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Förord	

Denna	studie	är	genomfört	på	Linköpings	Universitet	våren	2018.	Vi	vill	börja	med	att	tacka	alla	

respondenter	som	ställt	upp	i	undersökningen	och	har	bidragit	med	värdefull	information	och	

intressanta	åsikter.	Vidare	vill	vi	tacka	vår	seminariegrupp	för	gott	samarbete	och	bra	

kunskapsutbyte.	Slutligen	vill	vi	ge	ett	stort	tack	till	vår	handledare	Olga	Yttermyr	för	god	

vägledning	under	kursens	gång.		
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Sammanfattning	
Problemställning:	Svenska	lärosäten	möter	allt	högre	krav	från	det	omgivande	

samhället	att	följa	samhällsutvecklingen	och	förnya	sig.	Som	exempel	på	statliga	

myndigheter	är	lärosäten	komplexa,	decentraliserade	och	professionella	organisationer	

som	arbetar	mot	otydligt	och	vagt	formulerade	mål.	Därmed	råder	förutsättningar	som	

har	potential	att	försämra	organisationens	målkongruens,	något	som	anses	viktigt	för	

att	alla	organisationer	ska	nå	sina	mål.	Tidigare	forskning	visar	på	intern	kommunikation	

blir	kritisk	under	dessa	förhållanden.	

Syfte:	Syftet	med	studien	är	att	bidra	med	fördjupad	kunskap	om	hur	svenska	lärosäten	

arbetar	med	intern	kommunikationen	av	otydliga	mål	och	hur	den	interna	

kommunikationen	av	otydliga	mål	påverkar	organisationens	målkongruens.		

Slutsats:	Det	som	identifierades	intressant	är	att	trots	bristande	intern	kommunikation	

så	råder	målkongruens.	Ledningen	väljer	att	inte	tydliggöra	mål	för	att	ge	medarbetare	

en	möjlighet	att	förhålla	sig,	tolka	och	arbeta	med	målet	på	sitt	sätt.	Ett	synsätt	som	

påverkas	av	att	lärosäten	är	decentraliserade	och	professionella	organisationer.	Genom	

att	ha	just	otydliga	mål	i	denna	typ	av	organisationer	kan	därför	målkongruens	råda	

även	utan	en	väl	fungerande	intern	kommunikation	av	målet.	

Kunskapsbidrag:	De	resultat	som	den	här	studien	visar	på	motbevisar	tidigare	forskning	

om	att	intern	kommunikation	är	kritisk	för	målkongruens	vid	otydliga	mål.	Resultaten	

kan	generaliseras	till	andra	organisationer	med	liknande	förutsättningar	och	kontext	

som	den	undersökta	organisationen.	Då	i	första	hand	till	andra	svenska	lärosäten	som	

komplexa,	decentraliserade	och	professionella	organisationer	med	otydliga	mål.			

Författare:	Amanda	Bergenudd	och	Louise	Danell	

Handledare:	Olga	Yttermyr	

Titel:	Målkongruens	vid	otydligheter	i	svenska	lärosäten	

Nyckelord:	Målkongruens,	intern	kommunikation,	målformulering,	offentlig	sektor,	
svenska	lärosäten,	målstyrning	
	

	

	

	

	



	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Abstract	
Issue:	Swedish	institutions	of	higher	education	experiences	higher	pressure	from	

the	surrounding	society	to	follow	development	and	continuously	renew	

themselves.	As	an	example	of	government	owned	organisations	that	are	

complex,	decentralised	and	professional,	organisations	such	as	universities,	are	

working	towards	unclear	and	vague	goals.	Conditions	that	could	worsen	the	

potential	of	achieving	goal	congruence,	which	is	considered	critical	for	all	

organisations,	there	for	prevails.	According	to	previous	research	internal	

communication	is	critical	under	these	conditions.		
Purpose:	The	purpose	of	this	study	is	to	provide	in-depth	knowledge	of	how	Swedish	
institutions	work	with	internal	communication	of	unclear	goals	and	how	the	internal	

communication	of	unclear	goals	affects	the	organization's	goal	congruence.	

Conclusion:	What	was	identified	as	interesting	is	that	in	spite	of	lack	of	internal	

communication	goal	congruence	could	prevail	in	the	studied	organisation.	Since	

management	chooses	not	to	clarify	goals	they	give	each	member	of	the	organisation	an	

opportunity	to	relate,	interpret	and	work	towards	the	goal	in	their	own	way.	A	

viewpoint	affected	by	the	organisational	structure	of	universities	as	decentralised	and	

professional	organisations.	Through	having	unclear	goals	in	this	type	of	organisations	

goal	congruence	can	prevail	even	without	a	well	functioning	internal	communication.		

Knowledge	Contributions:	The	results	of	this	study	disprove	previous	research	that	of	
internal	communication	is	critical	for	goal	congruence	when	having	unclear	goals.	The	

results	can	be	generalised	to	other	organisations	in	similar	context	and	conditions	as	the	

studied	organisation,	but	first	and	foremost	to	other	universities	as	complex,	

decentralised	and	professional	organizations	with	unclear	goals.		

Author:	Amanda	Bergenudd	and	Louise	Danell	

Supervisor:	Olga	Yttermyr	

Title:	Goal	Congruence	of	ambiguities	in	Swedish	universities	

Key	words:	Goal	congruence,	internal	communication,	Goal	formulation,	public	sector,	

Swedish	universities,	goals,	Management	
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1.	Inledning	

Det	ställs	allt	högre	krav	på	svenska	universitet	och	högskolor	att	ta	en	mer	aktiv	roll	i	att	

identifiera	och	lösa	samhällsutmaningar	(Kommitédirektiv,	2017:45).	Att	nå	de	mål	som	

regering	och	riksdag	beslutar	om	samt	att	hålla	den	internationella	kvalitet	och	standard	som	

Sverige	eftersträvar	blir	därmed	en	allt	tuffare	utmaning	för	våra	lärosäten	(Fors,	Holmquist,	

Helldahl,	Lundh	&	Öst	2017).	Om	lagstadgade	mål	gällande	utbildning	inte	nås	innebär	det	

potentiellt	konsekvenser	för	studenter	och	deras	kunskaper	och	kan	på	sikt	även	påverka	

Sveriges	långsiktiga	ekonomiska	tillväxt	samt	skapandet	av	konkurrenskraftig	arbetskraft	och	

arbetstillfällen	(Fors	et	al.,	2017).	Enligt	rapporten	“Utvärdering	av	arbetet	med	att	främja	

hållbar	utveckling”	som	gavs	ut	2017	har	det	dock	visat	sig	att	svenska	lärosäten	har	svårt	att	

uppnå	hållbarhetsmålet	(Fors	et	al.,	2017),	ett	mål	som	regeringen	enligt	lag	stadgat	och	lyder:	

	

“Högskolorna	skall	i	sin	verksamhet	främja	en	hållbar	utveckling	som	innebär	att	nuvarande	och	

kommande	generationer	tillförsäkras	en	hälsosam	och	god	miljö,	ekonomisk	och	social	välfärd	

och	rättvisa”	(§5	Högskolelagen).	

	

En	aspekt	värd	att	utreda	är	att	lärosätena	själva	enligt	rapporten	upplever	begreppet	

hållbarhet	som	diffust	och	själva	hållbarhetsmålet	som	otydligt	(Fors	et	al.,	2012).	Forskning	har	

vidare	visat	att	komplexa	organisationer	med	otydliga	mål	har	svårt	att	uppnå	målkongruens,	

något	som	anses	vara	av	stor	vikt	för	att	alla	typer	av	organisationer	ska	kunna	nå	sina	mål	

(Svensson,	1996).	För	att	målkongruens	ska	nås	då	övergripande	mål	är	otydligt	formulerade	

visar	forskning	att	intern	kommunikation	är	en	avgörande	byggsten	(Ylander,	2008).	Vad	den	

här	studien	kommer	att	titta	närmare	på	är	därför	hur	ett	lärosäte	använder	intern	

kommunikation	vid	otydliga	mål	samt	hur	den	interna	kommunikationen	påverkar	

organisationens	målkongruens.	
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1.1	Bakgrund	

Sveriges	lärosäten	är	en	del	av	den	offentliga	sektorn	i	form	av	statliga	myndigheter	vilka	har	till	

uppdrag	att	realisera	de	mål	regeringen	beslutat	om	i	form	av	lagar	(Kommitédirektiv,	2017:46).	

I	lärosätenas	fall	är	det	främst	högskoleförordningen	och	högskolelagen	som	finns	att	förhålla	

sig	och	till	skillnad	från	privata	organisationer	som	ofta	drivs	i	vinstsyfte,	är	myndigheternas	mål	

otydliga,	vagt	formulerade,	motstridiga	och	svåra	att	mäta	(Modell	&	Grönlund,	2006).	Hur	

målen	formuleras	påverkas	av	att	offentliga	verksamheter	generellt	sätt	har	begränsade	

resurser	och	måste	balansera	mellan	många	olika	mål	och	intressen	(Svensson,	1997).	Modell	

och	Grönlund	(2006)	menar	att	denna	balansgång	har	lett	till	ambivalens	i	val	av	vilka	mål	som	

prioriteras	vilket	i	sin	tur	medfört	att	de	mål	som	sätts	blir	fragmenterade	och	abstrakt	

formulerade.	I	lärosätenas	fall	innebär	detta	att	de	tvingas	specialisera	sig	och	prioritera	mellan	

många	olika	mål,	något	som	också	spätts	på	av	hårdnande	konkurrens	universiteten	emellan	

(Larsson	&	Wood,	2005).	Vad	som	prioriteras	påverkas	av	lärosätets	profil	och	hur	det	vill	

framstå	gentemot	studenter,	medarbetare	och	det	omgivande	samhället	(Christensen.	2010).	

Vad	som	ligger	i	lärosätens	intresse	samt	hur	den	faktiska	lagen	ser	ut	behöver	därmed	inte	

vara	samma	sak	och	vad	som	prioriteras	varierar	lärosätena	emellan	(Larsson	&	Wood,	2005).	

	

Vidare	ansvarar	svenska	lärosäten	i	stor	grad	själva	för	att	organisera	och	driva	sin	verksamhet	

och	det	decentraliserade	styrsättet	har	för	lärosätena	inneburit	ökad	delegering	av	

beslutsfattande	och	befogenhet	till	varje	enskild	organisation	(Fors	et	al.,	2017).	Vad	som	

ytterligare	bidragit	till	decentralisering	är	introduktionen	av	målstyrning	vilket	innebär	att	

organisationen	styrs	utifrån	övergripande	mål	men	att	stort	ansvar	samtidigt	sprids	långt	ner	i	

organisationens	olika	delar	(Söderholm,	1998).	Det	förstärkta	självstyret	har	fördelat	mer	

ansvar	gällande	tolkning	och	nedbrytning	av	lagstadgade	mål	till	respektive	lärosäte	och	varje	

enskilt	universitet	och	högskola	är	därmed	ansvariga	för	att	tolka,	kommunicera	ut	och	förankra	

de	mål	som	regering	beslutat	om	(Modell	&	Grönlund,	2006).	Lind	och	Modig	(2000)	menar	att	

den	ökade	handlingsfrihet	och	befogenhet	varje	lärosäte	fått	resulterat	i	att	lärosätena	arbetar	

på	väldigt	olika	sätt	och	att	deras	grad	av	måluppfyllelse	därmed	varierar.	
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En	rapport	som	getts	ut	av	UKÄ,	den	myndighet	som	utvärderar	hur	universitet	och	högskolor	

når	sina	mål,	visar	på	problematiken	kring	mål	och	måluppfyllelse	på	lärosätena	(Fors	et	al.,	

2017).	Rapporten	visar	att	en	stor	del	av	Sveriges	universitet	och	högskolor	inte	lyckas	realisera	

mål	som	formulerats	och	stadgats	i	högskolelagen	(Fors	et	al.,	2017).	Mer	specifikt	gällde	

rapporten	hållbarhetsmålet	som	lagstadgades	2006	och	rapporten	visade	att	hela	tre	

fjärdedelar	av	lärosätena	fick	betyget	att	behöva	utveckla	sin	verksamhet	gällande	hållbarhet	

(Fors	et	al.,	2017).	Vidare	hävdade	UKÄ	i	rapporten	att	lärosätena	främst	måste	bli	bättre	på	

området	styrning	och	organisation	varav	att	sätta	tydliga	mål	och	se	till	att	de	följs	upp	ansågs	

ingå.	Lärosätena	i	sin	tur	uttryckte	att	de	i	sin	tur	upplever	att	de	mål	som	sätts	på	regeringsnivå	

är	otydliga	(Fors	et	al.,	2017).	Otydligheten	baserades	utifrån	lärosätenas	perspektiv	bland	

annat	på	att	hållbarhet	som	begrepp	är	som	ett	av	universiteten	uttryckte	det;	“vidsträckt	och	

med	god	vilja	kan	sägas	innehålla	nästan	vilket	innehåll	som	helst”	(Fors	et	al.,	2017:67).	

Lärosätena	efterfrågade	därmed	också	en	precisering	av	de	lagar	och	förordningar	som	styr	

deras	verksamheter	(Fors	et	al.,	2017).			

	

1.2	Problemdiskussion		

Utifrån	ovan	presenterade	bakgrund	kan	vi	dra	slutsatsen	att	det	på	svenska	lärosäten	finns	en	

problematik	gällande	otydligt	formulerade	mål	samt	kring	hur	dessa	ska	nås.	Även	rapporten	

från	UKÄ	stödjer	detta	påstående	då	den	visar	att	svenska	lärosäten	i	viss	utsträckning	har	svårt	

att	uppnå	mål	som	riksdagen	och	regeringen	stadgat	enligt	lag	(Fors	et	al.,	2017).		

	

Tidigare	forskning	på	området	har	visat	att	svårigheterna	gällande	mål	inom	offentlig	

verksamhet	beror	på	att	det	styrsätt	som	används	inom	offentlig	sektor	och	de	förutsättningar	

som	utmärker	statliga	organisationer,	inte	går	att	kombinera	(Lind	&	Modig,	2000).	Rombach	

(1991)	menar	istället	att	det	inom	offentlig	sektor	skapas	en	konflikt	mellan	anställdas	

incitament	som	både	medarbetare	och	politiska	väljare,	men	också	att	det	i	och	med	politiska	

krav	och	motstridiga	intressen	blir	svårt	att	formulera	överensstämmande	mål	för	

verksamheten.	Ramberg	(1997)	påvisar	i	sin	studie	om	offentlig	verksamhet	och	målstyrning	på	
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hur	ökad	decentralisering	lett	till	problem	gällande	hur	organisationen	bryter	ner	politiska	mål	

samt	hur	mätning	och	uppföljning	av	resultat	ska	gå	till.		

	

Vad	som	i	forskningen	ofta	diskuteras	som	en	eventuell	lösning,	och	är	viktigt	för	att	alla	

organisationer	ska	nå	sina	mål	är	något	som	kallas	målkongruens.	Anthony	och	Govindarajan	

(2007:97)	definierar	målkongruens	som	att	“en	överensstämmelse	finns	mellan	de	handlingar	

som	leder	människor	i	deras	uppfattade	självintresse	och	organisationens	bästa	intresse”.		

	

Målkongruens	är	dessutom	en	av	målstyrningens	absolut	viktigaste	byggstenar	och	en	

förutsättning	för	att	styrsättet	ska	fungera	vilket	ytterligare	ökar	relevansen	för	att	

målkongruens	bör	råda	på	lärosäten	(Anthony	&	Govindarajan,	2007).	Vad	som	vidare	kan	

påverka	lärosätens	målkongruens	är	att	de	ofta	refereras	till	vad	som	professionella	

organisationer	(Gustafsson	et	al.,	2006).	Professionalitet	inom	en	organisation	innebär	att	det	

finns	en	stor	andel	högutbildade	anställda	som	producerar	tjänster	för	allmänheten	(Mintzberg	

1983).	Medarbetarna	inom	professionella	organisationer	arbetar	vidare	relativt	självständigt	

och	refererar	ofta	till	sin	egen	kompetens	framför	regler	och	rutiner	från	ledningen	(Svensson,	

1996).	I	lärosätenas	fall	innebär	professionalismen	även	att	arbetet	för	många	är	en	typ	av	

fritidsintresse	då	de	anställda,	såsom	forskare	och	lärare,	ofta	brinner	väldigt	starkt	för	sina	

egna	respektive	ämnes-	och	forskningsområden	(Gustafsson	et	al.,	2006).	Professionaliteten	på	

lärosäten	kan	därför	sägas	styra	medarbetarna	mer	mot	sina	egna	intressen,	framför	vad	som	

ligger	i	organisationens	intresse	(Mintzberg,	1983).		

	

Söderholm	(1998)	i	sin	tur	menar	att	målkongruens	kräver	tydliga	mål	som	är	väl	förankrade	i	

organisationen	och	den	verklighet	organisationen	verkar	i.	Som	tidigare	diskuterats	har	

lärosäten	otydliga	mål	och	Söderholm	(1998)	menar	då	att	organisationen	kan	kompensera	

genom	att	använda	sig	av	intern	kommunikation.	Även	Svensson	(1996)	håller	med	om	att	

intern	kommunikation	blir	kritisk	för	att	otydliga	mål	ska	kunna	brytas	ned,	spridas	och	

förankras	i	organisationen	vilket	leder	till	samtliga	medarbetare	att	handla	i	linje	med	

organisationens	intresse	framför	sitt	eget.	Att	kommunicera	internt	kan	därför	även	anses	av	
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extra	hög	vikt	i	professionella	organisationer	där	medarbetarnas	egenintresse	är	väldigt	starkt	

(Gustafsson	et	al.,	2006).	Att	kommunicera	mål	internt	anser	även	Anthony	och	Govindarajan	

(2007)	vara	av	största	vikt	och	det	speciellt	i	större	och	mer	komplexa	organisationer	där	mål	

ska	kommuniceras	ut	på	flera	olika	nivåer.		

	

Sambandet	mellan	intern	kommunikation	och	målkongruens	på	svenska	lärosäten	som	exempel	

på	professionella	organisationer	med	otydliga	mål	finner	vi	utifrån	ovan	diskussion	vara	ett	

intressant	område	att	titta	närmare	på.	Genom	att	studera	hur	den	interna	kommunikationen	

enligt	medarbetarna	upplevs	fungera	på	ett	lärosäte	vill	vi	därmed	bidra	till	att	fördjupa	

kunskapen	om	hur	lärosäten	arbetar	med	intern	kommunikation	och	hur	kommunikationen	

påverkar	organisationens	målkongruens.	De	karaktäristiska	drag	som	återfinns	på	svenska	

lärosäten	är	vidare	specifika	och	kan	hänföras	till	andra	organisationer	med	liknande	

förutsättningar.	I	första	hand	till	andra	universitet	som	komplexa,	autonoma	och	professionella	

organisationer	med	otydliga	mål.	Detta	innebär	att	studien	till	viss	del	ämnar	bidra	med	

generaliserbara	resultat	vilka	kan	appliceras	på	andra	svenska	lärosäten.	

	

1.3	Syfte	och	frågeställningar	

Syftet	med	denna	studie	är	att	bidra	med	fördjupad	kunskap	om	hur	svenska	lärosäten	arbetar	

med	intern	kommunikationen	av	otydliga	mål	och	hur	den	interna	kommunikationen	av	

otydliga	mål	påverkar	organisationens	målkongruens.		

För	att	besvara	syftet	så	har	vi	valt	att	dela	upp	syftet	i	följande	frågeställningar:	

• Hur	upplever	medarbetare	på	ett	lärosäte	att	den	interna	kommunikationen	av	otydliga	

mål	fungerar?	

• Hur	påverkar	den	interna	kommunikationen	organisationens	målkongruens?	
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2.	Metod	

2.1	Forskningsfilosofi	

Empiristisk	fenomenologi			

Forskning	utgår	från	olika	vetenskapliga	perspektiv	och	ett	perspektiv	som	ofta	används	i	

kvalitativ	forskning	är	det	fenomenologiska	perspektivet	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).	Det	

fenomenologiska	perspektivet	handlar	om	viljan	att	förstå	fenomen	utifrån	olika	aktörers	egna	

perspektiv	och	upplevelser.	Fenomenologiska	studier	utgår	vidare	från	att	enkel	och	objektiv	

fakta	inte	existerar	utan	syftar	istället	till	att	fånga	enskilda	aktörers	synsätt,	perspektiv	och	

åsikter,	vilket	i	sig	är	det	som	skapar	själva	fenomenet	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).	Det	

fenomenologiska	perspektivet	passar	väldigt	bra	i	empiriska	studier	där	specifika,	detaljerade	

och	skildrande	beskrivningar	av	ett	visst	fall	är	i	fokus	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).	Det	

fenomenologiska	perspektivet	går	därför	väl	ihop	med	den	här	studiens	syfte	som	är	att	studera	

ett	specifikt	fenomen.	I	detta	fall	innefattar	fenomenet	hur	medarbetare	vid	ett	lärosäte	

upplever	den	interna	kommunikationen	av	otydliga	mål,	samt	hur	detta	påverkar	

organisationens	målkongruens	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).	

		

Hermeneutik	

Vidare	är	hermeneutiken	ett	vetenskapligt	perspektiv	som	innefattar	tolkning	och	förståelse	

(Ödman,	2007).	Hermeneutiken	syftar	till	att	lyfta	fram	en	djupare	mening	i	den	verklighet	som	

presenteras	genom	tolkning	och	ställs	ofta	i	motsats	till	positivismen	som	istället	står	för	

objektivism	och	realism	(Åsberg,	2001).	Tolkning	är	inom	hermeneutiken	ett	centralt	element	

vilken	påverkas	av	författarens	tidigare	kunskaper,	också	kallat	förförståelsen	(Åsberg,	2001).	

För	att	hantera	hur	förförståelse	och	tolkning	påverkar	varandra	ska	författaren	vara	medveten	

om	sambandet	mellan	dessa	två	under	hela	sin	studieprocess	och	se	till	att	förståelsen	hela	

tiden	fördjupas	i	och	med	att	nya	kunskaper	samlas	in	(Gardner,	1997).		

