigt att understryka är dock att denna bild är långt ifrån heltäckande 

eller representativ för hela organisationen. Den redogör endast för fyra enskilda anställdas 

syner på internkommunikationen och gör inte anspråk på att representera mer än så. Däremot 

bidrar dessa intervjuer till att ge en intressant infallsvinkel på hur den interna 

kommunikationen har nått fram till enskilda anställda inom olika områden på universitetet. 

Två av informanterna uttrycker att de känner sig relativt välinformerade om vad som är på 

gång i förändringsprojektet, eller att de inte funderat så mycket kring det vilket i sig kan ses 

som ett tecken på god insyn. Dessa två har båda erfarenhet av att sitta i en fakultetsnämnd och 

ger under intervjuerna uttryck för att detta nog har bidragit till att de inte har tänkt så mycket 

negativt kring den interna kommunikationen. En av dem säger uttryckligen, efter att ha 

funderat en stund, att hen nog inte hade varit lika nöjd med kommunikationen om hen inte 

hade haft den bakgrunden. Hen utvecklar detta med att förklara att en stor mängd information 

kring ledningens planer och beslut når fakultetsnämndens medlemmar. Denna teori styrks av 

hur en av de anställda utan erfarenhet av att sitta i fakultetsnämnden uttrycker sig i intervjun. 

Hen säger att hen inte har engagerat sig så mycket i förändringsprocessen, delvis för att hen 

känner att det är ”i stort sett omöjligt att påverka”. 

Detta för oss till en intressant skillnad mellan hur den planerade kommunikationen uttrycks i 

såväl kommunikationsplanen som av kommunikationsansvariga och hur den beskrivs av de 

anställda, nämligen möjligheterna till påverkan. I kommunikationsplanen står det formulerat 

att det ska klargöras ”var det erbjuds reell delaktighet och möjlighet till påverkan” (Zethraeus, 

2012). Av denna formulering kan man således utläsa att inte alla delar av 

förändringsprocessen är möjliga att påverka från de anställdas håll, vilket även är fullt 

förståeligt. Till följd av detta ska det då klargöras vilka delprocesser de faktiskt har möjlighet 
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att påverka. Om detta har gått fram till alla eller de flesta anställda kan inte min undersökning 

svara på. Däremot kan den säga någonting om hur mina informanter uppfattar deras 

möjligheter till påverkan och här finner vi i stort sett fyra olika perspektiv på samma fråga. En 

av dem uttrycker, som redan konstaterat, att hen upplever förändringarna som i stort sett 

omöjliga att påverka. En annan informant uttrycker att hen är någorlunda delaktig i processen 

och försöker påverka men helt på eget initiativ. En tredje förklarar att hen vet vart hen ska 

vända sig och få respons om hen skulle vilja påverka och en fjärde säger att hen är delaktig 

och kan påverka inom vissa mindre områden. Dessa svar kan vara kopplade till deras olika 

befattningar inom SLU, då exempelvis de två sistnämnda är de som har koppling till 

fakultetsnämnden. En möjlig slutsats av detta skulle kunna vara att var påverkan är möjlig har 

kommunicerats till fakultetsnämnden och de som har anknytning till den men att budskapet 

sedan har gått förlorat någonstans på vägen.  

Utifrån intervjuerna med de anställda kan den huvudsakliga kritik som riktas mot 

internkommunikationen delas in i tre kategorier. Dessa kategorier är återkoppling, motiv och 

effekter samt erkännande. En av de anställda beskriver att hen märker att 

kommunikationsavdelningen försöker ”styra upp” situationen och berömmer dem för deras 

ansträngningar men menar att problemet ligger i att ledningen inte jobbar tillräckligt 

långsiktigt. Hen beskriver att de har lagt upp en strategi för projektet, hur det anordnas möten 

i alla dess former och att det finns en hemsida där man kan föra en debatt. Problemet, menar 

hen, ligger dock i att dessa möten och ansträngningar inte ger så mycket när de frågor som 

ställs inte får några konkreta svar. På samma sätt anser hen att de frågor som tagits upp på 

tidigare möten inte följs upp och att den information som hen känner borde ges till hen 

personligen istället når hen via opersonliga massutskick. Däremot är hen noga med att 

poängtera att hen förstår svårigheterna som både ledningen och kommunikationsavdelningen 

ställs inför då denna process ska genomföras så pass snabbt.  