	

Då	den	här	studien	handlar	om	att	skapa	förståelse	om	olika	människors	upplevelser	av	något	

så	lämpar	sig	det	hermeneutiska	perspektivet	väl	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	Den	data	som	

samlats	in	ämnade	fånga	respondenternas	personliga	upplevelser	och	skapade	genom	tolkning	
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en	enhetlig	bild	över	hur	organisationen	arbetar.	Genom	att	fokusera	på	den	enhetliga	bilden	

kan	vi	därför	fastslå	att	den	här	studien	antar	ett	holistiskt	synsätt	framför	ett	anatomiskt	

(Åsberg,	2001).	Åsberg	(2001)	menar	att	det	holistiska	synsättet	innebär	att	fokus	ligger	på	att	

försöka	skapa	en	sammanhängande	bild,	i	detta	fall	av	hur	organisationen	arbetar	med	

kommunikation	av	otydliga	mål,	framför	att	fokusera	på	varje	enskild	del	för	sig.	Detta	synsätt	

går	även	väl	ihop	med	hermeneutiken,	vilken	är	en	ständig	tolkningsprocess	av	olika	mindre	

delar	för	att	förstå	en	större	helhet	(Ödman,	2007).	

		

2.2	Forskningsdesign	

Kvalitativ	fallstudie	

Med	det	fenomenologiska	och	hermeneutiska	synsätt	den	här	studien	antagit	är	det	lämpliga	

valet	av	ansats	en	kvalitativ	framför	en	kvantitativ.	Det	kvalitativa	angreppssättet	motiveras	

genom	att	studien	syftar	till	att	beskriva	en	verklighet	och	skapa	en	djupare	förståelse	av	ett	

fenomen	som	handlar	om	medarbetares	upplevelser.	Vi	anser	att	komplexiteten	i	detta	

fenomen	kräver	en	undersökning	av	kvalitativ	karaktär	för	att	den	djupdykning	som	krävs	för	

att	förstå	fenomenet	ska	kunna	göras	möjlig.	

		

Valet	av	forskningsdesign	är	vidare	beroende	av	vad	som	anses	vara	studiens	fall	och	hur	detta	

kan	bidra	till	uppfyllande	av	studiens	syfte	och	forskningsfrågor	(Bryman	&	Bell,	2011).	Eftersom	

denna	studie	fokuserar	på	att	studera	ett	visst	fenomen	utger	sig	den	ha	ett	mer	djupgående	

syfte.	Eriksson	och	Weidersheim	(1998)	menar	att	studier	med	ett	syfte	av	denna	karaktär	bör	

utföras	genom	en	så	kallad	enskild	fallstudie	framför	vad	som	kallas	flerfallstudie	vilket	också	är	

den	design	som	valts	i	den	här	studien	(Eriksson	&	Weidersheim,	2006).	Detta	eftersom	den	

enskilda	fallstudien	endast	studerar	ett	specifikt	fall	och	kan	i	och	med	sin	informationsrikedom	

i	större	grad	bidra	till	utveckling	av	teori	och	begrepp	än	en	flerfallstudie	(Gummesson,	1991).	

Tidsmässigt	är	också	enfallstudien	att	föredra	då	den	ger	möjlighet	att	bidra	med	mer	

djupgående	kunskap	framför	att	komma	fram	till	i	högre	grad	generaliserbara	resultat	(Bryman	

&	Bell,	2011).	Flyvbjerg	(2006)	menar	vidare	att	enfallstudier	är	att	föredra	vid	kvalitativ	

forskning	då	de	bidrar	till	fördjupad	kunskap	genom	att	forskaren	får	möjlighet	att	studera	
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valda	objekt	i	sin	specifika	kontext.	Flyvbjerg	(2006)	menar	att	människor	agerar	i	specifika	

kontexter	vilka	är	viktiga	att	fånga	för	att	förstå	forskningens	resultat.	Enfallstudien	är	utifrån	

denna	argumentation	den	typ	av	studie	vi	valt	att	genomföra.		

		

Abduktiv	forskningsansats	

I	och	med	de	val	som	gjorts	gällande	vetenskapligt	perspektiv	och	forskningsdesign	kan	

ytterligare	val	angående	studiens	forskningsansats	göras.	Bryman	och	Bell	(2011)	diskuterar	den	

deduktiva	respektive	den	induktiva	forskningsansatsen.	Den	deduktiva	ansatsen	beskrivs	som	

empiriskt	testande	av	befintlig	teori,	medan	den	induktiva	ansatsen	syftar	till	att	generera	ny	

teori	utifrån	empiriska	resultat	(Bryman	&	Bell,	2011).	Då	den	här	studiens	problemdiskussion	

och	teoretiska	referensram	byggts	på	befintlig	teori	om	målkongruens,	målformulering,	intern	

kommunikation	och	lärosätens	förutsättningar	skulle	den	således	kunna	sägas	vara	av	deduktiv	

karaktär	(Eriksson	&	Weidersheim,	2006).	Däremot	är	det	valda	fenomenet	inom	ett	område	

som	inte	studerats	tidigare	vilket	bidragit	till	ett	forskningsresultat	som	tyder	på	en	induktiv	

forskningsansats	(Bryman	&	Bell,	2011).	Delar	av	den	teoretiska	referensramen	är	även	

konstruerad	efter	att	empiri	samlats	in	vilket	också	antyder	induktiva	metodinslag	(Bryman	&	

Bell,	2011).	Den	här	blandningen	av	olika	ansatser	kallas	även	för	abduktiv	forskningsansats	och	

kan	beskrivas	som	att	författaren	växlar	mellan	den	deduktiva	och	den	induktiva	ansatsen	

(Patel	&	Davidson,	2011).	I	och	med	den	här	studiens	växlande	karaktär	kan	den	abduktiva	

ansatsen	anses	vara	den	som	är	mest	lämplig.	

	

2.3	Datainsamling	

Intervjuer	

Primärdata	har	främst	samlats	in	genom	intervjuer	med	medarbetare	i	organisationen	som	

studerats.	Detta	är	det	vanligaste	sättet	att	samla	in	data	på	i	kvalitativ	forskning	och	empiriska	

fallstudier	(Bryman	&	Bell,	2011).	Det	här	valet	av	primär	datainsamling	stämmer	även	väl	

överens	med	de	metodologiska	val	som	tidigare	motiverats.	För	att	gå	i	linje	med	det	

fenomenologiska	och	hermeneutiska	perspektiv	som	valts	för	att	förstå	intervjuobjektens	

livsvärld,	tankar,	känslor	och	åsikter	genomfördes	intervjuerna	på	ett	semi-strukturerat	sätt	
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(Bryman	&	Bell,	2011).	Det	innebär	att	frågor	förbereddes	i	en	viss	ordning	utefter	teman	i	en	

intervjuguide,	men	att	tid	lämnades	för	öppna	svar	och	följdfrågor.	Intervjuguiden	innehöll	

därmed	ett	antal	kategorier	kopplade	till	teman	såsom	respondenternas	upplevelser	kring	

målformulering,	intern	kommunikation	och	målkongruens.	Under	varje	tema	ställdes	ungefär	

sju	till	åtta	frågor	med	utrymme	för	följdfrågor	och	vidareutveckling.	På	så	sätt	gavs	

respondenterna	mer	frihet	att	uttrycka	sig	fritt	framför	om	den	strukturerade	intervjumetoden	

med	endast	ja	och	nej	frågor	skulle	ha	använts	(Bryman	&	Bell,	2011).	Samtidig	tillåter	den	

semi-strukturerade	intervjun	viss	styrning	av	dialogen	med	respondenten	vilket	var	viktigt	för	

att	studiens	frågeställningar	skulle	kunna	besvaras	(Åsberg,	2001).	

		

Dokumentstudier	

Sekundärdata	har	i	viss	mån	även	kunnat	användas	och	valts	ut	beroende	av	tillgänglighet	och	

relevans	för	uppfyllandet	av	studiens	syfte.	Då	organisationen	som	studerats	är	en	offentlig	

organisation	fanns	generell	information	gällande	personal,	struktur	och	verksamhet	att	tillgå	

online.	Vidare	användes	dokument	som	innefattar	relevanta	lagar	och	förordningar	från	statliga	

hemsidor.	Dokumenten	har	använts	som	en	del	av	kartläggningen	av	hur	organisationen	

arbetar	med	mål	och	kommunikation	och	har	i	enlighet	med	Yins	(2007)	rekommendationer	

använts	för	att	styrka	vad	intervjuade	respondenterna	sagt.	Något	som	hafts	i	åtanke	vid	studier	

av	dessa	dokument	är	dock	vem	dokumenten	riktar	sig	till,	hur	de	formulerats	och	i	vilket	syfte.	

Det	är	viktigt	att	ha	dessa	aspekter	i	åtanke	då	det	potentiellt	kan	påverka	studiens	slutliga	

resultat	(Yin,	2007).	

		

Intervjuförberedelser	och	genomförande	

Vid	val	av	intervju	som	datainsamlingsmetod	behövdes	noggrann	förberedelse	(Justesen	&	Mik-

Meyers,	2012).	Intervjufrågorna	testades	innan	själva	intervjutillfället	på	personer	som	kunde	

bidra	med	sin	uppfattning	av	hur	frågorna	kunde	förbättras	och	förfinas	vilket	även	det	

rekommenderas	av	Yin	(2013).	Före	genomförandet	av	intervjuerna	skickades	även	information	

ut	till	de	deltagande	för	att	de	skulle	få	en	uppfattning	om	ämnet	och	sin	egen	relevans	i	

studien	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	
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För	att	ytterligare	försäkra	att	respondentens	livsvärld	skulle	bli	synlig	för	oss	genomfördes	

intervjuerna	personligen	och	inte	via	mail	eller	telefon.	Tanken	bakom	detta	var	att	det	skulle	

bli	lättare	att	iaktta	respondentens	reaktioner,	undvika	missförstånd	samt	få	ett	bättre	och	mer	

naturligt	utbyte	med	respondenten	(Bryman	&	Bell,	2011).	Vi	försökte	vidare	förebygga	

utlämnande	av	information	samt	att	komma	åt	så	sanningsenlig	information	som	möjligt	genom	

att	formulera	tydliga	frågeställningar.	Tydliga	frågor	och	formuleringar	av	syfte	och	

frågeställningar	är	speciellt	viktigt	inom	det	fenomenologiska	perspektivet	som	syftar	till	att	få	

en	uppfattning	om	ett	intervjuobjekts	egen	livsvärld	(Justesen	&	Mik-Meyers,	2012).	Bryman	

och	Bell	(2011)	instämmer	med	detta	och	menar	att	tydlighet	ger	utrymme	för	olikheter	och	

stärker	kopplingen	till	respondentens	sanna	livsvärld	(Bryman	&	Bell,	2011).	

		

Enligt	forskarna	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	bör	intervjuobjekten	vidare	spelas	in	för	att	inte	

viktig	information	ska	undgås	vid	kontextualisering	och	tolkning	av	materialet.	Vi	valde	därför	

att	spela	in	respondenternas	intervjuer	med	mobilbandspelare	för	att	kunna	transkribera	och	få	

chansen	att	tolka	respondenternas	svar	på	ett	djupare	plan.	Bryman	och	Bell	(2011)	anser	att	

inspelning	av	intervjun	kan	påverka	intervjuobjektets	uppförande	till	att	inte	svara	på	frågor	till	

fullo	vilket	i	sin	tur	kan	påverka	studiens	resultat.	Andra	faktorer	som	kan	påverka	resultatets	

kvalité	vid	utförande	av	intervjuer	kan	vara	stress,	trötthet	och	nervositet	vilket	kan	leda	till	

utlämnande	av	viktig	information	(Bryman	&	Bell,	2011).	Hänsyn	till	dessa	faktorer	togs	genom	

att	försöka	få	respondenten	att	känna	sig	så	bekväm	som	möjligt	i	situationen,	bland	annat	

genom	att	hålla	intervjuerna	på	en	plats	vald	av	respondenten.	
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2.4	Urval	

Fallorganisation	

När	det	kommer	till	val	av	fallorganisation	valde	vi	utifrån	Pattons	(1987)	riktlinjer	en	

organisation	som	i	hög	grad	är	en	som	kan	bidra	till	uppfyllande	av	studiens	syfte	och	

forskningsfrågor.	Vi	valde	därför	en	organisation	som	levde	upp	till	de	kriterier	som	

organisationen	vi	ville	studera	skulle	inneha.	I	detta	fall	valde	vi	därför	en	organisation	som	är	

en	offentlig	organisation	och	en	statlig	myndighet	men	i	första	hand	ett	lärosäte	och	en	

professionell	organisation	med	otydliga	mål.	Då	vi	studerar	vid	en	sådan	organisation	blev	

Linköpings	Universitet	ett	lämpligt	val	både	utifrån	kriterierna,	bekvämlighet	och	

informationstillgänglighet.		

	

Linköpings	Universitet	(LiU)	är	idag	Sveriges	femte	största	universitet	gällande	

utvecklingsverksamhet	och	med	över	27	000	elever	och	fyra	campus,	formar	LiU	varje	år	högt	

eftertraktade	studenter	redo	för	arbetsmarknaden	(Ekstedt,	2016).	LiU	uppfyller	de	kriterier	

som	kännetecknar	den	typ	av	organisation	som	den	här	studien	ämnar	utforska.		

Enligt	utredningen	som	UKÄ	gav	ut	2017	är	LiU	även	ett	av	de	lärosäten	som	behöver	utvecklas	

när	det	kommer	till	att	uppnå	målet	gällande	hållbarhet	på	området	organisation	och	styrning.	

Därför	kunde	vi	använda	hållbarhetsmålet	som	ett	exempel	på	ett	otydligt	mål	och	följa	

kommunikationen	av	det	i	LiUs	organisation.	

		

Respondenter	

Redan	i	det	inledande	skedet	av	uppsatsprocessen	kontaktades	ett	antal	personer	vid	LiU	för	att	

ta	reda	på	vem	som	skulle	vara	lämplig	att	ha	kontinuerlig	kontakt	med.	Samtidigt	ville	vi	att	

denne	skulle	kunna	känna	att	processen	också	bidrar	till	dennes	egna	arbete.	Eventuella	

preferenser	från	organisationens	sida	om	vem	som	skulle	bli	intervjuad	togs	även	i	beaktande	

då	vi	inte	vill	belasta	organisationen	på	något	sätt.		

		

Urval	av	respondenter	beror	vidare	av	hur	mycket	studien	syftar	till	att	generalisera.	I	denna	

studie	grundades	urvalet	av	respondenter	på	den	individuella	studien	och	dess	kontext,	vilket	
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gör	att	generaliseringsanspråk	till	liknande	organisationer	med	liknande	förutsättningar	och	

situationer	uppstår	(Bryman	&	Bell,	2011;	Patton,	1987).	Detta	innebär	att	vi	kontaktade	

personer	som	var	intressanta	för	uppfyllandet	av	studiens	syfte,	frågeställningar	samt	det	

fenomen	vi	ville	studera.	

		

För	att	fånga	olika	medarbetares	upplevelser	av	den	interna	kommunikationen	och	

organisationens	målkongruens	intervjuades	personer	med	olika	roller	på	LiU.	För	att	kunna	säga	

något	om	organisationens	målkongruens	valdes	närmare	bestämt	fem	medarbetare	som	

arbetar	med	olika	saker,	i	olika	positioner	och	på	olika	hierarkiska	nivåer.	För	att	förtydliga	vilka	

respondenter	som	valts	har	vi	i	kursiv	stil	markerat	vart	i	Lius	organisation	dessa	befinner	sig	i	

figuren	nedan.	Figuren	är	baserad	på	LiUs	organisationsschema	men	organisatoriska	delar	som	

inte	ansetts	relevanta	för	den	här	studien	har	tagits	bort	för	enkelhetens	skull.	Hur	

organisationen	hänger	ihop	förklaras	mer	detaljerat	i	empiriavsnittet.	

	

Figur	1,	baserad	på	Schematiskt	organisationsscehma,	(Linköpings	Universitet	a,	2018).	

		

	

	



AMANDA BERGENUDD       amabe245@student.liu.se 
LOUISE DANELL                                             louda892@student.liu.se  
 
	

14	

	

	

Genom	att	välja	medarbetare	på	olika	positioner	inom	LiUs	organisation	var	målet	att	studiens	

resultat	skulle	visa	på	skillnader	och	likheter	mellan	de	olika	respondenternas	svar	och	därmed	

besvara	studiens	syfte	på	ett	djupare	plan	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	De	positioner	som	valts	

ut	samt	vad	de	innefattar	presenteras	kort	i	tabellen	nedan.	

		

Position	 Arbetsuppgifter	

Prorektor		 Rektors	ställföreträdare.	Uppdrag	innefattar	att	stimulera	pedagogisk	

utveckling	inom	i	första	hand	utbildningsfrågor	(Prorektor,	2018).	

Prodekan		 Som	prodekan	ledamot	i	fakultetsstyrelsen	samt	utsedd	till	ordförande	för	

gruppen	som	utredde	hållbarhetsmålet	på	LiU	(Prodekan,	2018).	

Miljöstrateg	 Tjänsteman	som	arbetar	med	miljöfrågor	på	central	nivå	i	

universitetsförvaltningen	(Miljöstrateg,	2018).	

Programansvarig		 Ansvar	som	programansvarig	innefattar	bland	annat	att	se	till	att	

fakultetens	mål	för	programmet	nås,	att	ta	initiativ	till	diskussion,	

kompetens-	och	vidareutveckling	programmets	lärare	och	pedagogiska	

profil	(Programansvarig,	2018).	

Forskare	 Att	forska	inom	miljöområdet	samt	lära	ut	inom	området	för	strategisk	

miljöledning	(Forskare,	2018).	
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2.5	Empiriframställning	och	analysmetod	

Inom	kvalitativ	forskning	är	det	vanligt	att	använda	sig	av	antingen	empiristyrd	eller	teoristyrd	

tematisk	analys	(Braun	&	Clarke,	2006).	Då	vi	valt	en	abduktiv	ansats	och	därmed	rör	oss	fram	

och	tillbaka	mellan	empiri	och	teori	kan	det	uttryckas	att	vår	analysmetod	blev	en	blandning	av	

de	två.	De	frågor	vi	ställde	till	våra	respondenter	i	intervjuerna	utgick	från	teorier	som	

formulerats	utifrån	studiens	bakgrund,	problematisering	och	den	teoretiska	referensramen.	

Den	teoretiska	referensramen	i	sin	tur	formades	även	till	mycket	stor	del	innan	empiri	samlades	

in	vilket	tyder	på	att	en	teoristyrd	analys	användes		

Braun	&	Clarke,	2006).	Data	som	samlades	in	transkriberades	ordagrant	och	skickades	sedan	i	

sin	helhet	till	respektive	respondent	för	godkännande.	Enligt	Kvale	(1997)	leder	transkribering	

av	intervjuer	till	struktur	som	gynnar	analysen	i	och	med	den	ordning	som	skapas.	

		

Vid	den	empiriska	sammanställningen	delades	respondenternas	svar	in	i	de	olika	teoretiska	

teman	som	vi	valt	att	utreda.	Dessa	teman	utgick	från	den	teoretiska	referensramen	och	var	

målformulering,	intern	kommunikation	och	lärosätens	förutsättningar.	Detta	tillvägagångssätt	

resulterade	därför	i	en	tematisk	struktur	där	svaren	kunde	delas	upp	i	olika	representativa	

teman.	För	att	få	en	tydlig	överblick	av	materialet	skrevs	temana	som	kommentarer	i	

marginalen	av	transkriberingarna.	Vid	identifiering	och	sortering	av	material	tilläts	vi	därmed	

sortera	bort	information	som	kunde	anses	överflödig	och	mindre	relevant	för	studiens	syfte	

vilket	reducerade	empirimaterial	till	rimlig	storlek	(Szklarski,	2015).	

		

Det	återstående	materialet	presenterades	sedan	i	empiriavsnittet.	Vi	har	valt	att	presentera	vår	

empiri	på	ett	så	anonymt,	objektivt	och	tydligt	sätt	som	möjligt.	Empirin	presenteras	därför	

utefter	de	olika	respondenterna	men	också	som	tidigare	nämnts	utefter	de	olika	teman	vi	

intresserat	oss	för	att	studera	och	vilka	framkommit	genom	bearbetning	av	transkriberingarna	I	

stort	alltså	målformulering,	intern	kommunikation,	målkongruens	och	lärosätens	

förutsättningar.	Vid	val	av	utdrag	och	citat	från	intervjuobjekt	har	författarna	haft	i	åtanke	att	

dessa	skulle	var	sådana	som	ansågs	betona	de	gemensamma	drag	som	kunde	identifieras	

mellan	de	olika	respondenternas	svar	men	också	meningsskiljaktigheter	vilket	det	
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fenomenologiska	perspektivet	syftar	till	(Yin,	2013).	Genom	att	exemplifiera	teman	på	detta	

sätt	presenteras	empirin	även	på	ett	tydligt	sätt	för	läsaren	(Yin,	2013).	I	denna	process	har	vi	i	

största	möjliga	mån	haft	ett	öppet	och	kritiskt	förhållningssätt	för	att	inte	påverka	materialet	

med	våra	egna	åsikter.		

		

2.6	Kvalitetskriterier	

Reliabilitet	

För	att	försäkra	att	en	hög	kvalitet	upprätthålls	genom	hela	processen	och	i	studiens	resultat	

har	hänsyn	till	begreppet	reliabilitet	tagits.	En	hög	grad	av	reliabilitet	säkerställs	genom	att	

studien	har	en	hög	grad	trovärdighet	(Bryman	&	Bell,	2011).	Det	som	kan	påverka	studiens	

reliabilitet	är	att	forskarna	omedvetet	påverkar	sina	respondenter	(Patel	&	Davidsson,	

2011)		För	att	minska	risken	för	att	trovärdigheten	skadas	är	därför	intervjuteknik	och	tydliga	

formuleringar	av	de	frågor	som	ställs	viktigt	(Bryman	&	Bell,	2011).	Ledande	frågor	ska	därför	i	

så	stor	grad	som	möjligt	undvikas	vilket	vi	haft	i	åtanke	under	studiens	gång.		

		

För	att	öka	reliabiliteten	ytterligare	är	det	vidare	viktigt	att	transkriberingen	av	intervjuer	är	

konsekvent	(Bryman	&	Bell,	2011).	De	moment	som	bör	beaktas	för	att	uppnå	en	hög	grad	av	

transparens	vid	transkribering	ska	vara	hur	svaren	tolkas,	hur	talspråk	översätts,	samt	hur	

pauser	och	citat	används.	Dessa	aspekter	har	därför	funnits	i	åtanke	vid	transkriberingen	av	de	

intervjuer	som	genomförts	(Bryman	&	Bell,	2011).		

	

Trovärdigheten	i	studien	påverkas	även	av	hur	studiens	respondenter	ser	på	hur	deras	svar	

tolkats	(LeCompte	&	Goetz,	1982).	För	att	försäkra	en	hög	grad	av	trovärdighet	i	denna	aspekt	

har	vi	använt	oss	av	respondentvalidering	och	krävt	godkännande	på	det	som	skrivits	och	

tolkats	utifrån	intervjuerna.	För	en	hög	grad	av	reliabilitet	krävs	också	att	författarna	som	tolkar	

den	empiriska	datan	är	ense	i	vad	som	sägs	och	hur	detta	tolkas,	något	vi	i	detta	fall	varit	

(LeCompte	&	Goetz,	1982).	
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Intern	validitet	

En	hög	grad	av	intern	validitet	innebär	att	studien	faktiskt	utrett	det	den	hade	till	syfte	att	

utreda	(Bryman	och	Bell,	2011).	Enligt	Bryman	och	Bell	(2011)	ökar	en	hög	grad	intern	validitet	

möjligheten	att	ett	så	giltigt	resultat	uppnås.	För	att	uppnå	ett	så	rättvisande	resultat	som	

möjligt	behöver	författarna	vara	ständigt	medvetna	om	att	de	rör	sig	mot	att	besvara	sina	

frågeställningar	och	uppfylla	studiens	syfte	(Bryman	&	Bell,	2011).	Ett	annat	vanligt	sätt	att	

förbättra	den	interna	validiteten	är	genom	att	låta	utomstående	personer	kontrollera	att	frågor	

och	begrepp	är	lättförståeliga	för	de	som	ska	bli	intervjuade	(Jacobsen,	2002).	Genom	att	testa	

intervjuguiden	och	anpassa	den	efter	test-personernas	respons	har	vi	i	den	här	studien	därmed	

ökat	den	interna	validiteten.	

	

För	att	öka	den	interna	validiteten	än	mer	är	det	viktigt	att	respondenter	som	deltar	också	

förstår	vad	studien	handlar	om	(Bryman	&	Bell,	2011).	En	sammanfattning	har	därmed	

sammanställts	till	intervjuobjekten	så	att	de	före	intervjun	fått	förståelse	för	undersökningens	

ändamål,	syfte	och	frågeställningar.	Enligt	Bryman	och	Bell	(2013)	ökar	detta	den	interna	

validiteten	eftersom	risken	för	feltolkning	av	frågor	vid	själva	intervjutillfället	minskar.		

		

Extern	validitet	

Den	kvalitativa	metod	som	är	vald	för	den	här	studien	är	till	viss	del	begränsad	vad	gäller	

generaliserbarhet,	vad	som	också	kallas	extern	validitet	(Bryman	&	Bell,	2011).	Studier	med	

kvalitativa	forskningsansatser	har	svårt	att	nå	generaliserbara	resultat	då	dessa	inte	behandlar	

större	populationer	och	därför	inte	är	representativa.	Hänsyn	tas	i	och	med	detta	till	att	

generalisering	av	verkligheten	i	det	här	fallet	inte	är	möjlig	i	samma	utsträckning	som	vid	en	

kvantitativ	undersökning	(Alvesson	&	Sköldberg,	2008).	

	

I	kvalitativa	studier	är	det	enligt	Flyvbjerg	(2006)	istället	viktigare	med	kontextberoende	

kunskap	för	att	skapa	generaliseringsanspråk.	Människor	agerar	olika	beroende	på	olika	

kontext,	vilket	kvalitativa	studier,	enligt	Flyvbjerg	(2006)	fångar	upp.	Flyvbjerg	(2006)	menar	att	

mänsklig	interaktion	sker	i	specifika	kontexter	vilket	därför	gör	den	kvalitativa	studien	relevant	
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för	att	fånga	upp	människors	upplevelser	och	skapa	en	djupare	förståelse	av	fenomen.	Därför	

påstår	Flyvbjerg	(2006)	att	konkret	kontextberoende	kunskap	är	viktigare	att	bidra	med	än	

allmängiltig	kontextberoende	kunskap.	

Den	här	studien	är	kontextberoende	då	vi	ämnar	undersöka	medarbetares	upplevelser	av	den	

interna	kommunikationen	samt	dess	påverkan	på	organisationens	målkongruens.	Därför	anser	

vi	utifrån	Flyvbjergs	(2006)	påståenden	om	kvalitativa	studier,	att	denna	studies	resultat	är	

generaliserbara	till	organisationer	i	liknande	kontexter	och	för	organisationer	med	liknande	

karaktäristiska	drag	som	fallorganisationen.	Detta	antagande	görs	då	andra	svenska	lärosäten	

har	liknande	egenskaper	och	förutsättningar	såsom	lagstiftning,	resurser	och	strukturer	samt	

även	kan	tänkas	uppleva	liknande	fenomen.	

	

2.7	Etiska	utgångspunkter	

Enligt	forskaren	Dalén	(2015)	är	etiska	problem	viktiga	att	ta	i	hänsyn	till	eftersom	intervjuer	i	

kvalitativa	undersökningar	baseras	på	personliga	upplevelser,	känslor	och	erfarenheter.	För	att	

undvika	problematik	kopplad	till	etik	utgår	den	här	studien	från	Vetenskapsrådets	fyra	

huvudkrav:	Nyttjandekravet,	konfidentialitetskravet,	samtyckeskravet	och	informationskravet.	

Dessa	krav	är	viktiga	för	att	skapa	trygghet	för	intervjuobjektet	i	den	forskning	som	görs	

(Vetenskapsrådet,	2002).		

	

Till	att	börja	med	innebär	nyttjandekravet	redogörelse	för	intervjuobjektet	att	användning	av	

de	uppgifter	som	lämnas	endast	kommer	att	nyttjas	till	studien	respondenten	medverkar	i	

vilket	gjordes	både	via	mail	och	i	början	av	varje	intervju	(Vetenskapsrådet,	2002).	

Konfidentialitetskravet	innebär	i	sin	tur	att	intervjuobjekten	förblir	anonyma	och	att	den	givna	

informationen	behandlas	på	ett	korrekt	sätt	(Vetenskapsrådet,	2002).	Av	dessa	skäl	förblev	

intervjuobjekten	anonyma	för	att	förebygga	begränsningar	vid	empiriinsamlingen	samt	också	

för	att	skydda	personerna	i	fråga	(Vetenskapsrådet,	2002).	I	analysen	benämns	intervjuobjekten	

därför	inte	med	namn	utan	med	titel,	position	samt	i	löpande	text	som	hen.		
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Vidare	innebär	samtyckeskravet	att	intervjuobjekten	samtycker	till	att	informationen	de	lämnar	

får	användas	och	att	de	även	har	möjligheten	att	dra	tillbaka	sitt	samtycke	helt	eller	delvis	vilket	

tillgodosetts	via	respondentvalidering	då	transkribering	samt	uppsatsen	i	sin	helhet	skickats	till	

alla	medverkande	respondenter	innan	publicering	(Vetenskapsrådet,	2002).	

Slutligen	följer	informationskravet	som	innebär	att	intervjuobjekten	informeras	om	studiens	

syfte,	sin	egen	uppgift	i	studien,	vilka	villkor	som	gäller	samt	deras	frivillighet	till	deltagande	

(Vetenskapsrådet,	2002).	Före	intervjuerna	skickades	därför	information	angående	studiens	

fokus	ut	till	deltagarna	före	intervjuerna	för	att	de	skulle	få	en	uppfattning	om	ämnet	samt	

kunna	ta	ståndpunkt	till	om	de	ville	vara	med	i	studien	eller	inte.	

	

2.8	Metodkritik	

De	valda	intervjuobjekten	har	noga	valts	ut	för	att	bidra	till	en	så	korrekt	bild	av	organisationens	

situation	som	möjligt.	Respondenternas	förförståelse	kan	därför	i	viss	mån	ha	påverkat	svaren	

som	gavs	i	intervjuerna	på	ett	vinklat	sätt.	I	enlighet	med	Bryman	och	Bell	(2011)	kan	ett	

selektivt	sökande	av	respondenter	med	förkunskaper	och	förståelse	leda	till	uteslutning	av	

empiri	då	personer	utan	denna	kunskap	inte	inkluderats.	Det	finns	även	en	ökad	risk	till	

vinklade	svar	från	intervjuobjekt	som	har	en	god	förförståelse	vilket	ytterligare	kan	leda	till	

missvisande	resultat	(Bryman	&	Bell,	2011).	Vidare	kritik	som	kan	framföras	gäller	valet	av	antal	

respondenter.	Detta	kan	enligt	Bryman	och	Bell	(2011)	påverka	studiens	resultat	då	antalet	

respondenter	är	för	få	för	att	kunna	ge	ett	representativt	resultat.	Då	kvalitativa	studier	har	

som	utgångspunkt	att	bidra	med	en	fördjupad	kunskap	om	det	valda	fenomenet	som	i	vårt	fall	

fokuserade	på	personers	egna	upplevelser	ansågs	fyra	eller	fem	intervjuer	räcka	för	att	den	

valda	organisationen	ska	kunnas	ses	som	ett	representativt	fall.	Dock	skulle	det	kunna	

ifrågasätta	urvalet	av	respondenter	då	vi	aktivt	valde	medarbetare	med	någon	koppling	till	

hållbarhet.		

	

Hänsyn	skall	även	tas	till	att	samtliga	respondenter	arbetar	inom	den	undersökta	

organisationen	vilket	därmed	skulle	kunna	minska	deras	sanningsenlighet.	Det	finns	risk	att	

sanningsenligheten	påverkas	eftersom	de	anställda	vill	framställa	organisationen	eller	sitt	eget	
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arbete	på	ett	fördelaktigt	sätt.	För	att	komma	runt	detta	har	ett	kritiskt	förhållningssätt	antagits	

till	den	information	som	delgivits	oss.	Bryman	och	Bell	(2011)	menar	vidare	att	för	kunna	stärka	

den	insamlade	empiri	som	samlats	in	behövs	även	sekundärkällor.		

I	den	studerade	organisationens	fall	var	det	svårt	att	finna	sekundärkällor	på	fakta	genom	

dokument,	och	därmed	också	svårt	att	säkerställa	att	den	bild	som	respondenterna	givit	är	

sanningsenlig.	Vad	som	måste	tas	i	åtanke	vid	användning	av	de	sekundärkällor	som	använts	är	

att	de	har	bearbetats	av	författarna	vilket	innebär	att	dessa	källor	kan	vara	missvisande	

(Bryman	och	Bell,	2011).	För	att	öka	reliabiliteten	och	validiteten	har	vi	därför	har	vi	haft	dessa	

aspekter	i	åtanke	vid	tillämpningen	av	sekundärkällor.	
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3.	Teoretisk	referensram	

I	teoriavsnittet	presenteras	de	teorier	som	använts	för	att	utforma	intervjufrågor	samt	använts	

för	att	uppfylla	studiens	syfte.	Det	begrepp	som	först	kommer	att	definieras	är	målkongruens	

då	ämnesområdet	är	av	central	betydelse	för	den	här	studien.	Vidare	förklaras	och	diskuteras	

målformulering	i	form	av	vad	som	krävs	för	tydliga	och	realiserbara	mål	i	form	av	SMART-

modellen.	Att	diskutera	målformulering	och	dessa	teorier	anses	vara	av	hög	relevans	för	

studien	då	teorin	använts	vid	framställning	av	intervjufrågor	och	även	för	att	kunna	utvärdera	

hur	ett	välfungerande	mål	bör	se	ut	i	en	organisation.	Teori	om	hur	mål	kan	presenteras	i	form	

av	strategikartor	tas	också	upp	för	att	teoretiskt	förankra	hur	den	studerade	organisationen	gör	

i	sitt	fall.		

	

Vidare	kommer	vi	in	på	kommunikationsbegreppet	och	intern	kommunikation	som	är	en	

avgörande	byggsten	för	målkongruens	existens.	Därför	utifrån	Shannon	&	Weavers	(1949)	

klassiska	kommunikationsmodell	utvärderar	vi	den	studerade	organisationens	interna	

kommunikationsprocess	steg	för	steg	för	att	se	brister	och	hur	välfungerande	den	är.	Teorier	

inom	målformulering	och	kommunikation	kommer	att	användas	för	att	besvara	frågan	huruvida	

den	studerande	organisationen	arbetar	effektivt	med	kommunikation	eller	inte.		

	

Sist	tas	lärosätens	specifika	förutsättningar	upp	och	begrepp	som	komplexitet,	professionalitet,	

decentralisering	och	målstyrning	definieras	och	kopplas	i	ett	avslutande	avsnitt	till	

målkongruens.	Dessa	förutsättningar	är	relevanta	att	behandla	eftersom	vi	i	den	analyserande	

delen	av	studien	vill	utreda	om	det	finns	ett	samband	mellan	intern	kommunikationen	och	

målkongruens	i	lärosätens	fall.	För	att	öka	förståelsen	av	hur	den	teoretiska	referensramen	

hänger	ihop	har	vi	sammanfattat	dessa	samband	i	figuren	på	nästa	sida.		
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Figur	2,	Egenkonstruerad	Teorimodell	(2018).	

3.1	Målkongruens	

Målkongruens	är	enligt	forskning	en	viktig	faktor	för	att	organisationer	ska	lyckas	uppfylla	sin	

satta	vision	och	affärsstrategi	(Anthony	&	Govindarajan,	2007).	Det	finns	många	olika	teorier	

och	definitioner	kring	målkongruens	där	forskare	definierar	fenomenet	på	olika	sätt.	Kaplan,	

Norton	(1996),	Hutchins	(2008)	samt	Olve	et	al.,	(1997)	uttrycker	att	målkongruens	handlar	om	

att	de	mål	som	formuleras	bör	brytas	ned	och	bearbetas	så	att	dessa	ligger	i	linje	med	

organisationens	övergripande	mål.	Målkongruens	kan	även	definieras	som	att	det	inom	en	

organisation	finns	en	enhetlig	syn	på	de	mål	som	ska	uppfyllas	samt	att	olika	mål	mellan	olika	

parter	samspelar	och	överensstämmer	med	varandra	(Chen	&	Tjosvold,	2005;	Deutsch,	1973;	

Johnson	&	Johnson,	1989).	Anthony	&	Govindarajan	(2007)	definierar	målkongruens	som	att	

“en	överensstämmelse	finns	mellan	de	handlingar	som	leder	människor	i	deras	uppfattade	

självintresse	och	organisationens	bästa	intresse”	(Anthony	&	Govindarajan,	2007:98).	För	

förtydligandet	av	begreppet	är	det	den	sistnämnda	definitionen	som	kommer	att	användas	i	

den	här	studien.	

	

Att	uppnå	målkongruens	beskrivs	av	Anthony	och	Govindarajan	(2007)	som	svårt	eftersom	det	

finns	så	många	olika	definitioner	av	begreppet	inom	organisationer.	Anthony	och	Govindarajan	

(2007)	menar	att	total	överensstämmelse	mellan	personliga-	och	företagets	övergripande	mål	
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är	omöjligt	att	nå	eftersom	motstridiga	beteenden	skapas	på	grund	av	att	människor	motiveras	

av	olika	saker.	För	att	målkongruens	ska	uppnås	måste	både	chefer	och	anställda	förstå	

innebörden	av	målen	och	belönas	utefter	hur	bra	dessa	uppfylls	(Anthony	&	Govindarajan,	

2007).	

		

Det	finns	enligt	forskningen	vidare	en	mängd	andra	faktorer	som	kan	påverka	om	målkongruens	

nås,	och	till	vilken	grad	den	går	att	uppnå.	En	viktig	del	är	enligt	Söderholm	(1998)	att	målen	

som	ska	uppfyllas	är	tydligt	formulerade.	Milner	(2005)	menar	vidare	att	om		målet	är	alltför	

omfattande	kan	det	skapa	problem	i	form	av	att	medarbetare	inte	uppmärksammar	målet.	Om	

det	vidare	finns	tvetydigheter	gällande	vad	målen	ska	innefatta	och	hur	de	ska	nås	menar	

vidare	Merchant	och	Van	der	Stede	(2012)	att	sannolikheten	att	målen	nås	minskar.	Annan	

problematik	innefattar	att	om	målen	går	isär	mellan	olika	enheter	eller	enskilda	personer	finns	

risken	att	individer	strävar	efter	sina	egna	uppsatta	mål	och	inte	i	organisationens	bästa	

intresse	(Anthony	et	al.,	2014).	Det	blir	därför	viktigt	att	den	kontrollerande	funktionen	

kommunicerar	på	ett	tydligt	sätt	med	medarbetarna,	för	att	se	till	att	alla	strävar	mot	samma	

mål	(Merchant	&	Van	der	Stede,	2012).	Intern	kommunikation	kan	enligt	Svensson	vidare	

(1996)	anses	vara	av	än	större	vikt	om	målen	som	ska	uppnås	är	otydliga	och	vaga.	Vi	kommer	i	

nästkommande	avsnitt	till	följd	av	dessa	påståenden	utveckla	teorier	om	målformulering	och	

intern	kommunikation.		

	

3.2	Målformulering	

För	att	skapa	en	enhetlig	bild	och	att	alla	inom	organisationen	ska	arbeta	i	samma	riktning	är	

det	enligt	Hutchins	(2008)	viktigt	att	inte	för	stort	utrymme	att	tolka	mål	lämnas.	Att	mål	får	

tolkas	allt	för	fritt	kan	leda	till	förvirring	och	oönskade	resultat	i	form	av	sämre	måluppfyllelse	

(Hutchins,	2008).	Kaplan	och	Norton	(1996)	instämmer	med	detta	och	menar	att	

målformulering	av	övergripande	mål	är	väsentligt	för	att	organisationer	ska	lyckas	uppnå	en	

hög	grad	av	målkongruens.	Söderholm	(1998)	menar	i	sin	tur	att	målkongruens	kräver	tydliga	

mål	som	är	väl	förankrade	i	organisationen	och	den	verklighet	organisationen	verkar	i.	Även	

Merchant	och	Van	der	Stede	(2012)	påstår	att	medvetenhet	kring	de	övergripande	målen	är	ett	
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av	de	absolut	viktigaste	kriterierna	för	en	hög	grad	av	målkongruens.		

	

SMART-modellen	

Locke	(1968)	menar	att	mål	måste	anta	vissa	kriterier	för	att	anses	vara	lämpliga	och	

realiserbara	att	använda.	Locke	(1968)	menar	att	målen	måste	vara	formulerade	och	

implementerade	på	rätt	sätt	i	organisationen	för	att	ge	resultat	(Locke,	1968).	Doran	(1981)	har	

vidare	utformat	SMART-modellen	som	bedömer	kvaliteten	och	kapaciteten	i	ett	mål	för	att	en	

hög	grad	måluppfyllelse	ska	kunna	nås.	Doran	(1981)	menar	om	företag	sätter	upp	sina	mål	

enligt	de	SMARTa	kriterierna	så	kommer	målen	att	uppnås	på	ett	ändamålsenligt	sätt.	De	

faktorer	som	ett	mål	måste	ha	för	att	anses	vara	realiserbart	är	enligt	Doran	(1981)	att	det	ska	

vara:	

Specifikt:	Verksamheten	ska	tydligt	formulera	målet	så	att	det	inte	råder	några	

tvetydigheter	om	vad	målet	är.	Ett	ospecifikt	mål	kan	se	ut	som	:	vi	ska	reducera	

kostnader,	medan	ett	mer	specifik	mål	kan	vara:	vi	ska	reducera	kostnaderna	för	

försäljningsavdelningen	med	10%.	

Mätbart:	Verksamheten	måste	tydligt	sätta	en	kvantifierbar	gräns	för	när	målet	är	nått.	

Målet	ska	ha	ett	tydlig	mått	som	tid,	pengar,	eller	något	annat	som	kan	mätas.	

Accepterat:	Verksamheten	måste	veta	vem	som	ska	genomföra	målet	och	vad	målet	ska	

innebära	för	att	de	ska	lyckas	uppnå	målet.	

Realistiskt:	Målet	måste	vara	realistiskt	och	kunna	uppnås	med	givna	resurser.	

Tidsbegränsat:	Resultaten	måste	ha	en	deadline	när	målen	ska	vara	uppnådda.	

	

Kommunikation	av	mål		

Organisationer	kan	välja	att	presentera	och	kommunicera	sina	övergripande	mål	och	strategier	

på	olika	sätt	och	ett	vanligt	sätt	att	göra	detta	är	genom	en	strategikarta	också	kallat	det	

balanserade	styrkortet	(Kaplan	&	Norton,	1996).	Norreklit	(2000)	förklarar	att	vid	otydliga	mål	

blir	målen	svårare	för	de	anställda	att	uppfatta	och	förstå	vilket	gör	att	måluppfyllelsen	inte	blir	

optimal.	Författaren	menar	att	det	finns	det	risk	för	att	anställda	inte	arbetar	i	linje	med	

organisationens	mål	och	strategier	om	målen	är	otydliga	och	blir	lätt	misstolkade.		
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Strategikartor	och	styrkort	kan	vidare	användas	som	ett	sätt	att	kommunicera	ut	mål	till	de	

anställda.	Kommunikation	av	målen	sker	då	genom	nedbrytning	av	målen	vilket	kräver	

utbildning,	dialog	och	genomgång	av	målens	innebörd	för	att	fungera	(Kaplan	och	Norton,	

1996).	Om	medarbetare	inte	får	denna	utbildning	av	hur	styrkortet	ska	användas	blir	det	

svårare	att	använda	och	tappar	i	och	med	detta	en	stor	del	av	sin	funktion	(Kaplan	och	Norton,	

1996;	Larsson,	2001).	I	nästkommande	avsnitt	kommer	vi	att	göra	oss	mer	bekanta	med	

kommunikationsbegreppet	samt	hur	enligt	teorin	en	effektiv	intern	kommunikation	kan	

uppnås.			