I SLU:s kommunikationsplan för förändringsprocessen står det uttalat att de vill att 

medarbetarna ska vara engagerade och delaktiga i arbetet samt ges möjlighet att ställa frågor 

och få svar på dem. De sätt som jag, via mina intervjuer, har funnit som medarbetarna ges 

chans att ställa sina frågor på är genom en frågelåda som ska finnas tillgänglig, genom att 

själv ta initiativ till att ta upp sin fråga med styrelsen eller genom att gå via fakultetsnämnden 

(eller någon annan person med kontakter som man har förtroende för). Det genomförs även 

mindre möten med grupper av anställda, som exempelvis institutionsmöten och prefektmöten. 
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Deras utformning eller omfattning framgår inte av mitt material och jag kan därför heller inte 

uttala mig om det. Däremot så kan man konstatera att det finns en klyfta mellan hur 

möjligheterna för återkoppling beskrivs av kommunikationsplanen och av de anställda. 

Den andra kategorin av kritik som jag uppfattade att informanterna riktade mot 

internkommunikationen har att göra med brist på tydlighet kring såväl motiven bakom 

förändringarna som effekterna de kommer att få för de enskilda enheterna på universitetet. En 

av dem ger som exempel när prorektorn, som är projektledare för förändringsprojektet, deltog 

i ett möte på en av de institutioner som kommer att beröras av förändringarna. Hen uppfattade 

det som att prorektorn under mötet varken kunde förklara vilka motiv som låg bakom denna 

förändring eller förstå vilka effekterna för den institution där informanten arbetar skulle bli. 

Hen förklarar att det då inte spelar någon roll hur fin och välutvecklad hemsidan är. Detta kan 

då tolkas som att de satsningar som har gjorts för att göra information lättillgänglig och öppen 

förlorar tyngd och betydelse om den kärninformation som anställda känner att de behöver inte 

kan förmedlas. En av de andra anställda uttrycker en liknande uppfattning av situationen då 

hen förklarar att det enda hen kan säga kring motiven och effekterna är spekulationer. Hen 

tycker sig således inte ha fått någon tydlig information kring de aspekterna. Den tredje 

anställda säger sig ha någorlunda bra koll på varför förändringarna sker rent ”mekaniskt”, hur 

beslutsfattningen går till och så, men vet däremot inte varför på en mer strategisk nivå. Den 

fjärde av de anställda ansåg sig däremot ha blivit väl informerad om både motiven bakom 

förändringarna och dess effekter för hens institution men understryker att detta antagligen är 

tack vare hens tid i fakultetsnämnden. 

Den tredje kategorin av kritik har jag valt att benämna erkännande. Denna kategori är 

egentligen besläktad med de båda tidigare men är en så pass viktig del i sammanhanget att jag 

har valt att särskilja den som en egen kategori. Med erkännande menas i detta fall att 

ledningen bekräftar medarbetarnas oro och funderingar kring förändringsprojektet. Som en av 

de intervjuade anställda säger, när ledningen svarar på kritik och uttryck för oro med att säga 

att det inte finns några problem och att allt är lugnt är det inte betryggande utan ökar endast 

orosnivån. Det skapar känslan hos de anställda att ledningen antingen missar någonting 

väsentligt eller undanhåller information. En annan informant säger att hen skulle önska att 

ledningen kom och uttryckte förståelse för att dessa beslut missgynnar dem och att de frågade 

dem vad de kan göra för att underlätta processen. 
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Även den biträdande kommunikationschefen har uppmärksammat detta fenomen. Han 

beskriver hur det på det senaste stormötet var en person som ställde sig upp och riktade kritik 

mot förslagen som lades upp och att ledningen då hade svarat på det med att i stort sett säga 

att personen i fråga hade fel. De utvecklade sedan med att säga att dessa förslag har 

undersökts av internationella experter och att de följer deras råd. Med informantens ord så 

blev det ”ingen bra stämning”. Även en annan av de anställda ger uttryck för detta gap mellan 

medarbetarnas behov och ledningens kommunikation. Han beskriver att många inom 

organisationen upplever denna process som fylld med problem och är oroliga över detta, 

medan ledningen vidhåller att allt är precis som det ska och går jättebra. Han säger att han tror 

att ledningen ”skulle behöva bejaka mer den här oron som finns”. 