	

3.3	Intern	kommunikation	

En	välfungerande	kommunikation	är	i	organisationer	viktigt	både	för	den	struktur,	kultur	samt	

en	organisations	måluppfyllelse	(Larsson,	2001).	Larsson	(2001)	definierar	kommunikation	som	

processen	för	interaktionen	mellan	människor	och	menar	att	kommunikation	är	ett	sätt	för	

människor	att	interagera	med	varandra	för	att	skapa	en	gemensam	förståelse.	Kommunikation	

kan	delas	upp	i	intern	och	extern	varav	den	här	studien	kommer	att	fokusera	på	intern	

kommunikation.	Cornelissen	(2008:195)	definierar	begreppet	intern	kommunikation	som	

“kommunikationen	med	och	mellan	anställda	inom	organisationen”.	Vi	kommer	i	denna	

uppsats	utgå	från	den	sistnämnda	definitionen.		

	

Forskning	visar	på	att	intern	kommunikation	är	viktigt	för	skapandet	av	målkongruens,	i	

synnerhet	i	komplexa	och	decentraliserade	organisationer	(Simon,	1971;	Ylander,	2008;	Brewer,	

1996).	Intern	kommunikation	anses	vidare	vara	en	viktig	byggsten	vid	skapandet	av	förståelse,	

delaktighet	och	engagemang	hos	anställda	(Brewer,	1996).	Även	Simon	(1971)	betonar	att	

målkongruens	skapas	genom	kontinuerlig	intern	förmedling	av	kunskap	och	utbyte	av	

information.	Svensson	(1996)	beskriver	intern	kommunikation	som	än	mer	viktigt	vid	otydligt	

formulerade	mål.	Han	menar	att	eftersom	denna	typ	av	mål	är	svårare	att	bryta	ned	och	

kommunicera	ut	behövs	en	högre	grad	välfungerande	intern	kommunikation	för	att	

målkongruens	ska	kunna	skapas	(Svensson,	1996).	Att	kommunicera	ut	mål	på	ett	tydligt	sätt	är	
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därmed	av	största	vikt,	speciellt	i	större	och	mer	komplexa	organisationer	där	målen	ska	

kommuniceras	ut	på	flera	olika	nivåer	(Anthony	&	Govindarajan,	2007).	Om	detta	inte	görs	på	

ett	ändamålsenligt	sätt	kan	konflikter	mellan	organisationens	övergripande	mål	och	

medarbetarnas	individuella	målsättningar	uppstå	(Bakka	et	al.,	2006).	Larsson	(2001)	fortsätter	

att	kommunikationen	ser	olika	ut	mellan	olika	hierarkier	och	för	att	undvika	missförstånd	och	

misstolkning	av	information	är	det	är	därför	viktigt	att	kommunikationen	är	konsekvent.		

	

Intern	kommunikations	fördelar	

I	sin	forskning	beskriver	Kreps	(1990)	hur	intern	kommunikation	bidrar	till	organisationen	i	form	

av	fyra	olika	roller	enligt	nedan.	Intern	kommunikation:		

• Möjliggör	koordinering	av	aktiviteter.			

• Bidrar	till	att	sprida	samsyn	på	mål	och	fungerar	som	medel	för	spridning	av	viktig	

information	om	företaget	såsom	nyheter	och	regler.	

• Tillgodoser	feedback	om	hur	kommunikationen	uppfattas	av	alla	anställda.	

• Bidrar	till	integration	av	företagskulturen	hos	de	anställda.	

(Kreps,	1990)	

	

Heide	(2005)	förklarar	vidare	att	utan	en	välfungerande	intern	kommunikation	skulle	ledarskap	

och	styrning	vara	omöjlig	att	koordinera	i	en	verksamhet.	En	överblick	om	vart	företaget	är	på	

väg	är	en	viktig	byggsten	för	att	organisationen	ska	kunna	ta	del	av	det	vardagliga	arbetet	och	

leverera	sina	arbetsuppgifter	på	ett	önskat	sätt	(Heide,	2005).	Larsson	(2001)	understryker	dock	

att	det	är	lätt	att	information	tappas	i	ledet	från	ledning	till	anställd.	För	att	säkerställa	att	den	

önskade	informationen	når	ut	till	önskad	målgrupp	är	det	därmed	viktigt	att	återkoppling	sker	

via	organisationens	kommunikationskanaler	(Larsson,	2001).	Intern	kommunikation	fungerar	

även	som	motivationshöjande	och	skapar	samsyn	kring	olika	moment	som	finns	i	företaget	

(Strid,	1999).	Det	innebär	att	anställda	får	en	större	förståelse	för	hur	de	ska	arbeta	och	mot	

vilka	mål.	Strid	(1999)	menar	också	att	då	anställda	arbetar	i	linje	med	de	övergripande	målen	

och	är	mer	motiverade	ökar	även	måluppfyllelsen	tack	vare	förbättrad	målkongruens.	
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Den	interna	kommunikationen	ökar	enligt	Bharadwaj	(2014)	även	den	anställdes	

självförtroende	i	beslutsfattande	och	kan	därför	få	anställda	att	prestera	bättre.	När	den	

anställde	förstår	vilka	mål	organisationen	strävar	efter	så	har	den	anställde	större	möjlighet	att	

ta	bättre	beslut	som	ligger	i	linje	med	den	övergripande	verksamhetsmål.	Därför	drar	många	

forskare	slutsatsen	att	intern	kommunikation	är	avgörande	för	att	skapa	en	enhetlig	bild	av	

företaget	samt	bidrar	till	acceptans	av	vision,	affärside	och	strategi	bland	medarbetare	(Heide,	

2005;	Simonsson,	2005;	Strid,	1999).	Intern	kommunikation	är	vidare	av	vikt	för	att	få	

medarbetare	att	ta	ansvar	(Cornelissen,	2014).	Det	är	den	interna	kommunikationen	som	

tillgodoser	medarbetaren	med	den	information	om	företaget	som	krävs	för	att	medarbetare	

ska	kunna	ta	ansvar	kring	olika	moment	(Cornelissen,	2014)	.	Larsson	(2001)	instämmer	med	

Cornelissen	(2014)	och	menar,	för	att	medarbetare	ska	kunna	ta	viktiga	beslut	och	kunna	ta	

ansvar	för	att	samhörighet	ska	skapas	måste	relevant	information	göras	tillgänglig	för	de	

anställda.	

	

Den	klassiska	kommunikationsmodellen	

Shannon	och	Weaver	introducerade	1949	den	linjära	kommunikationsmodellen	som	gjorde	det	

möjligt	att	identifiera	problematik	vid	överföring	av	information	i	en	viss	kanal.	Modellen	kan	

användas	för	all	typ	av	kommunikation	men	kommer	i	det	här	fallet	att	användas	för	att	

analysera	den	interna	kommunikationen	specifikt.	

	

	

Figur	3.	Egenkonstruerad	Baserad	på	Shannon	and	Weavers	klassiska	kommunikationsmodell	

(1949).	
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Det	förekommer	många	olika	tolkningar	av	Shannon	och	Weavers	(1949)	modell	varav	det	i	och	

med	den	här	studiens	kontext	anses	att	Fiskes	(2003)	tolkning	passar	bäst.	Enligt	Fiske	(2003)	

består	modellen	utav	5	delar	som	kan	beskrivas	som	följande:	

	

Informationskälla:	Informationskällan	är	den	person	som	väljer	ut	och	producerar	

meddelandet	för	att	sedan	skicka	det	till	mottagaren	och	den	slutgiltiga	destinationen.	

Det	är	därför	sändarens	roll	att	skapa	meddelandet	för	att	mottagaren	ska	uppfatta	dess	

innebörd.	Det	beskrivs	även	att	det	är	viktigt	att	mottagaren	vet	vart	informationen	

kommer	ifrån	för	att	få	rätt	uppfattning	om	dess	innebörd.	

Sändare:	Det	är	sändarens	roll	att	skapa,	ombilda	och	skicka	iväg	meddelandet	i	form	av	

en	signal	så	att	mottagaren	kan	fånga	upp	det.	Vid	en	tvåvägskommunikation	där	

sändare	och	mottagare	möts	vid	överföring	av	budskapet	är	det	lättare	för	mottagaren	

att	fråga	vid	otydligheter	än	vid	skriftlig	överföring	av	budskapet.	Vid	skriftligt	

meddelande	är	det	därför	viktigt	att	sändaren	tydligt	formulerar	sitt	budskap	för	att	

minimera	missförstånd.	

Kanal:	Kanalen	består	av	tekniska	och	fysiska	medier	som	är	nödvändiga	för	att	

omvandla	meddelande	till	en	signal	och	skicka	meddelandet.			

Mottagare:	Mottagaren	fångar	upp	meddelandet	som	skickades	av	sändaren	i	form	av	

en	signal.	En	mottagare	kan	vara	en	person	eller	en	grupp	som	har	olika	behov	som	

sändaren	måste	kännas	vid,	vid	tillfället	av	meddelandets	utformning	och	sändning.	

Uppfattning	av	innebörd	i	meddelandet	beror	helt	på	hur	relationen	är	utformad	mellan	

sändaren	och	mottagaren.	Detta	på	grund	av	mottagaren	blir	påverkad	av	sin	omgivning	

i	form	av	sociala	och	organisatoriska	faktorer	och	kan	därför	uppfatta	meddelandet	olika	

beroende	på	miljön	mottagaren	befinner	sig	i.	

Destination:	Destinationen	är	den	fysiska	person	som	meddelandet	var	ämnat	för.	

Brus:	I	vald	kanal	kan	uppstå	brus	som	innefattar	allt	som	gör	den	avsedda	signalen	

svårkodad	och	gör	att	meddelandet	inte	tar	sig	fram	till	avsedd	destination	(Fiske,	2003).	
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Nivåer	av	problematik	vid	brus	

Fiske	(2003)	förklarar	mer	djupgående	vilken	typ	av	problematik	som	kan	uppstå	när	brus	är	

förekommande.	Fiske	(2003)	förklarar	att	det	finns	tre	olika	nivåer	av	problematik	vilka	han	

benämner	Nivå	a,	b	och	c.	

Nivå	a:	Innefattar	tekniska	problem	som	kan	uppstå	i	den	kanal	som	används.	Kan	

påverka	exaktheten	av	meddelandet	i	överföringen	mellan	sändare	och	mottagare.			

Nivå	b:	Förklaras	vara	semantiska	problem	som	innebär	de	språkliga	och	logiska	

problem.	Dessa	omfattar	noggrannheten	som	meddelandet	överförs	med	för	att	

åstadkomma	den	önskade	informationen	i	slutledet.	

Nivå	c:	Sista	problemet	förankras	i	effektivitets	problematik	som	kan	uppstå.	Fiske	

(2003)	menar	att	detta	problem	visar	sig	i	hur	väl	mottagaren	uppfattar	meddelandet	

och	dess	innebörd	och	på	så	sätt	hur	effektiv	meddelandeprocessen	är	i	förmedling	av	

ändamålsenligt	budskap.	

	

Jacobsen	och	Thorsvik	(2014)	diskuterar	i	sin	forskning	hur	en	effektiv	kommunikation	kan	

uppnås.	De	definierar	effektiv	kommunikation	som	att	mottagaren	uppfattar	budskapet	på	det	

sätt	sändaren	tänkt	sig	och	att	sändare	och	mottagare	utvecklar	en	gemensam	förståelse	för	

budskapet	(Jacobsen	&	Thorsvik,	2014:260).	Sändaren	måste	därmed	ha	förståelse	för	

mottagarens	situation	för	att	kunna	uppfatta	innebörden	av	budskapet.	Detta	är	viktigt	

eftersom	det	finns	demografiska	skillnader	såsom,	kultur,	uppväxt,	åldersskillnader	som	kan	

påverka	budskapets	innebörd.	Falkheimer	&	Heide	(2014)	förklarar	att	medarbetare	oftast	ses	

som	mottagare	i	kommunikationsprocessen	där	organisationen	måste	behandla	medarbetarna	

som	en	aktiv	del	av	kommunikationsprocessen.	Det	är	medarbetarna	som	inspirerar	ledare,	

kunder	och	kollegor	och	som	formulerar	budskap	och	dialoger	vilket	bidrar	till	att	skapa	samsyn	

och	förståelse	genom	organisationen	(Falkheimer	&	Heide,	2014).	I	nästkommande	avsnitt	ska	

vi	titta	närmare	på	vad	lärosäten	har	för	förutsättningar	för	att	senare	kunna	analysera	den	

studerade	organisationen	i	relation	till	målformulering,	intern	kommunikation	och	

målkongruens.		
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3.4	Lärosäten	och	dess	förutsättningar	

Komplexitet	

Den	offentliga	sektorn	har	många	kännetecken	och	ett	av	de	mest	framträdande	är	dess	

komplexitet	(Solli,	2005).	Som	del	av	den	offentliga	sektorn	och	våra	statliga	myndigheter	går	

dessa	egenskaper	även	att	hänföra	till	lärosäten.	Komplexiteten	som	kännetecknar	dessa	

organisationer	bidrar	till	problem	vad	gäller	styrning	av	verksamheten	och	innefattar	bland	

annat	resursbrist,	politisk	press,	brist	på	riktlinjer,	motivation	och	kompetens	(Merchant	&	Van	

der	Stede,	2012).	Solli	(2005)	lyfter	fram	ett	par	områden	vilka	bidrar	till	den	komplexitet	som	

finns	inom	offentlig	sektor	i	form	av	dess	storlek,	att	den	är	politiskt	betingad,	målstyrd,	till	hög	

grad	decentraliserad	samt	vidkänner	ett	mål-medel	dilemma.	Dessa	störningsmoment	påverkar	

organisationens	kapacitet	att	uppfylla	strategier	och	mål	och	kan	bidra	till	generell	otydlighet	

inom	organisationen	(Solli,	2005).	Lärosäten	har	i	och	med	ökad	konkurrens	om	studenter	och	

medarbetare	områden	eller	kärnverksamheter	som	man	satsar	mer	på.	Hur	man	prioriterar	kan	

även	hänföras	till	hur	bidrag	fördelas	(Larsson	&	Wood,	2005).	Vissa	lärosäten	har	även	

specifika	inriktningar	och	är	mer	specialiserade	inom	ett	visst	område	(Larsson	&	Wood,	2005).		

		

Otydliga	mål	

Inom	offentlig	sektor	kännetecknas	organisationens	mål	vidare	av	att	de	ofta	är	vaga	och	

generella.	De	övergripande	målen	beslutas	i	första	hand	av	regeringen	och	tolkas	sedan	av	

ledningen	som	i	sin	tur	försöker	att	påverka	organisationsmedlemmarna	genom	en	uppsättning	

av	styrinstrument	(Christensen	et	al.,	2005).	Offentliga	organisationers	såsom	lärosätens	mål	är	

därför	ofta	nära	knutna	till	strategiska	diskussioner	som	bildar	kontaktpunkter	mellan	

organisationens	olika	intressenter	och	medarbetare	(Christensen	et	al.,	2005).	Kaplan	och	

Norton	(1996)	instämmer	med	detta	och	menar	att	den	offentliga	sektorns	resursbegränsningar	

och	olika	intressenter	gör	det	svårt	att	definiera	tydliga	mål	och	önskade	prestationer	för	dessa.	

Detta	ger	organisationens	ledning	flexibilitet	och	utrymme	för	tolkning	vilket	leder	till	att	

organisationens	målkongruens	kan	påverkas	negativt	(Christensen,	2010).	
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Professionalism	

Vidare	definieras	lärosäten	som	professionella	organisationer	(Svensson,	2002).	Mintzberg	

(1992)	beskriver	den	professionella	organisationen	som	en	organisation	där	det	finns	en	stor	

andel	längre	utbildade	anställda	som	producerar	tjänster	för	allmänheten.	Professionella	

organisationer	är	vidare	ofta	komplexa	men	verkar	i	relativt	stabila	miljöer	och	målet	för	dessa	

är	att	vara	innovativa	och	erbjuda	högkvalitativa	tjänster	(Mintzberg,	1992).	

	

Professionella	organisationer	är	ofta	hierarkiskt	byggda,	regelstyrda	samt	specialiserade	med	en	

mindre	ledning	och	ett	större	antal	stödjande	funktioner.	I	den	här	typen	av	organisationer	är	

de	flesta	av	medarbetare	vidare	långt	utbildade	och	specialiserade	inom	sina	ämnesområden	

och	stort	utrymme	lämnas	för	att	de	specialiserade	yrkesutövarna	ska	kunna	styra	över	sitt	eget	

arbete	(Svensson,	2002).	Att	planera	och	genomföra	arbete	på	ett	självständigt	sätt	kräver	en	

hög	grad	av	diskretion	och	det	administrativa	ledarskapet	är	därmed	svagare	och	svårare	att	

underordna	sig	(Svensson,	2002).	Vanliga	problem	i	den	här	typen	av	organisationen	gäller	

koordination	av	övergripande	frågor	och	att	medarbetare	identifierar	sig	med	sin	profession	

framför	organisationen	som	helhet	(Mintzberg,	1992).	Inte	sällan	råder	även	konkurrens	om	

tjänster	och	resurser	vilket	kan	leda	till	konflikter	och	förhindrar	samarbete	inom	

organisationen	(Svensson	2002).	En	hög	grad	av	professionalism	kan	alltså	leda	till	att	

medarbetare	arbetar	främst	utefter	sitt	eget	intresse,	framför	organisationen.	Detta	kan	leda	

till	sämre	målkongruens	i	och	med	att	målkongruens	kräver	att	alla	medarbetares	handlingar	

ska	vara	i	linje	med	organisationens	intresse	(Svensson,	2002).	Den	professionella	

organisationen	står	vidare	i	nära	relation	till	decentralisering	vilket	kommer	beskrivas	mer	

noggrant	nedan.	
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Decentralisering	

Något	annat	som	kännetecknar	svenska	lärosäten	som	den	här	studien	tar	upp	är	dess	höga	

grad	av	decentralisering.	Definitionen	av	decentralisering	baseras	enligt	Anthony	et	al.	(2014)	

på	tre	grundläggande	faktorer;	

• Att	beslutsfattandet	finns	längre	ned	i	organisationens	organ	

• Att	de	som	fattar	besluten	ges	tillräckligt	med	material	och	resurser	att	fatta	besluten.	

• Ansvar	för	kvaliteten	i	beslutfattandet	tas.	

		

De	fördelar	som	ofta	lyfts	fram	med	decentralisering	innefattar	just	att	ansvar	och	kontroll	

flyttas	längre	ned	i	organisationen,	varav	bättre	snabbare	och	mer	situationsbaserade	beslut	

kan	fattas	på	operationell	nivå	(Anthony	et	al.,	2014).	I	och	med	decentralisering	menar	

Anthony	et	al.,	(2014)	att	ledningens	fokus	med	fördel	flyttas	från	dagliga	operationella	beslut	

till	mer	långsiktig	strategisk	verksamhet.	Vad	som	brukar	bringa	svårigheter	för	den	

decentraliserade	organisationen	är	om	dess	olika	delar	blir	alltför	spridda	och	isolerade	(Alonso	

et	al.,	2008).	Alonso	et	al.,	(2008)	lyfter	då	fram	risken	för	att	medvetenheten	kring	beslut	och	

verksamhet	som	bedrivs	i	andra	delar	av	organisationen	minskar	(Alonso	et	al.,	2008).	Om	olika	

enheter	har	dålig	insyn	i	varandras	verksamhet	ökar	risken	för	problem	gällande	skapandet	av	

målkongruens	vilket	Anthony	et	al.,	2014)	pekar	på	är	ett	vanligt	problem	inom	

decentraliserade	organisationer.	

	

Vidare	diskuterar	Anthony	et	al.,	(2014)	hur	decentralisering	också	ökar	risken	för	att	

organisationens	olika	delar	inte	förstår	syftet	för	sitt	arbete.	Vanligt	förekommande	är	även	att	

det	uppstår	motsättningar	mellan	olika	mål,	särskilt	i	organisationer	med	bristfälliga	resurser	

(Anthony	et	al.,	2014).	Merchant	och	Van	Der	Stede	(2012)	förklarar	att	i	en	decentraliserad	

organisation	är	det	därför	viktigt	i	den	kontrollerade	funktionen	av	organisationen,	har	en	

intern	kommunikation	till	resten	av	verksamheten	för	att	alla	ska	ha	samma	vision	och	gå	mot	

samma	mål.	Melumad	och	Reichelstein	(1987)	menar	också	att	intern	kommunikation	

förbättrar	kontroll	och	samordning	inom	en	organisation	vilket	skapar	ökad	måluppfyllelse.	
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Målstyrning	

Som	ett	svar	på	decentraliseringens	problem	har	målstyrningen	växt	fram	(Modell	&	Grönlund,	

2006).	Målstyrning	har	till	syfte	att	se	till	att	de	mål	som	är	satta	uppfylls	i	alla	delar	av	

verksamheten	(Söderholm,	1998).	

		

Berlin	och	Kastberg	(2011)	hävdar	att	målstyrning	som	styrmedel	enkelt	ska	kommunicera	ut	

mål	till	verksamhetens	alla	enheter	vilka	därmed	kan	uppnås	med	stöd	av	ledningen.	Enligt	

Söderholm	(1998)	fungerar	målstyrningen	väl	i	decentraliserade	organisationer	eftersom	den	

ger	frihet	gällande	hur	mål	ska	nås.	Berlin	och	Kastberg	(2011)	instämmer	med	detta	och	menar	

att	i	och	med	att	målstyrning	ger	enskilda	enheter	större	frihet	gällande	tillvägagångssätt	att	

uppfylla	mål	därmed	också	lämnar	utrymme	för	mer	kreativa	lösningar.	Målstyrningen	

förtydligar	vidare	de	resultat	som	organisationen	behöver	uppnå	vilket	Lindvall	(2001)	menar	

skapar	samordning	i	verksamheten.	

		

Målstyrningen	har	alltså	visats	sig	användbar	i	många	olika	typer	av	organisationer	men	det	

finns	även	en	del	nackdelar	och	kriterier	som	måste	uppfyllas	för	att	den	ska	fungera	väl.	

Emmanuel	(1995)	förklarar	att	det	finns	tre	orsaker	till	att	medarbetare	misslyckas	att	uppnå	

organisationens	övergripande	mål	vid	målstyrning.	Den	första	orsaken	är	brist	på	ledning	

eftersom	medarbetaren	då	inte	vet	vad	som	krävs	av	medarbetaren	(Emmanuel,	1995).	Den	

andra	orsaken	är	brist	på	motivation	(Emmanuel,	1995).	Den	personliga	motivationen	är	

avgörande	för	graden	måluppfyllelse	eftersom	intresset	att	nå	mål	samt	att	lusten	att	ta	reda	

på	hur	målen	ska	nås	annars	minskar.	Den	tredje	orsaken	till	att	mål	inte	nås	är	på	grund	av	

avsaknad	av	kompetens	för	att	nå	målet	(Emmanuel,	1995).	Emmanuel	(1995)	menar	att	

förmågan	att	utföra	arbetet	på	rätt	sätt	försvåras	till	följd	av	begränsad	information,	att	målen	

är	för	komplexa	eller	att	erfarenheten	är	för	knapp.	

	

Enligt	Pihlgren	och	Svensson	(1991)	utgår	målstyrningen	vidare	från	antagandet	att	

verksamheten	har	tydliga	mål.	Solli	(2005)	menar	att	om	målen	är	vaga	och	orealistiska	kvittar	

det	hur	mycket	kunskap	en	ledning	har	kring	målstyrning	(Solli,	2014).	Att	ledning	och	chefer	
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men	även	anställda	förstår	de	övergripande	målen	är	en	förutsättning	för	att	organisationen	

ska	undvika	suboptimering,	underprestation	och	försämrad	måluppfyllelse	(Merchant	&	Van	

der	Stede,	2012).	Solli	(2005)	menar	att	förståelse	för	målen	på	samtliga	nivåer	i	organisationen	

därför	är	grundläggande	för	att	målstyrningen	som	styrform	ska	fungera.	Den	här	förståelsen	

menar	Hutchins	(2008)	skapas	genom	gedigen	kommunikation	i	hela	verksamheten.	På	så	sätt	

kan	organisationen	enligt	Hutchins	(2008)	säkerställa	en	högre	grad	av	målkongruens.	

		

3.5	Sammanfattning	av	teori	

I	den	teoretiska	referensramen	har	teorier	som	byggt	studiens	bakgrund,	problematisering	och	

intervjuguide	presenterats.	Teorier	som	använts	för	att	analysera	den	empiriska	datan	som	

samlats	in	har	också	tagits	upp	och	diskuterats.	Vi	började	med	att	gå	igenom	och	definiera	

begreppet	målkongruens	vilket	är	av	central	betydelse	för	den	här	studien.	Vi	definierar	

målkongruens	som	att	“överensstämmelse	finns	mellan	de	handlingar	som	leder	människor	i	

deras	uppfattade	självintresse	och	organisationens	bästa	intresse”	(Anthony	&	Govindarajan,	

2007:98).	För	att	kunna	se	närmare	på	hur	målkongruens	uppnås	och	vad	som	påverkar	vad,	

gick	vi	sedan	in	på	begrepp	som	enligt	forskningen	kan	påverka	graden	målkongruens	som	

uppnås	i	en	organisation.	Begreppen	vi	valde	blev	målformulering,	intern	kommunikation	samt	

lärosätens	förutsättningar	i	form	av	komplexitet,	professionalism,	decentralisering	och	

målstyrning,	vilka	definierades	samt	beskrevs	i	relation	till	målkongruens.	

		

Samtliga	av	begreppen	vi	tagit	upp	i	den	teoretiska	referensramen	hänger	på	många	sätt	

samman	och	påverkar	varandra.	Målkongruens	kräver	enligt	forskning	både	tydliga	mål	och	en	

effektiv	intern	kommunikation	för	att	uppnås.	I	lärosätens	fall	påverkas	dock	möjligheten	att	

uppnå	målkongruens	i	och	med	att	organisationen	är	komplex,	professionell,	decentraliserad	

och	målstyrd.	Genom	att	beskriva	hur	detta	hänger	ihop	har	den	teoretiska	referensramen	

bidragit	till	att	skapa	förståelse	för	begreppen	och	kommer	att	ligga	till	grund	för	den	analys	

som	hjälper	oss	att	besvara	våra	forskningsfrågor.	Samtliga	av	begreppen	bör	därmed	förstås	

för	att	kunna	skapa	en	uppfattning	om	målkongruens	och	dess	förutsättningar	för	existens	

inom	en	offentlig	professionell	organisation.	
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4.	Empiriavsnitt	

I	kommande	empiriavsnitt	kommer	vi	först	att	presentera	lite	allmän	fakta	om	svenska	

lärosäten	för	att	sedan	gå	in	mer	specifikt	på	den	valda	studerade	organisationen	LiU.	Hur	LiU	

ser	ut	som	organisation	samt	vilken	typ	av	mål	och	inriktning	organisationen	har	kommer	även	

att	presenteras.	Sedan	kommer	den	insamlade	datan	i	form	av	intervjuer	presenteras	utifrån	

dels	de	teoretiska	teman	vi	tagit	upp	tidigare,	men	också	utifrån	vilken	person	som	säger	vad.		

	

4.1	Svenska	lärosäten	

Sverige	har	för	närvarande	48	lärosäten	i	form	av	universitet	och	högskolor	som	erbjuder	

avancerad	utbildning	och	90	procent	av	dessa	lärosäten	drivs	av	staten	(Näringslivets	

forskningsberedning,	2016).	Det	är	staten	och	regeringen	som	ansvarar	och	beslutar	kring	mål	

och	de	resurser	som	tilldelas	lärosätena.	Det	är	sedan	universiteten	och	högskolorna	själva	som	

har	friheten	att	fördela	dessa	hur	de	vill	(Näringslivets	forskningsberedning,	2016).	Vidare	

förväntas	universitet	och	högskolor	erbjuda	utbildnings	och	forskningsmöjligheter	samt	arbeta	

för	en	hög	grad	av	samverkan	med	det	omgivande	samhället	(Näringslivets	

forskningsberedning,	2016).	Styrelsen	och	rektorn	ansvarar	för	ledning	och	utförande	av	dessa	

aktiviteter	(Näringslivets	forskningsberedning,	2016).	Det	är	även	styrelsen	som	ansvarar	och	

beslutar	om	organisationsstrukturen	och	strategin	på	respektive	lärosäte	enligt			“En	högskola	

beslutar	om	sin	interna	organisation	utöver	styrelse	och	rektor,	om	inte	något	annat	är	

föreskrivet“(Högskolelagen,	5	§	).	Vidare	är	det	förvaltningschefen	på	respektive	lärosäte	som	

ansvarar	för	organisation	av	ekonomin,	resursfördelningen,	upphandlingen	och	lokaler	

(Näringslivets	forskningsberedning,	2016).	

		

4.2	Linköpings	Universitet	organisation	

År	1975	påbörjade	Linköpings	Universitet	också	kallat	LiU,	sin	universitetsverksamhet	och	är	

således	ett	av	de	nyare	universiteten	i	Sverige	(Linköpings	Universitet	b,	2018).	Med	27	000	

studenter	och	4000	medarbetare	är	universitet	ett	av	Sveriges	största	och	arbetar	mot	att	

ständigt	förnyas	och	uttrycker	på	sin	hemsida	att	”förnyelse	är	vår	enda	tradition”	(Linköpings	
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Universitet	b,	2018).	LiU	bedriver	i	nära	samverkan	med	näringsliv	och	samhälle	

gränsöverskridande	och	världsledande	forskning	inom	ett	stort	antal	utbildningsområden	

(Linköpings	Universitet	b,	2018).	Organisationen	är	uppdelad	på	styrelse,	ledning,	

universitetsförvaltning	och	ett	antal	andra	organ	enligt	organisationsschemat	nedan.	Vissa	

organ	har	uteslutits	då	de	inte	anses	relevanta	för	den	här	studien.	

	

Figur	1	baserad	på	Schematiskt	organisationsscehma,	(Linköpings	Universitet	a,	2018).	

		

Det	högst	beslutande	organet	vid	LiU	är	universitetsstyrelsen	och	det	är	styrelsen	som	ansvarar	

inför	regeringen.	Styrelsen	har	ansvar	för	att	LiU	fullgör	sina	uppgifter	och	fattar	bland	annat	

beslut	om	budget,	årsredovisning	och	LiUs	organisation	(Linköpings	Universitet	a,	2018).	

Närmast	under	universitetsstyrelsen	finns	universitetsledningen	där	rektorn	ingår.	Rektorn	

utses	av	regeringen	och	sitter	i	universitetsledningen	tillsammans	med	vicerektor,	prorektor	

och	universitetsdirektör.	Ledningen	har	till	uppgift	att	leda	universitets	verksamhet	samt	

ansvarar	för	samverkan,	medarbetare	och	administration	(Linköpings	Universitet	a,	2018).	

		

LiUs	organisation	är	vidare	uppdelad	på	fyra	olika	fakulteter,	den	filosofiska,	den	medicinska,	

den	tekniska	och	slutligen	den	utbildningsvetenskapliga	fakulteten	vilket	kan	ses	i	organigramet	
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ovan	(Linköpings	Universitet	a,	2018).	Fakulteterna	har	det	högsta	ansvaret	för	utbildning	och	

forskning	inom	sitt	respektive	område	och	har	varsin	fakultetsstyrelse	som	ansvarar	för	

verksamheten.	Den	som	leder	fakulteten	kallas	dekan	och	är	även	fakultetsstyrelsen	

ordförande	(Linköpings	Universitet	a,	2018).	

		

Den	fakultet	som	studien	avgränsar	sig	till	är	den	så	kallade	filosofiska	fakulteten	(Filfak),	vilken	

därför	kommer	förklaras	närmare.	Filfak	erbjuder	utbildning	och	forskning	inom	bland	annat	

samhälls,	humaniora,	beteendevetanskap	och	präglas	av	ämnesövergripande	arbetssätt	och	

nytänkande.	12000	studenter	studerar	vid	fakultetens	program	och	fristående	kurser	inom	

såväl	ämnesövergripande	som	tvärvetenskapliga	teman	(Linköpings	Universitet	a,	2018).	För	

varje	program	finns	vidare	en	programansvarig	som	ansvarar	för	att	fakultetens	mål	för	

programmet	genomförs	(Linköpings	Universitet	c,	2018).			

		

4.3	Linköpings	Universitets	mål	och	strategier	

LiU	använder	sig	främst	av	en	strategikarta	som	verktyg	för	genomförande	av	strategi,	men	

betonar	på	sin	hemsida	att	det	inte	används	som	ett	mätverktyg	(Linköpings	Universitet	d,	

2018).	Strategikartan	används	för	att	bygga	upp	LiUs	strategi	och	består	av	de	målsättningar	

som	LiU	anser	att	ledningen	måste	fokusera	på	att	förverkliga	organisationens	vision.	På	sin	

hemsida	beskriver	LiU	vidare	att	strategikartan	används	av	LiUs	ledning	på	följande	sätt;	

• Som	ett	kommunikationsverktyg	ut	i	organisationen	och	mot	intressenter.	

• För	att	leda	och	utveckla	verksamheten.	

• För	att	möjliggöra	strategiskt	lärande	genom	uppföljning,	utvärdering	och	revision	av	

strategin.	

För	att	förtydliga	hur	LiU’s	övergripande	mål	ser	ut	har	vi	på	nästa	sida	konstruerat	en	figur	

baserad	på	LiU’s	strategikarta.	Då	hållbarhetsmålet	är	det	mål	den	här	studien	använder	sig	av	

som	exempel	på	ett	otydligt	mål	har	detta	markerats	med	kursiv	och	fet	stil.	
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Figur	4.	Egenkonstruerad	baserad	på	LiUs	startegikarta	(Linköping,	b	&	c,	2018).		

Gällande	hållbarhetsmålet	på	regeringsnivå	så	är	det	som	tidigare	nämnt	formulerat	i	

högskolelagen	enligt	nedan:	“Högskolorna	skall	i	sin	verksamhet	främja	en	hållbar	utveckling	

som	innebär	att	nuvarande	och	kommande	generationer	tillförsäkras	en	hälsosam	och	god	

miljö,	ekonomisk	och	social	välfärd	och	rättvisa”	(§5	Högskolelagen).	Det	är	därmed	denna	lag	

som	de	svenska	lärosätena	måste	förhålla	sig	till	och	arbeta	för	att	följa.	I	LiUs	fall	nämns	

hållbarhet	i	mitten	av	strategikartan	ovan.		
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4.4	Intervjuer	

Empirin	som	samlats	in	via	intervjuer	kommer	att	presenteras	utefter	de	teman	som	vi	

presenterat	i	den	teoretiska	referensramen	och	är	alltså	målformulering,	intern	

kommunikation,	lärosätens	förutsättningar	och	målkongruens.	Vidare	delas	respondenternas	

svar	upp	utefter	person	inom	respektive	område	för	att	det	ska	vara	lätt	att	identifiera	

skillnader	och	likheter	i	vad	de	säger.	Detta	sätt	att	presentera	empirin	kan	även	anses	lämpligt	

vid	det	fenomenologiska	synsätt	studien	antar	då	vi	intresserar	oss	för	personers	upplevelser	

och	känslor.	I	vilken	ordning	personernas	svar	inom	respektive	område	presenteras	kommer	för	

enkelhetens	skull	att	följa	strukturen	i	nedan	figur	och	börja	högst	upp	för	att	sedan	röra	sig	

nedåt.	

	

Figur	5.	Egenkonstruerad	Empiriframställning,	(2018).	
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4.4.1	Beskrivning	av	roller	

De	personer	som	intervjuats	och	deras	roll	har	sammanfattats	i	nedan	tabell:	

	

Position	 Arbetsuppgifter	

Prorektor	och	ledamot	i	
universitetsledningen	

Rektors	ställföreträdare.	Uppdrag	innefattar	att	stimulera	

pedagogisk	utveckling.	I	första	hand	inom	utbildningsfrågor.	

Prorektor	beskriver	sin	roll	i	att	hen	har	ansvar	för	

utbildningsfrågor,	intern	styrelse,	arbetsgrupper,	biblioteket,	

Didacticum	och	lika	villkor	(Prorektor,	2018).	

Prodekan	och	
miljöforskare	

Som	prodekan	ledamot	i	fakultetsstyrelsen	på	60%	samt	utsedd	till	

ordförande	för	gruppen	som	utredde	hållbarhetsmålet	på	LiU	

(Prodekan,	2018).	

Miljöstrateg	 Tjänsteman	som	arbetar	med	miljöfrågor	på	central	nivå	i	

universitetsförvaltningen.	Arbetar	med	miljöfrågor	gällande	LiUs	

miljöledningssystem,	att	ta	fram	miljömål,	uppdatera	miljöpolicies,	

göra	uppföljningar	och	driva	projekt	(Miljöstrateg,	2018).	

Programansvarig,	
universitetslektor	samt	
lärare	

Ansvar	som	programansvarig	innefattar	bland	annat	att	se	till	att	

fakultetens	mål	för	programmet	nås,	att	ta	initiativ	till	diskussion,	

kompetens-	och	vidareutveckling	programmets	lärare	och	

pedagogiska	profil.	Även	lärare	inom	ekonomisk	styrning	och	finans	

och	före	detta	studierektor	inom	FEK	(Programansvarig,	2018).	

Forskare	och	lärare	 Att	forska	inom	miljöområdet	samt	lära	ut	inom	området	för	

strategisk	miljöledning	på	filosofiska	fakulteten	och	teknologiska	

fakulteten	(Forskare,	2018).	
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4.4.2	Målformulering	

Prorektor	

På	frågan	om	hållbarhetmålets	tydlighet	svarar	prorektorn	att	“(...)	när	man	är	ute	och	turnerar	

det	begreppet	så	kliar	sig	väldigt	många	sig	i	huvudet	och	säger	att	det	är	väldigt	

otydligt”(Prorektor,	2018-04-12).	Prorektorn	menar	dock	att	begreppet	blir	tydligare	när	hen	

läser	om	FNs	agenda	2030	men	menar	ändå	att	uppfattningen	generellt	kring	målet	är	som	hen	

kallar	det:	“väldigt	flummigt	och	otydligt”	(Prorektor,	2018-04-12).	

	

Prorektorn	fortsätter	med	att	förklara	om	sin	upplevelse	av	de	övergripande	målen	för	LiU	och	

hänvisar	till	den	övergripande	strategikartan.	Hen	förklarar	att	strategikartan	är	menad	att	

fungera	som	ett	slags	bottenplatta	för	de	övergripande	målen	för	LiU.	“Det	är	ju	en	form	av	

bottenplatta	för	våra	riktigt	övergripande	mål	och	de	är	ju	ganska	allmänna	och	allmängiltiga.	

Sen	så	jobbar	vi	ju	mycket	med	verksamhetsplanen	som	är	vår	nedbrytning	av	kartan.	Den	sätts	

på	ett	års	eventuellt	tre	års	basis	och	då	beslutar	vi	kring	vilka	särskilda	mål	som	ska	gälla	under	

den	här	perioden.	Vart	behöver	vi	kraftsamla	kring”.	(Prorektor,	2018-04-12).		

	

Prorektor	fortsätter	med	att	ledningen	precis	har	haft	ett	möte	för	bestämmande	kring	dessa	

mål	och	förklarar	att	beslut	främst	tas	genom	dialoger	med	anställda	i	fakulteterna	och	den	

övriga	organisation.	När	det	gäller	hållbarhetsmålet	beskriver	hen	dock	att	de	inte	kommit	

riktigt	lika	långt.	“Man	har	inte	riggat	upp	det	på	samma	sätt	som	ett	sådant	mål	som	

digitalisering,	livslångt	lärande	eller	liknande.	Det	skulle	mycket	väl	kunna	bli	av	i	framtiden,	

men	det	vi	har	sagt	hittills	är	att	ta	hand	om	det	här	som	UKÄ	la	fram	och	det	är	en	ganska	stor	

puck	i	sig”.	(Prorektor,	2018-04-12).		

	

Prodekan	

Prodekanen	berättar	att	hen	har	bra	koll	på	de	övergripande	målen	som	gäller	på	LiU	och	att	

hen	tycker	att	de	förhåller	sig	till	dessa	på	ett	bra	sätt.	Prodekan	berättar	om	hållbarhetsmålet	

och	berättar	att	det	är	bestämt	att	målet	ska	nås	till	och	med	2018.	Hen	berättar	att	processen	

om	att	få	in	hållbarhetsmålet	mer	i	utbildningar	ser	lite	olika	ut	i	olika	delar	av	organisationen.	
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Vissa	utbildningar	måste	ha	med	hållbarhetsmålet	medan	andra	får	bestämma	själva.	“Vi	

förhåller	oss	till	vad	LiU	har	sagt	att	vi	ska	jobba	med	och	att	det	ska	vara	relevant	för	

utbildningen.	Men	vi	har	inte	kommit	så	långt	att	vi	har	satt	ner	foten	och	sagt	att	vi	måste	

skriva	in	hållbar	utveckling”	(Prodekan,	2018-03-22).	

		

Prodekanen	beskriver	vidare	hur	målen	bryts	ned	i	dagsläget	och	menar	att	det	är	

utbildningsplaner	och	kursplaner	som	styr	där	hållbarhetsmålet	för	filfak	inte	är	tydligt	inlagt	i	

matrisen	ännu.	Även	detta	arbete	ser	olika	ut	vid	olika	fakulteter.	“Nu	ligger	hållbarhetsmålet	

inte	tydligt	inlagt	i	matrisen	och	nu	funderar	vi	på	hur	vi	skulle	kunna	få	med	den	för	att	

säkerställa	att	vi	kan	visa	att	vi	verkligen	tar	upp	hållbar	utveckling”	(Prodekan,	2018-03-22).	

		

Prodekanen	upplever	hållbarhetsbegreppet	som	ganska	tydligt.	Hen	förklarar	dock	att	det	finns	

en	viss	problematik	då	vissa	delar	av	hållbarhetsbegreppet	är	mer	framträdande	än	andra.	Hen	

menar	att	miljöaspekten	kan	kännas	svår	eftersom	det	är	många	som	inte	har	förståelse	kring	

vad	det	innebär.	Prodekanen	menar	att	FNs	agenda	2030	skulle	kunna	användas	för	att	förenkla	

och	konkretisera	hållbarhetsbegreppet.	På	så	sätt	hoppas	prodekanen	att	det	ska	bli	lättare	för	

olika	medarbetare	att	se	hållbarhets	relevans	i	sitt	eget	arbete.	Hen	berättar	dock	att	de	inte	

valt	ut	några	specifika	av	dessa	mål	att	fokusera	på.	Samtidigt	beskriver	prodekanen	att	det	nu	

är	en	pågående	diskussion:	“Vi	har	inte	satt	ner	foten	och	det	finns	inga	beslut	än	utan	bara	

diskussioner”	(Prodekan,	2018-03-22).	

		

Prodekanen	beskriver	vidare	att	relevansen	är	väldigt	viktig	för	att	medarbetare	som	inte	

personligen	brinner	för	ämnet	ska	vilja	få	in	hållbarhetsbegreppet.	“Det	finns	brinnande	lärare	

och	studenter,	men	de	som	inte	brinner	för	ämnet	känner	att	det	inte	är	relevant	och	vill	därför	

inte	lära	sig	eller	lära	ut	om	det”	(Prodekan,	2018-03-22).	