För att återkoppla till de strategier som presenteras i teoriavsnittet finns här en annan koppling 

till en av Clampitts strategier, nämligen ”tell and sell”. Den går ut på att ledningen väljer ut 

vissa delar av informationen och ”säljer” ett visst sätt att se på denna information till 

medarbetarna. När ledningen svarar på frågor och kritik med att säga att allt är som det ska så 

kan det ses som att de ”säljer” ett visst perspektiv till de anställda. Samma perspektiv han 

härledas från en intervju med en av de andra anställda. Hen förklarar hur det för ett tag sedan 

var två utredningar som gjordes kring SLU och som ledningen använde som grund för ett 

antal uttalanden. När anställda på SLU sedan ifrågasatte kvaliteten på dessa utredningar och 

undrade ifall de verkligen var representativa hade ledningen svarat med att försvara dem och 

vidhålla deras nyttighet för organisationen. ”Och den linjen kör de”, med informantens ord. 

Dessa två uttalanden kan självfallet inte säga någonting djupgående om ledningens 

kommunikation och mer information krävs om de två utredningarna i fråga för att kunna dra 

några större slutsatser kring situationen. Däremot är det ett intressant perspektiv på ledningens 

kommunikation som kommer fram i de två intervjuerna och bara det faktum att dessa 

anställda har uppfattat deras kommunikation på detta sätt är talande i sig. 

Slutligen fanns det ett intressant drag som var gemensamt för intervjuerna med alla fyra 

anställda. De svarar alla att de upplever att de själva får ta reda på den information de vill ha 

och/eller behöver, snarare än att de får den direkt till sig. Ingen av informanterna upplever 

dock detta som ett större problem och två av dem uttrycker även att de tror att det måste vara 

så i en större organisation. De menar båda att människor generellt alltid vill ha mer 

information än vad de får men att man inte kan ge alla all information de behöver direkt i 

händerna. Att själv leta upp den information man vill ha ses som en självklarhet. Sedan menar 
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en av dem även att det alltid finns människor som inte är mottagliga för information och att då 

skylla på att man inte har fått tillräckligt med information är inget argument. Som en 

sammanfattning på denna diskussion konstaterar båda informanterna att det i stort sett är en 

omöjlighet att få alla anställda att känna sig nöjda med internkommunikationen i sin 

organisation. Däremot uttrycker en av dessa informanter att hen kan tycka att ledningen borde 

ha gått ut med informationen om dessa förändringar redan när de höll på att planeras. Som det 

var nu gick de nämligen inte ut med någon information förrän besluten precis skulle fattas, 

vilket hen tror kan ha haft en negativ effekt på anställdas mottaglighet.  

6. Slutsatser 

Undersökningens första frågeställning är hur har SLU valt att arbeta med 

internkommunikationen angående de planerade organisationsförändringarna? Inledningsvis 

kan konstateras att kommunikationsplanen fastslår att de mest centrala målen för 

internkommunikationen kring detta förändringsprojekt är att medarbetarna ska känna sig 

informerade om och delaktiga i förändringsarbetet. Planen ska även bidra till att skapa 

förståelse och acceptans för behovet av förändring bland de anställda. Det tydliggörs även i 

kommunikationsplanen att motiven bakom samt effekterna av förändringarna ska 

kommuniceras. I de fall effekterna inte är kända ska även detta kommuniceras. Det står 

formulerat att medarbetarna ska ges möjlighet att ställa frågor och få svar från rätt personer. 

Det ska kommuniceras tydligt kring vilka delprocesser som man som medarbetare har 

möjlighet att engagera sig i och påverka. Kommunikationschefen uttrycker att en central 

aspekt som de satsar på i nuläget är att förstärka dialogen mellan ledning och anställda. Fler 

direkta möten med ledningen är ett mål. De har även utsett en person från 

kommunikationsavdelningen för att arbeta specifikt med de kommunikativa frågorna kring 

förändringsprojektet samt för att stötta projektledningen i deras kommunikation. Hennes 

arbete innefattar såväl strategiska som operativa arbetsuppgifter.  