		

Vidare	beskriver	prodekanen	att	lärare	kan	ha	svårt	att	veta	vad	begreppet	innehåller	och	att	

många	anställda	arbetar	med	hållbarhet	utan	att	ens	veta	om	det.		Vid	fråga	angående	en	

gemensam	definition	på	LiU	angående	hållbarhetskravet	beskriver	prodekan	att	de	har	

diskuterat	det	men	kommit	fram	till	att	högskolelagen	ska	gälla:	“Vi	har	ingen	egen	definition	
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utan	det	är	högskolelagen	som	gäller	rakt	av	(...)	Det	är	bättre	att	gå	på	den	definition	som	är	

än	att	vi	skapar	vår	egen	definition.	Vi	har	landat	i	att;	nej	vi	ska	inte	skapa.	Vi	har	den	

definition	som	finns”	(Prodekan,	2018-03-22).	

		

Gällande	strategikartan	tycker	prodekanen	att	den	är	bra	men	ganska	generell	och	skulle	kunna	

användas	egentligen	på	vilken	verksamhet	som	helst.	Hen	menar	att	de	olika	delarna	måste	

brytas	ned	för	att	de	olika	delarna	ska	komma	ut	i	verksamheten.	Prodekanen	anser	dock	att	

strategikartan	genomsyrar	verksamheten	men	att	det	inte	är	något	som	används	dagligen	i	utan	

ligger	lite	i	bakgrunden.	Strategikartan	tas	främst	upp	på	olika	typer	av	introduktioner	av	nya	

medarbetare	och	konstellationer	och	att	det	är	viktigt	att	den	används.	Prodekanen	anser	sig	

vidare	kunna	påverka	strategikartan	till	viss	grad,	främst	via	dekanen	som	sitter	i	ledningsrådet	

tillsammans.	“Min	snabbaste	väg	är	via	dekanen	som	sitter	i	ledningsrådet	och	kan	stämma	av	

vad	vi	ska	diskutera.	Då	kan	vi	ta	upp	vad	vi	tycker	är	de	viktiga	strategierna	på	ett	av	

fakultetens	ledningsmöten.	Så	jag	känner	att	jag	har	väldigt	snabba	och	bra	möjligheter	till	att	

påverka”	(Prodekan,	2018-03-22).	

		

Miljöstrateg	

Miljöstrategen	beskriver	att	hen	känner	till	LiUs	övergripande	mål	sedan	tidigare	och	hänvisar	

till	LiUs	strategikarta.	Hen	beskriver	målen	i	strategikartan	som	“fluffiga”	och	mer	som	en	

vägledande	riktning	verksamheten	ska	arbeta	mot	(Miljöstrateg,	2018-03-27).		

“De	mål	som	finns	i	strategikartan	är	ju	inga	tydliga	mål	som	att	vi	ska	minska	nåt	med	x	

procent	eller	liknande,	utan	det	är	ju	mer	som	en	riktning.	Så	den	får	man	ju	kanske	bryta	ner	till	

andra	typer	av	mål.	Den	blir	ju	mer	som	en	inriktning	och	likaså	med	de	här	policys,	där	det	står	

lite	mer	fluffigt	om	upphandlingar	osv.	Det	är	ju	inte	heller	egentligen	direkt	styrande	utan	mer	

en	inriktning	också”	(Miljöstrateg,	2018-03-27).	

	

Miljöstrategen	menar	vidare	att	hen	i	väldigt	liten	utsträckning	kan	påverka	målen	personligen	

men	att	det	är	väldigt	viktigt	att	de	sipprar	ut	i	den	övriga	verksamheten.	Hen	berättar	att	hen	
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dock	i	viss	mån	använder	målen	då	de	sätter	upp	mål	i	sitt	arbete	men	att	miljöstrategens	

verkliga	påverkan	ligger	i	att	påverka	andra,	trycka	på	och	sprida	kunskap	om	målet.			

Vid	frågan	hur	LiU	bryter	ner	målen	svarar	miljöstrategen	att	mycket	bygger	på	strategikartan	

och	att	den	sedan	bryts	ned	på	olika	sätt	på	olika	nivåer	men	att	det	krävs	en	tydligare	styrning	

uppifrån	även	gällande	detta	“Det	vi	saknar	är	den	här	styrningen	uppifrån,	att,	nu	gör	vi	det	

här	och	vi	ska	följa	upp	det	på	det	här	viset	och	ser	till	att	det	faktiskt	blir	så.	Den	styrningen	har	

vi	inte	just	nu”	(Miljöstrateg,	2018-03-27).	

Hen	berättar	vidare	om	att	strategikartan	och	mål	som	bryts	ned	ska	stämma	överens:	“Det	

som	står	i	vår	verksamhetsplan	ska	stämma	överens	med	strategikartan	och	följa	en	logisk	

kedja	ända	ner	till	den	enskilda	medarbetaren”	(...)	”Att	man	faktiskt	kan	ska	se	hela	den	här	

kedjan	och	sedan	även	i	uppföljningen	av	målen	är	något	som	universitet	jobbat	med	lite	

tydligare	de	senaste	åren”	(Miljöstrateg,	2018-03-27).	

		

Gällande	hållbarhetsmålet	specifikt	tycker	hen	att	det	borde	ta	mer	plats	i	strategikartan	och	bli	

en	del	av	LiUs	kärnverksamhet,	vilket	det	i	dagsläget	inte	gör.	Miljöstrategen	förklarar	vidare	att	

detta	dock	kan	vara	svårt	eftersom	vissa	av	de	övergripande	målen	inte	är	kongruenta	och	är	

motstridiga.		

	

Vidare	beskriver	miljöstrategen	själva	hållbarhetsbegreppet	som	problematisk	på	så	sätt	att	det	

kan	betyda	olika	för	olika	medarbetare	beroende	exempelvis	vilket	fält	de	undervisar	inom.	“Vi	

ska	inte	hitta	på	en	egen	definition,	men	vi	ska	hitta	ett	förhållningssätt	som	funkar	för	olika	

delar	av	organisationen”	(Miljöstrateg,	2018-03-27).	Miljöstrategen	menar	att	medarbetarnas	

olika	bakgrund	och	påverkar	hur	de	ser	på	begreppet	och	utbildning	om	hållbarhet	är	också	

svårt	att	ge	på	grund	av	medarbetares	olika	förkunskaper	på	området.	
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Programansvarig	

Vid	frågan	kring	de	övergripande	målen	på	LiU	berättar	programansvarig	att	hen	inte	har	riktigt	

koll	på	vilka	de	är	men	vet	om	att	det	finns	med	i	en	strategikarta.	Hen	konstaterar	även	att	på	

sin	nivå	upplever	hen	inte	ha	möjligheten	att	påverka	de	övergripande	målen	och	att	de	upplevs	

diffusa.	De	mål	som	upplevs	som	mest	drivande	i	verksamheten	beskriver	hen	som;	“De	

ekonomiska	målen.	Nu	säger	jag	inte	att	de	är	viktigast,	men	de	styr	nog	den	här	

organisationen	väldigt	väldigt	hårt“	(Programansvarig,	2018-03-26).	Programansvarig	berättar	

vidare	att	det	är	de	ekonomiska	målen	som	är	tydligast	och	har	resurser	kopplade	till	sig	samt	

följs	upp.	Hen	fortsätter	vidare	med	att	understryka	vikten	av	kvalitetsmål	vid	utveckling	av	

kurser	och	program	för	att	kurserna	ska	upplevas	vara	av	god	kvalitet.	

		

Vid	vidare	frågor	kring	strategikartan	visste	programansvarig	vad	det	innehöll	på	LiU	på	en	

övergripande	nivå.	Programansvarig	beskrev	att	hen	upplevde	sig	inte	kunna	påverka	de	mål	

som	kartan	innehöll.	Strategikartan	beskriver	hen	vidare	ha	fått	visst	genomslag	i	

organisationen	men	används	av	anställda	i	olika	utsträckning.	De	anställda	har	inte	heller	fått	

utbildning	i	hur	de	ska	arbeta	med	kartan.	För	att	strategikartan	ska	få	slagkraft	beskriver	

programansvarig	att	det	krävs	tydliga	direktiv	och	kommunikation	av	dessa	och	att	kartan	i	sig	

inte	räcker.	

		

Programansvarigs	uppfattning	av	hållbarhetsmålet	beskrevs	vidare	målet	som;	“Just	nu	är	det	

ganska	diffust”	(Programansvarig,	2018-03-26).	Hen	beskriver	vidare	målet	som	ett	framtida	

projekt	som	universitetet	kommer	att	behandla	mer	i	framtiden	men	att	det	i	dagsläget	är	

ganska	vagt.		Fortsättningsvis	beskriver	hen	om	hur	hen	arbetar	mot	några	specifika	mål	“Det	är	

nog	lite	olika	i	olika	roller,	men	generellt	skulle	jag	säga	att	frihetsgraden	på	universiteten	är	

väldigt	stor	för	de	som	har	någon	form	av	mandat,	i	vilket	fall	på	den	filosofiska	fakulteten“	

(Programansvarig,	2018-03-26).	Hen	upplever	att	de	mål	som	skulle	uppfyllas	är	de	som	hen	

själv	sätter	upp	och	så	är	situationen	på	universitetets	flesta	nivåer.	Det	mål	som	ges	är	

utvecklingsmål	som	kommer	i	form	av	arbetsbeskrivningar.	“Målen	är	inte	alltid	jättetydliga,	

och	definierar	inte	exakt	vad	som	ska	klaras	av	till	nästa	period.	Målen	finns	snarare	i	form	av	
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arbetsbeskrivningar”	(Programansvarig,	2018-03-26).	

	

Frågor	kring	de	satta	målen	och	om	de	är	uppnåeliga	och	realistiska	beskriver	programansvarig	

att	målen	inte	sätts	så	hårt	och	det	sker	mer	i	form	av	dialog.	Hållbarhetsmålet	är	inte	är	ett	mål	

som	de	har	haft	uppe	i	dessa	dialoger	tidigare	och	därför	finns	det	ingen	tydlig	nedbrytning	och	

uppföljning	av	målet.	Programansvarig	beskriver	vidare	att	majoriteten	mål	är	kopplade	till	

pengar	och	att	det	är	dessa	som	har	en	tydlig	och	frekvent	uppföljning.		

Programansvarig	beskriver	vidare	att	gränsen	mellan	uppnådda	och	inte	uppnådda	mål	inte	är	

särskilt	skarpt.	“Det	finns	inte	uttalade	mål	för	lärare	som	följs	upp	skarpt	heller	egentligen”	(..)	

“Men	om	ingen	skulle	söka	till	programmet,	eller	om	man	går	back	väldigt	länge	skulle	det	bli	

skarpt	läge	och	man	skulle	behöva	driva	det	vidare”(Programansvarig,	2018-03-26).	Hen	

berättar	vidare	att	hen	upplever	att	anledningen	till	att	hållbarhetsmålet	inte	fått	så	stort	fokus	

är	för	att	det	krävs	tydligare	direktiv	och	resurser	kopplade	till	hållbarhetsmålet	för	att	

satsningar	ska	kunna	slå	igenom.	

Forskare	

Upplevelsen	av	LiUs	övergripande	mål	beskriver	forskaren	inte	kunna	utantill	utan	refererar	till	

strategikartan.	Forskaren	berättar	att	hen	använder	strategikartan	i	föreläsningar	där	kartan	tas	

upp	som	ett	exempel	på	strategisk	miljöledning.	Fortsättningsvis	upplever	forskaren	att	hen	

inte	har	möjligheten	att	påverka	de	mål	som	finns	i	kartan.	Angående	frågan	om	hen	upplever	

målen	som	uppnåeliga	och	realistiska	varav	hen	svarar	att	på	sätt	och	vis	eftersom	de	är	fluffiga	

och	eftersom	de	är	omätbara	så	tycker	forskaren	att	det	är	svårt	att	svara	på	om	de	är	

realiserbara.	

	

Hållbarhetsmålet	upplever	hen	blivit	ett	projekt	som	“runnit	ut	i	sanden”	(Forskare,	2018-03-27)	

och	hen	fortsätter	berätta	att	hållbarhetsmålet	definitivt	skulle	kunna	vara	mätbara	men	att	LiU	

måste	välja	inriktning	beroende	på	vilket	sätt	LiU	vill	jobba	med	målet	“Det	handlar	mer	om	att	

LiU	måste	sätta	ned	foten	och	bestämma	sig”	(Forskare,	2018-03-27).	
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Vi	frågar	om	betydelsen	hållbarhetsmålet	har	för	forskaren	personligen	varpå	hen	svarar	att	det	

är	omöjligt	att	definiera	eftersom	det	finns	för	många	definitioner	av	begreppet.	Hens	egen	

tolkning	är	dock	att:	“Vi	rör	oss	mot	ett	samhälle	som	måste	vara	hållbart	för	kommande	

generationer.	Och	riktigt	vad	det	innebär	är	ju	väldigt	svårt	att	säga,	det	måste	man	definiera	

beroende	på	vilken	sfär	man	är	inom”	(Forskare,	2018-03-27).	Hen	berättar	vidare	att	

hållbarhetsmålet	är	en	personlig	drivkraft	som	motiverar	eftersom	det	ingår	i	hens	forskning.	

Även	att	vilja	hjälpa	världen	på	något	sätt	och	göra	den	lite	bättre	motiverar	forskaren	i	sitt	

arbete.	Vi	fortsätter	med	frågan	om	hen	vet	om	hållbarhetsmålet	bryts	ned	på	något	vis,	vilket	

hen	inte	vet	någonting	om	eller	sett	någonting	av.	

	

Vidare	frågar	vi	om	medarbetare	fått	någon	utbildning	av	strategikartan	vilket	forskaren	

berättar	att	de	inte	fått.	Däremot	innehåller	medarbetarenkäten	strategierna	där	medarbetare	

ska	fylla	i	att	de	har	sett	strategierna	som	finns	med	i	dokumentet.	Så	på	detta	sätt	påminns	

medarbetarna	innan	enkäterna	som	kommer	ut	vartannat	år.	Vidare	upplever	forskaren	att	

hållbarhetsmålet	är	för	långt	ner	på	prioritetslistan	och	tar	för	liten	plats	på	LiU.	“Det	är	ju	bara	

en	liten,	liten	bit	av	vår	största	samhällsutmaning	som	vi	arbetar	med.	Och	jag	tycker	att	det	är	

väldigt	märkligt”	(Forskare,	2018-03-27).	
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4.4.3	Intern	kommunikation	

Prorektor	

Vid	frågor	kring	hur	LiU	arbetar	för	att	förankra	de	övergripande	målen	i	organisationen	

berättar	Prorektor	att	kommunikation	sker	genom	dialoger	där	ledning	går	ut	i	organisationen	

och	pratar	med	anställda.	Därefter	arrangeras	en	så	kallad	rektor-strategi	dialog	vid	sex	tillfällen	

under	året.	Prorektor	fortsätter	att	förklara	att	rektorn	på	dessa	möten	informerar	om	hur	LiU	

arbetat	med	målen.	Medarbetarna	blir	även	inbjudna	till	workshops	där	de	får	möjligheten	att	

berätta	om	sina	upplevelser	av	hur	de	arbetar	med	mål	samt	får	ge	förslag	på	vad	de	tycker	LiU	

borde	satsa	på.	Vidare	berättar	Prorektor	att	detta	fungerar	som	LiUs	primära	plattform	för	

kommunikation	av	mål	men	att	det	är	svårt	att	nå	ut	till	alla	anställda:	“Det	är	en	jättesvår	sak	

att	göra,	hur	man	ska	få	ner	idéerna	om	LiUs	primära	mål	ända	ned	till	golvet”	(Prorektor,	

2018-04-12).	Hen	förklarar	att	LiU	därför	måste	vara	kreativa	för	att	nå	ända	ut	till	sina	lärare	

eftersom	det	finns	risk	att	målen	fastnar	på	ledningsnivå.		

	

Gällande	verksamhetsplanerna	ställde	vi	frågan	kring	hur	dessa	kommuniceras	ut	i	

verksamheten.	Prorektor	förklarade	att	webben	är	central	vid	den	intern	kommunikation	och	

fungerar	även	som	ett	ansikte	utåt.	“Verksamhetsplanen	är	vår	primära	plattform	vad	det	gäller	

att	beskriva	va	LiU	vill	under	de	kommande	åren	mer	specifikt	nedbrutet	i	uppdrag	och	vägval.	

Så	där	är	ju	den	främsta	kommunikationen,	sen	är	det	svårt	att	få	ut	det	bättre.	Det	måste	vi	

verkligen	fundera	över	hur	vi	ska	göra”	(Prorektor,	2018-04-12).	

Prorektor	fortsätter	berätta	att	hållbarhetsmålet	specifikt,	vad	hen	vet,	inte	har	kommunicerats	

på	webben	mer	än	lite	mer	utspritt	vid	olika	tillfällen	men	om	de	skulle	söka	på	hållbarhet	och	

LiU	så	skulle	mycket	information	dyka	upp	kring	ämnet.	

	

Prorektorn	förklarar	vidare	vad	hen	tycker	är	ett	lämpligt	sätt	att	kommunicera	ut	

hållbarhetsmålet	på	för	att	nå	ut	till	alla	hörn	av	organisationen.	“Att	komma	ner	hela	vägen	till	

golvet	är	en	jättesvår	fråga	och	det	tror	jag	inte	finns	ett	svar	på.	Jag	tror	att	rektors-dialogerna	

är	jätteviktiga	och	de	kommer	vi	att	ha	på	årlig	basis.	Då	kommer	vi	bjuda	in	alla	och	

förhoppningsvis	kommer	lika	många	som	i	år	och	helst	ännu	fler	kommande	år”	(Prorektor,	
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2018-04-12).	Hen	upplever	att	universitetet	behöver	jobba	på	olika	sätt	för	att	nå	ut	till	alla	och	

på	så	sätt	försöka	få	en	spridning	på	hållbarhetsmålet.	

	

Angående	de	övergripande	målen	berättar	prorektorn	att	arbetet	med	kommunikation	av	dessa	

mål	ligger	i	att	få	ner	målen	i	form	av	handlingsarbete	på	lokal	nivå.	Prorektorn	menar	att	

styrelsen	ger	tydligare	direktiv	kring	de	mål	som	ska	uppnås	och	sedan	signalerar	dessa	

handlingsplaner	till	respektive	fakultet	och	institution	vad	dess	medarbetare	i	sin	arbetsroll	kan	

göra	för	att	uppnå	målen.	Därefter	förklarar	Prorektor	att	institutionen	tar	eget	ansvar	i	att	

uppnå	målet	och	lägger	upp	sin	egna	målprocess.	Prorektor	berättar	fortsättningsvis	att	det	

sker	uppföljning	av	dessa	arbetsprocesser	mot	mål	i	januari	och	februari	varje	år	där	rektorer,	

institutioner	och	dekaner	går	igenom	handlingsplanen	tillsammans	för	att	utvärdera	processen	

och	måluppfyllelsen.	

	

Prodekan	

Vid	frågor	kring	hur	kommunikationen	av	hållbarhetsmålet	ser	ut	i	dagsläget	vid	prodekanens	

fakultet	berättar	hen	att	det	fått	mer	fart	sedan	UKÄs	utredning	kom	ut.	

	

“Vi	har	tagit	upp	det	i	och	med	det	arbete	som	skulle	göras	kring	självvärderingen	och	vi	tar	upp	

det	på	den	typen	av	möten	där	vi	träffar	delar	av	verksamheten.	Dels	på	kansliet	och	

fakultetsledningsnivå	men	också	ut	i	verksamheten.	De	kanaler	vi	har	är	ju	dels	

kvalitetsnämnden	för	kvalitetsfrågor	inom	grundutbildning	där	det	sitter	lärarrepresentanter	

där	vi	pratar	om	hur	vi	ska	arbeta	med	olika	frågor	(Prodekan,	2018-03-22).	Prodekanen	träffar	

även	programansvariga	tre	gånger	per	termin	där	den	här	typen	av	frågor	tas	upp	och	

hållbarhetsmålet	har	diskuterats.	Vidare	finns	det	ansvariga	för	programmen	vilka	fungerar	som	

en	förlängd	arm	och	ska	komma	med	information.	Prodekanen	säger	dock	att	det	är	svårt	att	nå	

ut	till	precis	alla.	“Det	är	inte	säkert	vi	når	varje	enskild	lärare	utan	vi	når	de	som	har	ett	

uppdrag	att	jobba	med	det”	(Prodekan,	2018-03-22).	
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Angående	hur	UKÄs	utredning	har	spridits	säger	prodekanen:	“Den	har	varit	uppe	och	spreds	i	

utbildningsrådet	där	det	fanns	lärarrepresentanter	och	elevrepresentanter.	Vi	nämnde	den	

också	när	den	kom	i	olika	sammanhang.	Sen	är	det	ju	länken	lite	omfattande	men	jag	skulle	jag	

säga	att	den	har	spridits	ändå”	(Prodekan,	2018-03-22).	

	

Miljöstrateg	

Vid	frågan	om	hur	hållbarhetsfrågor	kommuniceras	ut	i	LiU	som	organisation	förklarar	

miljöstrategen	att	det	inte	är	tillräckligt	ofta	och	att	en	tydligare	strategi	för	detta	skulle	

behövas.	“Kommunikationen	går	sådär	skulle	jag	nog	säga.	Det	skulle	ju	verkligen	behövas	

funderas	på	en	bättre	strategi	för	att	nå	ut	med	de	här	frågorna.	Och	att	det	kommer	ut	

information	och	diskussion	om	kommunikation	kring	frågorna	i	andra	nätverk	som	kan	nå	

längre	i	sina	kanaler.	Då	kan	man	nå	jättelångt.	Mina	kanaler	är	mer	att	informera	och	trycka	

på”	(Miljöstrateg,	2018-03-27).	Hen	berättar	vidare	att	de	inte	haft	någon	specifik	

informationskampanj	utan	mer	försöker	“smyga	in”	frågan	i	befintliga	diskussioner	och	på	

möten.		

	

Vidare	anser	miljöstrategen	att	kommunikationen	via	webbplatsen	som	kommunikationskanal,	

inte	är	optimal.	“LiU	har	ju	en	ny	webbplats,	eller	en	extern	webb,	och	på	den	finns	det	i	

dagsläget	ingenting	om	LiUs	miljöarbete.	Men	det	jobbar	vi	på,	för	jag	tycker	att	vi	ska	

marknadsföra	det	som	går	bra.	Jag	tycker	det	är	konstigt	att	man	har	en	organisation	som	

påstår	sig	jobba	med	miljöfrågor	och	sen	har	man	ingen	information	utåt	om	det”	(Miljöstrateg,	

2018-03-27).	Hon	menar	vidare	att	mycket	som	görs	på	området	bör	lyftas	fram	“Det	finns	

jättemånga	duktiga	forskare	som	man	måste	lyfta	fram,	och	om	deras	forskning	kommer	fram	

på	forskningswebben	vore	det	ju	kul	om	man	kunde	knyta	tydligare	att	de	här	forskarna	finns	på	

ett	universitet	som	faktiskt	också	försöker	miljöanpassa”	(Miljöstrateg,	2018-03-27).	

	

Miljöstrategen	fortsätter	berätta	att	det	inom	organisationen	dock	finns	väldigt	engagerade	

forskare	och	lärare	som	driver	hållbarhetsfrågor	underifrån	som	didacticum	vilka	arbetar	med	

koncept	som	att	”låna	en	pedagog”	(Miljöstrateg,	2018-03-27),	och	att	vidareutbilda	
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medarbetare	genom	olika	kurser	och	seminarier.	Hen	ser	dock	att	det	inte	är	alla	som	tar	sig	

tid,	eller	har	tid	att	delta	och	utnyttja	sina	medarbetares	kunskaper	och	ser	gärna	att	det	skulle	

ingå	i	grundutbildningen	för	nydisputerade.	Miljöstrategen	själv	kommunicerar	ut	vad	som	görs	

på	miljöområdet	för	alla	nyanställda	i	bästa	fall	några	gånger	på	år,	men	hen	menar	att	detta	

inte	räcker	och	att	kunskapen	om	organisationens	miljöarbete	generellt	inte	är	känt	av	alla	

anställda.	

	

Programansvarig	

Vid	frågan	kring	kommunikation	på	LiU	förklarar	programansvarig	kommunikationen	kring	

hållbarhet.	“Kommunikation	fanns	tidigare	på	Tv-skärmar	runt	och	på	hemsidan	och	man	hade	

en	bild	av	att	vi	låg	långt	fram	i	miljöfrågor.	Men	det	var	mer	kommunikation	som	visade	på	att	

vi	är	duktiga	på	miljö	snarare	än	hållbarhet	skulle	jag	säga	(...)	Hållbarhetsbegreppet	har	inte	

egentligen	kommunicerats	ut	än”	(Programansvarig,	2018-03-26).	Hen	vet	inte	heller	riktigt	vem	

det	är	som	ansvarar	för	att	kommunicera	ut	hållbarhetsmålet	och	anser	att	målet	måste	bli	

tydligare	för	att	hen	ska	kunna	arbeta	med	målet.	

	

Fortsättningsvis	beskriver	programansvarig	att	dessa	problem	beror	på	att	de	

kommunikationskanaler	som	finns	har	försämrats	i	och	med	omstruktureringen	som	ledde	till	

att	webben	delades	in	i	ett	internt	och	externt	innehåll.	“Tidigare	fanns	ju	faktiskt	en	

fungerande	hemsida	och	den	finns	ju	inte	på	samma	sätt	längre.	Den	finns	bakom	men	den	

underhålls	inte	på	samma	sätt	längre.	(...)	Ville	jag	veta	någonting	om	hållbarhet	eller	något	om	

hur	man	jobbar	med	vissa	typer	av	frågor	på	en	viss	nivå	eller	institution	då	fanns	den	

informationen;	vem	ska	jag	prata	med,	kontakta,	hur	jobbar	de	och	varför.	Nu	är	det	

jättejobbigt	att	hitta	den	typen	av	information.”	(Programansvarig,	2018-03-26).	

	

Hen	upplever	vidare	att	viktig	information	i	och	med	detta	har	fallit	bort	för	hens	arbete	i	att	

uppfylla	mål	“För	att	driva	verksamhet	måste	man	ju	veta	vad	andra	gör”	(Programansvarig,	

2018-03-26).	Programansvarig	beskriver	också	att	återkopplingen	av	målen	inte	är	frekvent	nog.	
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Forskare	

Forskarens	upplevelser	av	hur	hållbarhetsmålet	kommuniceras	ut	på	LiU	är	att	det	sker	för	

sällan.	Hen	berättar	att	det	internt	kommer	lite	nyheter	om	hållbarhetsmålet	då	och	samt	att	

de	pratar	om	det	på	arbetsplatsträffar,	men	att	det	inte	är	tillräckligt	“För	att	det	ska	förankras	

måste	man	jobba	med	det	praktiskt,	och	det	har	vi	inte	gjort	alls.	Inte	från	universitets	sida”	

(Forskare,	2018-03-27).	Hen	berättar	vidare	att	efter	omstruktureringen	av	hemsidan	har	

kommunikationen	mellan	medarbetare	försämrats,	“Ja,	hemsidan	är	ju	bara	ett	stort	skämt.	Vi	

har	tappat	väldigt	mycket	i	och	med	den	nya	hemsidan”	(Forskare,	2018-03-27).	

	

Forskaren	beskriver	vidare	att	hen	även	upplever	att	strategier	för	att	jobba	med	hållbarhet	är	

bristfälliga.	De	kommunikationskanaler	som	forskaren	nämner	är	framförallt	mailutskick,	

intranätet	och	kommunikation	via	rektor	till	prorektor	till	avdelningschef	och	så	vidare.	Mer	än	

de	kommunikationskanalerna	upplever	inte	forskaren	finns.	

	

Forskaren	förklarar	vidare	om	sitt	eget	arbete	gällande	kommunikation	av	hållbarhet	där	hen	

främst	bidrar	genom	sin	forskning	och	undervisning.	Forskaren	säger	sig	dock	uppleva	att	det	

endast	är	miljöaspekter	som	folk	generellt	tänker	på	när	de	hör	hållbarhet	vilket	hen	förklarar	

att	även	universitetet	gör	i	sitt	arbete	mot	hållbarhetsmålet.	

	

Vidare	kan	inte	forskaren	utveckla	varför	universitetet	fått	underkänt	i	betyget	från	UKÄ.	

Forskaren	förklarar	att	information	om	undersökningens	resultat	kom	upp	i	ett	möte	och	att	

det	där	lät	som	att	universitetet	inte	behövde	ändra	i	sin	utbildning	så	mycket	eftersom	“LiU	

ligger	ganska	bra	till”	(Forskare,	2018-03-27).	Hen	fortsätter	berätta	att	det	inte	heller	finns	

specifika	mål	som	hens	avdelning	jobbar	mot.	Däremot	finns	det	andra	övergripande	mål	som	

följs	upp	såsom	mängden	publikationer	och	annars	främst	ekonomiska	mål.	Vid	frågan	om	

forskaren	hade	läst	UKÄs	undersökning	beskriver	hen	att	hen	till	viss	del	hade	gjort	det.	Hen	

berättar	att	information	om	UKÄs	undersökning	kom	via	ett	nyhetsbrev	från	Alltinget	men	

också	genom	ett	huvudrektorsmötet	via	tek-fak.	Där	lyftes	inte	undersökningen	fram	som	ett	

problem	för	fakulteten	utan	beskrevs	främst	beröra	andra	delar	av	universitetet.		
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4.4.4	Lärosäten	och	dess	förutsättningar	

Prorektor	

Prorektor	förklarar	att	hållbarhetsmålet	inte	har	ett	riktigt	sammanhållet	begrepp	eftersom	LiU	

är	ett	så	brett	universitet	med	många	olika	typer	av	utbildningar.	Prorektor	beskriver	

problematiken	på	följande	sätt:	“Andra	universitet	har	en	starkare	profil	i	sina	utbildningar	kring	

det	här	med	hållbarhet	och	det	finns	de	som	har	flyttat	fram	positionerna.	Men	eftersom	vi	är	

ett	väldigt	brett	universitet,	med	väldigt	många	typer	av	utbildningar	så	tror	jag	att	vägen	har	

varit	lite	längre	till	att	ha	ett	samlat	begrepp.	(...)	Det	är	väl	en	förklaring	att	vi	inte	har	satsat	så	

hårt	som	vissa	andra	universitet	på	att	göra	det	här	till	en	stark	profilfråga.	Det	har	inte	varit	

lika	hanterbart	i	relation	till	att	vi	är	så	pass	mångfacetterade”	(Prorektor,	2018-04-12).	

	

Hen	anser	dock	att	LiU	är	bra	på	vissa	delar	av	hållbarhet	men	att	andra	behöver	utvecklas	mer.	

“Vi	nog	rätt	duktiga	på	och	får	till	och	med	utmärkelser	som	mest	klimatmedvetna,	mest	

miljömedvetna	universitet	och	sådana	saker.	Så	vi	är	ju	inte	dåliga	på	det.	Men	det	jag	tror	att	

vi	inte	kommit	lika	långt	med	de	andra	aspekterna	av	hållbarhetsfrågorna.	Där	har	vi	nog	

jobbat	mindre	och	fokuserat	mer	på	klimat	och	miljö	som	en	form	av	profilfrågor.	Vi	är	duktiga	

på	delar	av	det	men	inte	riktigt	på	helheten”	(Prorektor,	2018-04-12).	

	

Prorektor	fortsätter	vidare	att	kraven	på	vad	som	behövs	för	att	uppfylla	målet	till	viss	del	varit	

otydliga:	“Den	här	gruppen	som	utvärderade	oss	och	andra	lärosäten,	de	hade	en	mycket	mer	

schablonmässig	hållning	till	hur	man	ska	arbeta	med	målet.	Vad	är	det	för	poäng	att	ha	det	i	

vissa	och	inte	i	andra	om	egentligen	alla	ska	ha	det.	Då	kan	man	ju	säga	att	alla	ska	ha	det”	

(Prorektor,	2018-04-12).	Hen	upplevde	ändå	rapporten	som	givande.	“Nu	kommer	vi	göra	som	

de	säger,	vi	efterlever	det.	Jag	tyckte	att	de	hade	mycket	bra	rekommendationer.	Det	gav	oss	

möjlighet	att	se	hur	vi	ska	jobba	med	det	här”	(Prorektor,	2018-04-12).	

	

Vid	frågan	om	vad	som	sker	för	att	komma	framåt	med	målet	just	nu	svarar	prorektorn.	

“Framför	allt	har	vi	prioriterat	hållbarhetsfrågor	kopplat	till	utbildning	och	forskarutbildning.	

Sen	får	vi	se	vad	som	mer	behöver	göras,	och	vad	som	behöver	lyftas	in	för	att	styra	upp	det	på	
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ännu	högre	nivå.	Det	kom	faktiskt	en	hel	del	röster	i	rektors-strategidialogerna,	som	tyckte	att	vi	

behöver	vi	lägga	ner	mer	krut	på	agenda	2030.	Så	det	är	någonting	som	folk	funderar	kring	och	

det	kommer	att	ske,	men	vi	gör	det	i	lite	olika	steg”.	(Prorektor,	2018-04-12).	

	

Prodekan	

Prodekanen	förklarar	att	om	hen	jämför	hållbarhetsmålet	med	tex	jämställdhetsmålet,	så	är	

jämställdhetmålet	mycket	tydligare	inskrivet	och	står	med	i	varje	kursplan	och	att	det	finns	

specifika	genuslektorer	som	har	till	uppdrag	arbeta	specifikt	kring	genusfrågor.	“Nu	har	det	

styrts	upp	ännu	mer	med	ännu	tydligare	mål	som	LiU	måste	uppfylla	som	myndighet”	

(Prodekan,	2018-03-22).	

	

Vid	frågan	på	om	hållbarhetsområdet	skulle	kunna	organiseras	på	liknande	sätt	svarar	

prodekan:	“Det	har	varit	en	fråga	nu	eftersom	flera	av	de	som	det	gick	bra	för	i	utvärderingen	

har	organiserat	upp	hur	de	arbetar.	Nu	låter	detta	väldigt	olikt	mig,	för	jag	tillhör	vanligtvis	de	

som	gillar	riktlinjer	i	styrningen	men	vad	gäller	hållbarutveckling	är	jag	lite	rädd	att	det	blir	en	

pålaga”	(Prodekan,	2018-03-22).	Hen	beskriver	vidare	att	hen	inte	tycker	att	de	ska	organisera	

upp	hållbarhetsarbetet	för	mycket.	“Det	hjälper	inte	att	vi	bestämmer	en	massa	här	uppe	om	vi	

inte	har	verksamheten	med	oss.	(…)	Självklart	ska	högskolelagen	gälla	men	det	borde	bygga	på	

verksamhetens	behov	och	hur	de	ska	göra	snarare	att	vi	bara	ska	organisera	upp”(Prodekan,	

2018-04-11).	

	Vidare	berättar	prodekanen	att	på	den	uppföljningskonferens	hen	varit	på	gällande	UKÄs	

undersökning	tyckte	flera	av	universiteten	att	de	tyckte	undersökningen	hade	som	ett	facit.	

“Istället	för	fråga	“hur”	jobbar	ni	med	hållbar	utveckling	så	fanns	det	nästan	ett	facit.	Och	

bedömningen	baserades	på	hur	väl	man	uppfyllt	facit.	Så	därför	fanns	en	oro	redan	från	början	

att	vi	inte	har	organiserat	upp	det	tillräckligt”	(Prodekan,	2018-03-22).	Hen	menar	vidare	att	det	

inte	är	något	fel	på	att	organisera	upp	verksamheten,	men	att	det	borde	handla	mer	om	hur	de	

säkerställer	att	LiU	faktiskt	jobbar	med	hållbarhetsfrågan.	Där	tycker	hen	i	nuläget	att	LiU	har	

mer	att	jobba	på.	
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Angående	vilken	plats	hållbarhet	tagit	i	tidigare	diskussioner	på	möten	som	prodekanen	deltagit	

i,	svarar	prodekan:	“Jag	tror	att	man	tar	upp	alla	delar	men	det	är	klart	att	ekonomin	kommer	in	

och	slår	och	påverkar	hela	tiden.	Vi	kan	ha	världens	bästa	idéer	och	jättemycket	vi	vill	göra	men	

vi	har	samtidigt	begränsade	resurser”	(Prodekan,	2018-03-22).	Prodekanen	förklarar	att	det	är	

olika	svårt	att	få	in	hållbarhet	i	och	med	att	de	flesta	inom	organisationen	redan	har	fullt	

schema.	“För	vissa	är	det	en	självklarhet.	Många	gör	det	redan	och	för	dem	har	detta	inte	varit	

så	svårt.	Men	många	har	reagerat	och	tyckt	att	nu	kommer	det	något	nytt	som	vi	måste	

klämma	in	och	då	måste	något	annat	ryka.	Där	finns	ett	motstånd	till	att	ta	bort	någonting	och	

vi	kan	inte	lägga	till	för	när	ska	vi	hinna	med	det?	Där	tror	jag	det	är	svårt”(Prodekan,	2018-03-

22).	

Vidare	tycker	prodekanen	att	det	är	oklart	vad	ledningen	gör	för	att	skapa	en	gemensam	syn	på	

hållbarhetsbegreppet.	Och	hen	avslutar	med	att	tillägga	att	hen	generellt	tycker	att	LiU	måste	

sätta	ner	foten	“Om	vi	ska	jobba	med	hållbar	utveckling	tycker	jag	att	vi	måste	sätta	ner	foten	

för	vad	LiU	ska	stå	för.	Sen	ska	varje	fakultet	anpassa	sig	efter	hur	det	fungerar	för	dess	egen	

verksamhet.	Det	går	liksom	inte	att	gå	rakt	ner”	(Prodekan,	2018-03-22).	Hen	fortsätter	med	att	

samarbetet	mellan	de	olika	fakulteterna	kan	bli	bättre:	“Jag	tycker	inte	att	fakulteterna	ska	få	

allt	för	mycket	egen	frihet.	Ibland	känns	det	som	att	vi	nästan	försöker	att	bli	olika	fast	vi	

egentligen	kunde	göra	vissa	saker	mycket	mer	gemensamt.	(...)	Men	under	tiden	jag	varit	här	

tycker	jag	vi	jobbar	mer	och	mer	gemensamt	som	jag	tror	är	ett	måste.	Vi	måste	vara	unika,	

men	det	vi	inte	behöver	vara	unika	på	är	det	bättre	att	vi	har	gemensamt.	Det	tror	jag	även	

gäller	för	hållbar	utveckling”	(Prodekan,	2018-03-22).	

		

Miljöstrateg	

Miljöstrategen	förklarar	att	mycket	av	arbetet	gällande	hållbarhetsmålet	sker	på	initiativ	av	

engagerade	lärare	men	att	det	saknas	en	tydlig	styrning	uppifrån.	Miljöstrategen	har	själv	haft	

ett	möte	med	ledningen	där	hen	ville	få	upp	frågan	och	se	till	att	ledningen	får	in	det	bättre	och	

vart	LiUs	ambitionsnivå	ligger.	Ledningen	hade	svarat	att	de	ska	prata	ihop	sig	och	återkomma	

vilket	miljöstrategen	såg	som	ett	steg	framåt.	Det	hen	genom	mötet	ville	få	svar	på	var;	“Hur	
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förhåller	vi	oss	till	de	globala	hållbarhetsmålen?	De	måste	ta	ställning	till	hur	vi	ska	arbeta	med	

frågan.	De	måste	sätta	ner	foten	att	det	här	gör	LiU”	(Miljöstrateg,	2018-03-27).	

Vidare	förklarar	miljöstrategen	varför	hon	tror	att	LiU	inte	blev	godkända	enligt	UKÄs	

undersökning.	“För	att	det	inte	finns	någon	gemensam	strategi	på	LiU.	Hur	vi	ska	arbeta	för	att	

nå	målet.	Och	ingen	bra	uppföljning	av	det	heller”.	(Miljöstrateg,	2018-03-27).	

	

Sedan	UKÄ	gjort	sin	undersökning	beskriver	miljöstrategen	att	mer	har	hänt	och	att	det	skapats	

fler	diskussioner	om	hållbarhetsfrågor,	också	på	ledningsnivå	men	att	hen	i	nuläget	inte	kan	

säga	att	LiU	arbetar	aktivt	för	att	uppnå	en	gemensam	syn	på	hållbarhet;	“Nej,	inte	än.	Men	jag	

tror	att	det	finns	ett	intresse	av	det	och	ett	uppvaknande	om	att	vi	måste	ta	tag	i	frågan.	Inte	

bara	de	här	eldsjälarna	som	redan	gör	det	utan	faktiskt	också	från	ledningens	håll”	

(Miljöstrateg,	2018-03-27).	

	

Miljöstrategen	betonar	också	vikten	av	UKÄs	undersökning	men	att	det	är	viktigt	att	komma	

ihåg	att	LiU	arbetar	med	frågan	på	olika	sätt	i	olika	delar	av	organisationen;	“Det	man	kan	ha	i	

åtanke	är	att	hur	man	ska	hantera	frågorna	det	ser	ganska	olika	ut	på	de	fyra	olika	

fakulteterna”	(Miljöstrateg,	2018-03-27).		

	

Programansvarig	

Vid	frågor	kring	huruvida	hållbarhetsmålet	påverkar	den	programansvariges	prestation	förklarar	

programansvarig	att	“I	och	med	att	vi	inte	har	tydliga	mål	kring	det	så	blir	det	ju	inte	

jättemycket”	(Programansvarig,	2018-03-26).	Programansvarig	fortsätter	med	att	hen	inte	är	

förvånad	att	universitetet	fick	betyget	underkänt	av	UKÄs	undersökning	eftersom	universitetet	

inte	har	jobbat	strukturerat	med	målet.	Enligt	programansvarig	så	är	incitamenten	att	arbeta	

med	dessa	frågor	inte	heller	så	motiverande	då	hen	endast	får	“en	klapp	på	axeln”	om	det	går	

bra	och	inte	så	mycket	“ris”	om	det	går	sämre	(Programansvarig,	2018-04-02).		

	

Programansvarig	understryker	vidare	att	det	endast	är	de	ekonomiska	målen	som	

uppmärksammas	och	att	det	inte	sker	på	samma	sätt	med	hållbarhetsmålet.		“Det	finns	
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egentligen	inga	resurser	kopplade	till	hållbarhet.	Så	då	gör	folk	det	de	tycker	är	viktigt	eller	är	

engagerade	i,	lite	vid	sidan	om”	(Programansvarig,	2018-03-26).	Programansvarig	lägger	till	att	

organisationen	är	“rätt	krånglig	och	komplex”(Programansvarig,	2018-03-26)	och	uttrycker	

även	att	organisationen	är	decentraliserad	där	rektor	måste	få	målet	kommunicerbart	för	att	

det	ska	nå	ut	i	alla	fakulteter.	

	

Programansvarig	berättar	om	att	hen	upplever	att	hållbarhetsmålet	sprids	mer	och	mer	och	är	

ett	tema	som	kommer	upp	allt	oftare.	Det	som	skyndar	på	denna	process	beskriver	hen	vidare	

vara	att	hållbarhet	är	något	som	efterfrågas	av	studenter,	och	inte	kommer	genom	specifika	

krav	från	regeringen.	Programansvarig	fortsätter	dock	med	att	berätta	att	arbetet	med	

hållbarhetsmålet	har	varit	ostrukturerat	och	att	betyget	LiU	fick	av	UKÄ	inte	spreds	tillräckligt	i	

organisationen.	Programansvarig	menar	vidare	att	hen	inte	inte	upplever	att	hållbarhetsmålet	

genomsyrar	verksamheten	eftersom	det	är	så	pass	svårdefinierat	och	betyder	olika	för	olika	

personer.	