Den andra frågeställningen, hur kan strategier kring utförandet av intern kommunikation vid 

organisationsförändringar kopplas till deras tilltänkta arbete, kan besvaras på flera sätt. För 

det första framgår det tydligt i intervjuerna att kommunikatörerna inte medvetet har använt sig 

av någon specifik strategi vid vare sig utformandet av sin kommunikationsplan eller vid övrigt 

planerat arbete. Däremot kan de tankegångar som presenteras ändå sägas ha vissa likheter 

med några strategier kring förändringskommunikation. För det första är tankarna kring dialog 

och återkoppling centrala i flera av den moderna organisationsteorins strategier. En av dessa 
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är Clampitts ”underscore and explore”, vilken kombinerar att ledningen lägger fokus på vissa 

delar av förändringen och sedan låter medarbetarna resonera kring dessa aspekter i nära dialog 

med ledningen. Denna strategi är dock inte vidare tillämpningsbar på SLU:s planerade 

kommunikation, då medarbetarna ges möjlighet att lämna synpunkter mer för deras egen skull 

snarare än för att utveckla organisationen. I intervjun med kommunikationschefen beskrivs 

SLU:s arbete med internkommunikation på ett sätt som har många likheter med Johanssons 

(2011) den kommunikativa organisationen. Den värderar internkommunikationen högt vid 

förändringsarbete och resurser satsas på kommunikationsinsatser. Med Dalfelts (2005) 

terminologi läggs huvudfokus på den planerade kommunikationen men 

kommunikationschefen uttrycker tydliga ambitioner att även fokusera på den personliga 

kommunikationen. 

Den tredje frågeställningen är hur upplever de anställda på SLU internkommunikationen och 

hur förhåller sig deras syn på internkommunikationen till kommunikationsplanen samt till 

strategierna? Målet som formulerats i kommunikationsplanen att medarbetarna ska känna sig 

informerade om förändringsarbetet verkar efter de genomförda intervjuerna ha uppnåtts. Alla 

intervjuade anställda uttryckte en relativt god kännedom om sakfrågorna kring förändringarna 

och de flesta visste hur deras institution skulle påverkas. Det andra centrala målet, att 

medarbetarna ska känna sig delaktiga i förändringsarbetet har, utefter mina intervjuer, delvis 

uppnåtts. Delaktighet är ett relativt begrepp som alla lägger in egna definitioner av. Av mina 

informanter sade två av dem uttryckligen att de känner sig delaktiga, vilket då får ses som 

deras sanning. I kommunikationsplanen står att medarbetarna ska ges möjlighet till att ställa 

frågor samt få svar på dessa från rätt personer. Det står även att ledning och andra chefer ska 

ta till sig synpunkter, oro och frågor genom direkta möten. På denna punkt har mina 

informanter uttryckt visst missnöje. Att få svar på sina frågor samt erkännande av anställdas 

oro från ledningens håll är de två aspekterna som de anställda har beskrivit som minst 

uppfyllda. Var de anställda har möjlighet till påverkan verkar inte ha nått fram till alla de 

intervjuade i denna studie. En av de anställda som har koppling till fakultetsnämnden säger 

sig veta var hen kan påverka och inte, men ingen av de andra. Vad gäller motiven bakom samt 

effekterna av förändringarna, som kommunikationsplanen fastställer ska kommuniceras, ger 

intervjuerna blandade resultat. Motiven bakom förändringarna uttrycker de flesta av 

informanterna är okända och den enda som säger sig vara informerad om motiven har tidigare 

suttit i fakultetsnämnden. Effekterna av förändringarna verkar till viss del vara 
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kommunicerade. Framför allt en informant uttryckte stor brist på tydlighet vad gäller hur hens 

specifika institution skulle påverkas av förändringarna. De övriga sade sig dock ha god 

kännedom om sin egen institutions framtid. I förhållande till strategierna verkar den planerade 

kommunikationen vara den som når medarbetarna i högst grad medan den personliga 

kommunikationen och framför allt den symboliska kommunikationen framstår som bristande. 

Utefter intervjuerna med de anställda verkar ”tell and sell” vara den strategi som ligger 

närmast det som det faktiska arbetet resulterar i.  

7. Diskussion 

En aspekt som är tydligt framträdande på SLU är att den största delen av informationen som 

når medarbetarna skickas ut som massutskick av olika slag. Som exempelvis rapporten från 

Nordisk Kommunikation (2012) visar så är e-postkulturen mycket utbredd på SLU och 

flertalet av mina informanter vittnar om att så kallade ”massmail” är vanligt förekommande i 

deras vardag. Detta är en aspekt som är svår att komma ifrån, då organisationens storlek och 

utbreddhet i landet gör den typen av informationsutskick nödvändig. Det är även en 

kommunikationsform som i många fall kan vara positiv, exempelvis då tydlig och konkret 

information behöver nå många människor snabbt. I dessa fall är massmeddelanden och 

stormöten ofta det mest effektiva sättet att få ut informationen. Denna masspridning av 

information har dock sina fallgropar som är viktiga att känna till. För det första måste man 

vara helt på det klara med vad målet med insatsen är. Då målet är att se till att alla inblandade 

vet om förändringarna och när de ska ske är insatser såsom stormöten ofta effektiva. Är målet 

däremot att inte bara se till att alla känner till förändringarna, utan även att de förstår och 

accepterar dem behöver dessa insatser kombineras med andra medel. För att nå förståelse och 

acceptans, som bland annat Dalfelt (2005) konstaterar, behövs en mer personlig 

kommunikation som inte fokuserar på envägskommunikation utan på dialog, vilket uppnås 

bäst genom mindre möten och reell möjlighet till frågor och svar. Att föra ut information till 

många människor samtidigt genom envägskommunikation och förvänta sig att en ärlig och 

konstruktiv dialog ska äga rum under tiden är således föga realistiskt. 

I organisationer av SLU:s storlek, som Cornelissen (2008) diskuterar, är det ofta en praktisk 

omöjlighet att ta emot feedback från alla anställda angående en förändring. Jag föreslår heller 

inte att SLU borde satsa på att lyssna på alla anställda om förändringsprocessen. Det som 

däremot fångar min uppmärksamhet är att kommunikationsplanen eftersträvar just dialog, 

återkoppling, delaktighet och förståelse. Dessa är beundransvärda mål för en organisation av 



29 

 

SLU:s storlek och viljan att uppnå dem är säkerligen ärlig. Därför framstår bristen på 

möjligheter till återkoppling under mer personliga former som förvånande i mina ögon. Jag 

kan tänka mig två möjliga förklaringar till varför denna diskrepans skulle kunna uppstå inom 

en organisation. Den ena möjligheten är att antingen ledningen eller 

kommunikationsavdelningen inte har nått insikten att man för att uppnå verklig förståelse 

bland medarbetarna och skapa ett öppet klimat för dialog behöver mycket mindre och 

personliga kommunikationsformer. Detta tror jag dock inte är fallet hos SLU då intervjuerna 

med de som är ansvariga för kommunikationen vittnade om hög förståelse för de anställdas 

oro och synpunkter kring internkommunikationen. 

Den andra möjliga förklaringen som jag kan se till hur detta kan uppstå inom en organisation 

är att de som ansvarar för förändringsarbetet och de som ansvarar för kommunikationen kring 

det har olika synsätt på syftet med kommunikationen. Ta resonemanget kring 

internkommunikationen som informanten med insyn i styrelsens arbete förde som exempel. 

Hen menar att även om arbetsgivaren har ett ansvar att se till att informationen görs tillgänglig 

så har även de anställda ett ansvar att söka informationen. De har lagt upp den relevanta 

informationen om förändringsarbetet på medarbetarwebben och sett till att alla kan nå den och 

att då säga att man inte har blivit informerad är, enligt informanten, ingen ursäkt. Sedan 

konstaterar hen även att styrelsen tar informationsfrågorna på stort allvar och att hen är säker 

på att de skulle reagera om kommunikationen inte skulle fungera. Hen menar att styrelsen 

skulle få höra från de forskare och lärare som sitter i styrelsen ifall deras kollegor inte hade 

hört om förändringarna. Dessa uttalanden indikerar för det första att hen tycker att 

kommunikationen som den ser ut idag fungerar. För det andra säger det någonting om hur hen 

ser på syftet med internkommunikationen vid detta förändringsarbete. Om 

internkommunikationen som den ser ut i dagsläget fungerar bra betyder det att 

internkommunikationen i detta fall syftar till att informera, snarare än att involvera. För det 

råder ingen tvekan om att de anställda på SLU är informerade om förändringsprocessen som 

ska äga rum, även om vissa detaljer kanske har blivit lite suddiga på vägen. Det är 

delaktigheten och återkopplingen som brister. Ser man dock internkommunikationens syfte 

som att endast informera medarbetarna så skulle även jag säga att den fungerar. 

Den syn på internkommunikation som detta skulle kunna sägas tyda på är en traditionell syn 

där tyngdpunkten ligger på envägskommunikation för att informera. Återkopplingens och 

dialogens vikt för en framgångsrik implementering av en organisationsförändring är tämligen 
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oupptäckt. I de fall man uppmuntrar och eftersträvar återkoppling från medarbetarna är det för 

medarbetarnas skull, för att exempelvis minska oron, och inte för att även kunna se 

synpunkterna som givande bidrag för att förbättra organisationen. För att återgå till att se SLU 

i förhållande till Johanssons (2011) tre organisationsmodeller passar denna beskrivning 

snarare in på den traditionella organisationen. Informanten med insyn i styrelsens arbete 

redovisar således en traditionell syn, medan kommunikationschefen, som konstaterades i 

analysavsnittet, ger en beskrivning av SLU som den kommunikativa organisationen. Denna 

dubbelhet, att båda modellerna existerar inom samma organisation beroende på vem man 

pratar med, leder således till slutsatsen att det är den tredje av Johanssons (2011) modeller 

som kan sägas vara en passande beskrivning av SLU, det vill säga organisationen med dubbla 

budskap. Kommunikationsavdelningen vill satsa på dialog och återkoppling, medan det skulle 

kunna vara så att styrelsen siktar mer på envägskommunikation för att få ut budskapet om 

förändringarna. Ifall denna diskrepans existerar mellan kommunikationsavdelningens och 

styrelsens syn på internkommunikation skulle det kunna vara en möjlig och viktig 

delförklaring till att interna konflikter har uppstått.  

Vidare kan man fråga sig vad denna uppsats fynd kan tänkas betyda i ett större perspektiv. I 

inledningen berörs problematiken kring de högst normativa teorierna som fyller 

grundutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap. Vad denna uppsats kommer fram 

till är att kommunikatörerna på SLU inte har använt sig av några specifika 

kommunikationsstrategier vid planerandet av sin internkommunikation. Den visar dock även 

att de använt sig av vissa ledord som är centrala för många moderna 

kommunikationsstrategier, såsom dialog, delaktighet och förståelse. Man skulle således kunna 

säga att kommunikationsstrategiernas närvaro i det planerande arbetet med 

internkommunikationen är tydlig, om än inte uttalad. Frågan som ställs i inledningen, 

huruvida strategierna används av yrkesverksamma kommunikatörer vid planerandet av 

internkommunikationen, kan således utifrån detta fall besvaras både jakande och nekande. 

Nej, de använder dem inte uttryckligen men ja, deras grundtankar finns med i planeringen.  

Utifrån detta kan en diskussion inledas om såväl utbildningens fokus som 

kommunikationsteoriernas normativa natur. Denna undersökning har nuddat vid 

resonemanget som även kommer fram i Johanssons (2011) modeller, att det inte bara är 

kommunikatörerna som behöver ha kunskap om internkommunikationens roll vid 

organisationsförändringar och kommunikationsstrategier, utan även organisationens ledning. 
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Det spelar inte så stor roll om de som är ansvariga för internkommunikationen inser att dialog, 

återkoppling och förståelse är centrala för en effektiv implementering av en 

organisationsförändring om inte ledningen gör det. Det är ledningen som står för 

produktionen av informationen samt genomförandet av de flesta informationsinsatser medan 

kommunikatörerna endast är budbärare av denna information och planerare av insatserna. En 

slutsats av detta kan således vara att kunskap kring internkommunikationens betydelse och 

begränsningar behöver spridas även till övriga utbildningar, exempelvis utbildningar inom 

ledarskap och entreprenörskap. Det räcker inte med att framtidens kommunikatörer förstår 

internkommunikationens roll inom organisationen, även framtidens ledare måste göra det. 

Att sedan teorierna och de strategier som formuleras efter dessa teorier ser ut som de gör har 

säkert sin naturliga förklaring. Internkommunikationens roll inom organisationsteorin är, som 

konstateras av bland andra Dalfelt (2005), relativt nyupptäckt. Då den diskuteras är det ofta i 

syfte att just analysera var eventuella brister i internkommunikationen finns samt att använda 

detta för att förbättra organisationen på ett eller annat sätt. Att analysera internkommunikation 

för analyserandets skull och istället vända blicken mot forskningsfältet i sig är ännu inte 

aktuellt. Fram till nu har forskarna inom internkommunikation behövt ägna sin tid åt att 

övertala organisationer och dess ledning om att internkommunikationen spelar en viktig roll 

för organisationens och medarbetarnas välmående. Om man tittar på SLU verkar detta 

budskap till stor del ha nått fram, vilket inger hopp om att resten av Sveriges organisationer 

kanske är på väg åt samma håll. Om detta stämmer och internkommunikationens betydelse för 

en organisation blir en självklarhet, kan vi om några år förhoppningsvis vända blicken inåt 

istället för utåt. Vi kan då börja analysera hur vi väljer att analysera och fokusera på att 

förbättra vårt forskningsfält, snarare än att komma fram till något och sedan ägna all vår tid åt 

att försöka övertala alla om att vi har rätt.  

8. Fortsatta studier 

Det är främst två aspekter av det komplicerade område som är internkommunikation vid 

organisationsförändringar som behöver fortsatta studier för att kunna analyseras och besvaras. 

För det första så gör denna undersökning inte anspråk på att kunna dra några övergripande 

slutsatser kring hur de anställda på SLU uppfattar internkommunikationen kring detta 

förändringsprojekt. Då jag endast intervjuat fyra anställda kan empirin endast besvara hur 

dessa individer upplever internkommunikationen samt analysera vad detta kan sägas betyda. 

Ett förslag på fortsatta studier på området är således att genomföra en mer omfattande 



32 

 

intervjustudie bland de anställda där hänsyn tas till både ålder, kön, position inom 

organisationen samt hur lång tid personen varit anställd vid SLU. På så vis skulle mer 

generella slutsatser kring internkommunikationens mottagning bland de anställda kunna dras.  

Den andra aspekten av detta område, som denna studie inte fördjupar sig i, är förhållandet 

mellan projektledningen och kommunikatörerna och dess betydelse för 

kommunikationsprocessen. Som förklaras av bland andra Johansson (2011) i hennes tre 

organisationsmodeller så är ledningens syn på internkommunikationen och dess roll i 

förändringsarbetet avgörande för hur kommunikationsavdelningen kan och får arbeta. Det 

andra förslaget på fördjupning i denna problematik är således att även göra en mer grundlig 

intervjustudie med såväl universitetsledningen som projektledningen. Detta för att få ökad 

förståelse för hur de ser på internkommunikationen och då kunna analysera hur detta kan ha 

påverkat exempelvis vad som når fram till medarbetarna och inte. 

Slutligen skulle en liknande undersökning vara intressant att genomföra på andra 

organisationer i förändring för att se om samma fenomen kan ses där. Denna undersökning 

har genomförts på ett universitet, vilket inte diskuteras i analysen. Vidare studier skulle 

exempelvis kunna genomföras på både andra universitet samt övriga organisationer i Sverige 

för att kunna undersöka om den specifika typ av organisation som ett universitet är förhåller 

sig annorlunda till internkommunikation vid förändringar än vad andra typer av organisationer 

gör. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide - administrativt anställd med god insyn i styrelsens arbete 

Öppningsfrågor 

”Vad har du för akademisk bakgrund?” 

”Hur länge har du arbetat här?” 

Allmänna synen 

”Hur ser styrelsen på internkommunikationens ”Hur delar man upp ansvaret för hur 

roll i förändringsarbetet?”   budskapen ska kommuniceras mellan 

    ledningen och kommunikationsavd?” 

Samtalas det mycket om det på  

mötena?     

Vad talar man om? Missnöjet/  (Vem ansvar för missnöjet?) 

lösa problem?  

Förändringsarbetet 

”Kring det här förändringsarbetet, vad  ”Många som jag har pratat med känner 

fokuserar ni på?”   att förändringsarbetet sker ganska fort,  

    vad är anledningen till det?” 

 

Hur stor del är kommunikation?  Kommuniceras det? Hur då? 

     

Missnöjet 

”Hur ser man i styrelsen på missnöjet  ”Styrelsemötet i onsdags, vad togs upp 

bland vissa medarbetare som har  där?” 

kommit fram?” 

    Fokus på internkommunikation eller 

Prioriterat? Nödvändigt ont?  sakfrågor? 

   

Jobbar man med hur ledningen/  Berörde man kritiken som togs 

styrelsen framstår?   upp på stormötet i måndags?

      

      

Slutfråga: ”Finns det någonting som du känner att jag har missat?” 



36 

 

Bilaga 2. 

Intervjuguide – informanterna på kommunikationsavdelningen 

Öppningsfrågor 

”Vad har du för akademisk bakgrund?” 

”Hur länge har du arbetat här?” 

Situationen just nu 

”Hur ser du på SLU:s situation just nu?”  ”Vad ser du som din främsta uppgift 

    som kommunikationschef just nu?” 

”Vad skulle du säga är er roll som 

kommunikatörer i sammanhanget?” 

Arbetet 

”Planen/strategin för internkommunikation som  ”Hur mycket inflytande har ledningen/ 

ni håller på att utforma, vad fokuserar den på?” styrelsen över ert kommunikations-

    arbete?” 

 

Grundtanken? Syftet?   Vilka ramar/begränsningar? Raka  

  direktiv?   

Medvetet följt någon känd strategi?  (Styrelsen positiv/negativ till intern- 

Tagit inspiration från annat fall?  kommunikation?) 

Rapporten 

”Den här rapporten då, hur tänker du kring den?” ”I rapporten framgår att medarbetarna 

 (Positivt/negativt?)  inte är så nöjda med högsta ledningens 

    kommunikation, hur tänker du kring 

    det?” 

Om positivt: ”vad fokuserar ni på?” 

Vad vill ni förändra?   Hur arbeta med det? 

 

”Hur tänker ni göra det?” 

 

Slutfråga: ”Finns det någonting som du känner att jag har missat?” 
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Bilaga 3. 

Intervjuguide - anställda 

Öppningsfrågor 

”Vad har du för akademisk bakgrund?” 

”Hur länge har du arbetat här?” 

Informationen – mängd och kvalitet 

”Hur tycker du att den interna kommunikationen ”Känner du att den information du 

genomförs i dagsläget?”   behöver kommer till dig eller får du  

    söka upp den själv?” 

Bra/dåligt? På vilket sätt då? 

    Om själv: var då? Om får: hur då? 

Ge exempel?    (Vad tycker du om det?) 

Kanaler 

”Genom vilka kanaler får du oftast information?” ”Tidningen Resurs, vad tycker du om 

den?” 

Från vem?  

    Bra/dålig – på vilket sätt?  

Vad tycker du om det? Om dåligt – vad i stället?  

Om bra – finns det några kanaler som du önskar  Läser den? 

användes mer?    

Delaktighet 

”Känner du dig delaktig i förändringsarbetet?” ”Känner du att du vet när saker ska ske 

och varför?” 

  

Möjlighet att påverka/komma med 

synpunkter? På vilket sätt? 

    Tydligt vilka effekterna blir för dig?

  

Om inte - skulle du önska att du kunde 

påverka mer? 

 

 

Slutfråga: ”Finns det någonting som du känner att jag har missat?” 