	

Vidare	tror	programansvarig	att	hållbarhetsmålet	är	olika	naturligt	för	olika	typer	av	

utbildningar	men	svårare	att	få	in	i	vissa	program.	Hen	menar	vidare	att	universitetet	tidigare	

och	i	nuläget	inte	arbetar	aktivt	med	att	få	hållbarhetsmålet	att	genomsyra	verksamheten	men	

att	arbetet	är	på	gång.	Detta	trots	att	hen	inte	tror	att	hållbarhetsmålet	kommer	få	några	

resurser	kopplat	till	sig	i	den	närmsta	framtiden.	Hen	tror	inte	heller	att	det	kommer	kunna	

skapas	samsyn	kring	målet	eftersom	alla	tolkar	hållbarhet	olika,	men	förhoppningsvis	kan	det	

skapas	en	teoretisk	samsyn	som	alla	kan	förhålla	sig	till.	

		

Forskare	

Forskaren	berättar	att	hen	upplever	att	hållbarhetsmålet	har	fått	för	lite	plats	i	strategikartan	

och	menar	att	“Eftersom	det	är	världens	största	samhällsutmaningar	som	vi	jobbar	mot	så	

borde	det	egentligen	vara	en	av	universitetets	främsta	uppgifter	att	hjälpa	till	och	lösa	det,	att	

hjälpa	till	och	tillföra	hållbarhets-sfären	kompetens.	Så	jag	skulle	vilja	se	att	de	arbetade	mer	

mot	det”	(Forskare,	2018-03-27).	
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Forskaren	förklarar	att	hållbarhetsmålet	inte	heller	är	integrerat	i	kärnverksamheten	och	säger	

att	”Det	läggs	liksom	på	som	ett	raster	på	allt	annat	som	vi	gör	och	för	många	tror	jag	att	det	

upplevs	som	en	extra	börda.	Något	man	ska	tänka	på	utöver	allt	annat”	(Forskare,	2018-03-27).	

Hen	fortsätter	med	att	forskare	generellt	har	en	ganska	otryggt	arbetssituation	vilket	gör	att	de	

prioriterar	att	leverera	publikationer	framför	mycket	annat:	“Har	jag	inte	grundläggande	

trygghet	har	jag	svårt	att	motivera	mig	att	jobba	med	saker	som	ligger	utanför	det	som	jag	

måste	göra.	Nu	är	ju	hållbarhet	en	del	av	min	forskning,	men	hade	det	inte	varit	det	så	har	jag	

svårt	att	se	att	jag	skulle	lägga	tid	på	det	när	jag	har	svårt	att	klara	mig	kvar	på	mitt	arbete”	

(Forskare,	2018-03-27).	Hen	menar	vidare	att	hen	tror	att	detta	är	en	vanlig	känsla	bland	

forskare:	“I	och	med	att	vi	forskar	mycket	om	miljö	har	vi	ju	diskuterat	om	hur	vi	gör	i	våra	

vanor.	Det	blir	nästan	som	ett	skämt	att	forska	om	det	eftersom	vi	sen	inte	gör	riktigt	så	här.	

Strukturerna,	utrymmet	och	inte	heller	tiden	finns	för	att	kunna	jobba	med	det.	Så	det	blir	

väldigt	svårt	(Forskare,	2018-03-27).	

	

På	frågan	angående	om	hen	har	tydliga	mål	som	hen	jobbar	mot	och	om	det	finns	någon	

prestationsuppföljning	svarar	hen:	“Vi	har	en	avdelningschef	som	har	väldigt	lite	insikt	i	vad	jag	

gör	och	lite	koll	på	vad	jag	sysslar	med.	Så	jag	är	väldigt	egen	i	det	jag	gör,	och	så	är	det	för	de	

flesta	forskare	i	vilket	fall	på	min	avdelning”	(Forskare,	2018-03-27).	Vidare	berättar	hen	att	det	

finns	väldigt	få	mål	som	hen	ska	förhålla	sig	till	och	de	mål	hen	har	sätter	hen	oftast	upp	själv.	

De	mål	som	sätts	för	hen	av	universitetet	beskriver	hen	framförallt	vara	ekonomiska	mål	som	

sedan	utvärderas.	

Forskaren	tycker	vidare	att	det	viktigaste	LiU	bör	arbeta	med	för	att	förbättra	arbetsprocessen	

med	hållbarhetsmålet	är	att	välja	några	saker	LiU	vill	fokusera	på:	“Men	bör	jobba	med	den	

egna	organisationen	och	bestämma	oss	för	några	saker	som	universitetet	vill	jobba	med	och	sen	

verkligen	arbeta	med	att	få	ner	det	och	förankra	det	i	hela	organisationen.	Eller	att	man	

bestämmer	att	varje	avdelning	får	välja	ut	några	saker	de	vill	jobba	med.	Att	man	kör	nerifrån	

och	upp	istället.	Det	finns	många	olika	alternativ.	Men	det	känns	som	de	måste	bestämma	sig	

för	något	och	verkligen	satsa	på	det”	(Forskare,	2018-03-27).		
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De	hinder	som	forskaren	beskriver	kunna	finnas	i	arbetet	mot	förbättrade	arbetsprocesser	kring	

hållbarhetsmålet	är	de	begränsade	resurserna.	Hen	förklarar	att	medarbetare	blir	tvungna	att	

se	till	sig	själva	och	inte	organisationen	i	stort	för	att	uppnå	de	mål	som	sätts	för	varje	

medarbetare.	Hen	berättar	dock	att	hen	inte	ser	några	hinder	till	varför	LiU	inte	skulle	nå	

hållbarhetsmålet	med	tanke	på	att	andra	universitet	utifrån	UKÄs	undersökning	har	klarat	det	

och	menar	att	det	är	dags	att	ta	tag	i	frågan:	“Det	är	faktiskt	samhällets	största	utmaning.	Att	

inte	jobba	med	det	är	faktiskt	ganska	oansvarigt”	(Forskare,	2018-03-27).	

	

Forskaren	upplever	inte	heller	att	hållbarhetsmålet	genomsyrar	universitetet.	Forskaren	

upplever	att	det	är	svårt	att	få	med	alla	dimensioner	av	begreppet	eftersom	alla	jobbar	så	olika.	

Det	är	vidare	svårt	att	skapa	definitioner	eftersom	det	kan	skapa	klyftor	på	grund	av	olika	syn	

och	kunskap	kring	hållbarhetsmålet.	Hen	tror	att	en	öppen	dialog	kring	ämnet	skulle	hjälpa	alla	i	

sitt	arbete	mot	att	uppnå	hållbarhetsmålet	“Vi	behöver	inte	vara	ense	om	två	rader	som	

beskriver	hållbarhet	utan	mer	att	man	har	beskrivningar	om	vad	hållbarhet	skulle	kunna	

innebära”	(Forskare,	2018-03-27).	
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5.	Analys	

I	analysen	används	den	tidigare	beskrivna	analysmodellen	för	att	besvara	studiens	

forskningsfrågor.	Vi	kommer	att	besvara	våra	frågeställningar	med	hjälp	av	den	teori	som	tagits	

upp	i	den	teoretiska	referensramen.	För	att	besvara	den	frågeställningen:	Hur	upplever	

medarbetare	på	ett	lärosäte	den	interna	kommunikationen	av	otydliga	mål?	kommer	vi	att	

använda	oss	av	Durans	(1989)	modell	över	realiserbara	mål	och	vilka	kriterier	dessa	behöver	

uppnå.	Sedan	kommer	vi	att	utifrån	Shannon	och	Weavers	modell	(1949)	om	intern	

kommunikation	och	effektiv	intern	kommunikation	utvärdera	hur	LiUs	interna	kommunikation	

fungerar.		

	

Vi	kommer	sedan	att	analysera	faktorer	vilka	vi	genom	respondenternas	svar	tolkas	kan	påverka	

deras	upplevelser	av	hur	den	interna	kommunikationen	fungerar.	Den	interna	

kommunikationsmodellen	kommer	att	analyseras	vidare	genom	vilka	olika	typer	av	brusnivåer,	

respondenterna	på	LiU	upplever	den	interna	kommunikationen	inneha.	Därefter	sammanställs	

analysen	för	att	ge	en	tydligare	överblick	av	det	som	sagts	i	första	analysavsnittet.	

	

För	att	besvara	vår	andra	frågeställning	Hur	påverkar	den	interna	kommunikationen	

organisationens	målkongruens?	har	vi	sedan	använt	oss	av	teori	gällande	målkongruens	och	

svenska	lärosätens	förutsättningar	såsom	komplexitet,	professionalism,	decentralisering	och	

målstyrning.	Detta	eftersom	de	tillsammans	med	den	interna	kommunikationen	och	

målformulering	potentiellt	påverkar	organisationens	målkongruens.	Vidare	sammanställs	även	

detta	analysavsnitt	men	en	sammanställning	så	att	läsaren	återigen	får	en	tydligare	överblick	

över	det	som	sagt	under	detta	avsnitt.	

	

	

	



AMANDA BERGENUDD       amabe245@student.liu.se 
LOUISE DANELL                                             louda892@student.liu.se  
 
	

62	

	

	

	

Figur	6,	2018,	egenkonstruerad	illustration	av	den	teoretiska	referensramen	
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5.1	Målformulering	

SMART-modellen	

De	mål	som	formuleras	i	högskolelagen	är	de	som	universitet	och	högskolor	i	det	yttersta	ska	

förhålla	sig	till	(Svensson,	1996).	Det	är	sedan	upp	till	varje	enskilt	lärosäte	att	se	till	att	dessa	

bryts	ned,	kommuniceras	ut	och	slutligen	realiseras	(Modell	&	Grönlund,	2006).	Den	här	studien	

har	studerat	hållbarhetsmålet	som	ett	exempel	på	ett	av	dessa	mål.	Det	som	redan	kommit	

fram	i	undersökningen	gjord	av	UKÄ	är	att	hållbarhetsmålet	av	många	uppfattas	som	otydligt	

(Fors	et	al.,	2017).	Doran	(1981)	menar	i	sin	modell	som	tidigare	förklarades	i	teoriavsnittet	att	

ett	mål	bör	uppfylla	vissa	krav	för	att	vara	realiserbart	närmare	bestämt,	specifikt,	mätbart,	

accepterat,	realistiskt	och	tidsbegränsat	varav	flera	av	dessa	aspekter	inte	kan	anses	uppfyllda	

utifrån	vad	respondenterna	svarat.	

	

Specifikt	

Prorektorn	på	LiU	uttrycker	i	intervjun	att	uppfattningen	av	hållbarhet	generellt	är	väldigt	

flummigt	och	otydligt.;	“(...)	när	man	är	ute	och	turnerar	det	begreppet	så	kliar	väldigt	många	

sig	i	huvudet,	och	säger	att	det	är	väldigt	otydligt	och	frågar	vad	det	är	för	något”	(Prorektorn,	

2018-04-12).	Detta	antyder	att	den	uppfattningen	av	målet	inte	är	att	det	är	speciellt	specifikt	

vilket	även	samtliga	respondenter	antyder	i	sina	intervjuer.	Flera	av	respondenterna	diskuterar	

vidare	definitionen	av	begreppet	hållbarhet	som	problematisk	då	det	kan	betyda	olika	för	olika	

medarbetare	beroende	på	vad	de	arbetar	med.	I	och	med	detta	råder	det	en	klar	tvetydighet	

kring	vad	målet	innebär	och	ska	innefatta	för	LiUs	organisation.	Prodekanen	och	forskaren	

anser	dock	att	ingen	gemensam	definition	behövs.	Prodekanen	menar	med	detta	att	hen	

diskuterat	det	men	att	ledningen	istället	valt	att	utgå	från	lagen	som	den	är.	

	

Mätbart	

Angående	målets	mätbarhet	hållbarhetsmålet	är	råder	delade	meningar.	Forskaren	är	förvånad	

över	hur	pass	lite	ledningen	mäter	hållbarhetsmålet	eftersom	det	faktiskt	finns	bra	metoder	för	

detta.	Vidare	förklarar	prodekanen	att	mätning	av	målet	främst	sker	genom	självutvärdering	

samt	att	hen	funderar	på	att	få	in	hållbarhetsmålet	i	kvalitetssäkringsmodellen	som	används	för	



AMANDA BERGENUDD       amabe245@student.liu.se 
LOUISE DANELL                                             louda892@student.liu.se  
 
	

64	

	

andra	typer	av	mål.	Någon	systematisk	mätning	utifrån	de	krav	som	rekommenderas	utifrån	

Doran’s	(1981)	SMART-modell	görs	utifrån	det	respondenterna	sagt	i	nuläget	därmed	inte.	

	

Realistiskt	

Hur	pass	realistiskt	ett	mål	är	beroende	av	att	de	som	ska	uppfylla	målet	får	tillräckligt	med	

resurser	att	göra	detta	(Doran,	1981).	Prodekanen	uttrycker	att	hen	skulle	vilja	göra	mer	inom	

området	för	hållbarhet	men	att	hur	resurserna	fördelas	begränsar	verksamheten	“Jag	tror	att	

man	tar	upp	alla	delar	men	det	är	klart	att	ekonomin	kommer	in	och	slår	och	påverkar	hela	

tiden.	Vi	kan	ha	världens	bästa	idéer	och	jättemycket	vi	vill	göra	men	vi	har	samtidigt	

begränsade	resurser”	(Prodekan,	2018-03-22).	Detta	är	även	något	som	programansvarig	pekar	

på	och	menar	att	ett	problem	gällande	att	få	medarbetare	att	satsa	på	hållbarhet	beror	på	att	

det	inte	finns	resurser	direkt	kopplade	till	området	utan	är	något	medarbetare	förväntas	syssla	

med	på	fritiden.	Samma	åsikt	uttrycker	även	forskaren	som	även	hen	hade	velat	göra	mer	men	

istället	tvingas	fokusera	på	att	nå	upp	till	andra	mål	som	går	att	mäta	ekonomiskt.	Hen	tror	

dessutom	att	detta	är	en	vanlig	känsla	bland	forskare	på	LiU,	att	det	nästan	blir	komiskt	att	de	

forskar	om	något	som	de	sedan	inte	riktigt	lever	upp	till	i	sitt	eget	arbete.	“I	och	med	att	vi	

forskar	mycket	om	miljö	har	vi	ju	diskuterat	om	hur	vi	gör	i	våra	vanor.	Det	blir	nästan	som	ett	

skämt	att	forska	om	det	eftersom	vi	sen	inte	gör	riktigt	så	här.	Strukturerna,	utrymmet	och	inte	

heller	tiden	finns	för	att	kunna	jobba	med	det.	Så	det	blir	väldigt	svårt”	(Forskare,	2018-03-27).	I	

och	med	de	svar	som	gavs	av	respondenterna	tolkar	vi	därmed	att	de	inte	tycker	att	de	tilldelas	

tillräckligt	mycket	resurser	för	att	kunna	uppfylla	målet	och	därmed	är	det	inte	heller	realistiskt	

enligt	Dorans	(1981)	krav.	

	

Accepterat	

Acceptansen	av	målet	går	vidare	att	ifrågasätta	utifrån	att	forskare,	programansvarig	samt	

prodekan	berättar	hur	hållbarhetsmålet	tas	emot	av	medarbetare.	Den	sammantagna	bild	som	

ges	är	att	eftersom	det	inte	finns	några	resurser	kopplade	till	hållbarhetsområdet	är	det	mer	

något	som	medarbetare	får	arbeta	med	utanför	sitt	vanliga	arbete.	Forskaren	berättar	att	hen	

tror	att	det	därför	kan	“upplevas	som	en	extra	börda”(Forskare,	2018-03-27),	och	för	de	som	
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inte	forskar	om	just	hållbarhet	väljer	därmed	att	prioritera	andra	områden.	Prodekanen	antyder	

liknande	resonemang	och	menar	att	det	är	svårt	att	engagera	de	som	inte	brinner	för	ämnet.	

Detta	tyder	på	ett	visst	motstånd	från	medarbetarna	att	acceptera	målet	på	grund	av	att	det	

förväntas	att	de	arbetar	med	dessa	frågor	dessutom.	Som	prodekanen	uttrycker	det;	“Men	

många	har	reagerat	och	tyckt	att	nu	kommer	det	något	nytt	som	vi	måste	klämma	in	och	då	

måste	något	annat	ryka.	Där	finns	ett	motstånd	till	att	ta	bort	någonting	och	vi	kan	inte	lägga	

till	för	när	ska	vi	hinna	med	det?	Där	tror	jag	det	är	svårt”	(Prodekan,	2018-03-22).	

	

Tidsbegränsat	

Vad	gäller	hur	tidsbegränsat	hållbarhetsmålet	är	på	LiU	blir	det	en	komplex	fråga	att	svara	på.	I	

högskolelagen	infördes	det	lagstadgade	målet	redan	2006	och	undersökningen	som	UKÄ	

genomförde	blev	klar	2017.	Vidare	är	vissa	av	de	mål	som	LiU	bryter	ner	hållbarhetsmålet	i	

tidsbestämda,	som	vissa	miljömål	som	skulle	kunna	klassas	som	nedbrutna	hållbarhetsmål,	

samt	att	hållbarhet	ska	in	i	alla	program.	När	det	gäller	målet	i	högskolelagen	har	vi	utifrån	

respondenternas	svar	inte	kunnat	uppfatta	någon	tydlig	tidsgräns	på	när	hållbarhetsmålet	i	sin	

helhet	ska	ha	uppnåtts.	
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5.2	Intern	kommunikation	

I	enlighet	men	Shannon	&	Weavers	(1949)	kommunikationsmodell	finns	det	ett	antal	moment	

som	ska	genomföras	i	kommunikationsprocessen	för	att	avsett	budskap	ska	kunna	nå	fram	till	

avsedd	destination.	Modellen	har	använts	för	att	analysera	hur	LiU	arbetar	med	sin	interna	

kommunikation.	

	

Figur	3.	Den	klassiska	kommunikationsmodellen	baserad	på	Shannon	&	Weaver	(1949).	

Informationskälla	

Informationskällan	är	den	person	som	väljer	ut	och	producerar	meddelandet	och	kan	i	detta	fall	

anses	vara	ledningen,	meddelandet	i	sin	tur	är	själva	hållbarhetsmålet.	

I	förmedlingen	av	målet	förklarar	de	i	mer	ledande	positioner	som	prorektor	och	prodekan	att	

LiUs	olika	fakulteter	fått	ta	eget	ansvar	för	att	uppnå	hållbarhetsmålet	som	finns	med	i	

strategikartan.	Prorektorn	och	prodekanen	anser	att	detta	är	mest	lämpligt	eftersom	alla	

fakulteter	ser	så	olika	ut	och	har	så	olika	behov.	Samtidigt	finns	en	efterfrågan	på	att	LiU	

tydligare	bör	sätta	ner	foten	och	ta	ställning	till	hur	organisationen	ska	arbeta	med	

hållbarhetsmålet	och	vad	LiU	står	för	när	det	gäller	hållbarhet.	

Miljöstrategen	menar	att	hen	i	dagsläget	är	det	svårt	att	veta	hur	hen	ska	förhålla	sig	till	

hållbarhetsmålet	eftersom	det	är	för	fluffigt	och	betyder	olika	för	olika	människor.	Det	samma	

gäller	programansvarig	och	forskaren	som	båda	benämner	hållbarhetsmålet	som	för	diffust.	De	
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anser	att	hållbarhetsmålet	måste	bli	tydligare	för	att	de	ska	kunna	arbeta	med	målet.	

Programansvarig	beskriver	vidare	att	hen	inte	heller	vet	vem	som	kommunicerar	ut	

hållbarhetsmålet	och	anser	samtidigt	att	det	måste	bli	tydligare	för	att	hen	ska	kunna	veta	vad	

som	krävs	utav	hen	och	vart	hen	ska	vända	sig	för	mer	information.	Detta	uttrycker	även	

forskaren	i	sin	intervju.	

Då	hållbarhetsmålet	inte	är	formulerat	på	ett	tillräckligt	tydligt	sätt	samt	att	det	inte	är	

definierat	hur	det	ska	uppfyllas,	är	målet	enligt	Larsson	(2001)	inte	konsekvent	och	ger	därför	

utrymme	för	misstolkning.	Det	är	inte	heller	tydligt	uttryckt	vart	informationen	kommer	ifrån	

vilket	enligt	Fiske	(2003)	gör	att	mottagaren	inte	har	möjligheten	att	hitta	nödvändig	

information.	Att	inte	veta	vart	information	kommer	ifrån	kan	enligt	Larsson	(2001)	även	leda	till	

brist	på	samsyn	och	förståelse	för	målets	innebörd.	Detta	verkar	vara	fallet	på	LiU	då	flera	av	

respondenterna	uttrycker	att	de	inte	upplever	att	det	i	dagsläget	finns	en	gemensam	förståelse	

för	begreppet	hållbarhet	och	vad	hållbarhetsmålet	innefattar.	

	

Sändare	

Enligt	Fiske	(2003)	är	det	sändaren	som	formar	budskapet	till	en	signal	så	att	mottagaren	kan	

uppfatta	innebörden	av	det.	I	denna	studie	ses	ledningen	som	sändare	då	det	är	de	som	

översätter	målet	i	högskolelagen	till	de	mål	som	sedan	gäller	på	LiU.	I	detta	fall	är	detta	

tydligast	genom	LiUs	strategikarta	som	sammanfattar	organisationens	övergripande	mål.	

	

Prorektorn	och	prodekanen	beskriver	att	strategikartan	är	till	för	att	förmedla	de	övergripande	

målen	som	sedan	bryts	ned	i	olika	verksamhetsplaner.	Strategikartan	är	enligt	prorektorn	och	

prodekanen	till	för	att	ge	medarbetarna	en	överblick	av	de	övergripande	mål	som	LiU	

eftersträvar.	Forskaren,	programansvarig	och	miljöstrategen,	förklarar	att	de	visste	att	kartan	

fanns	men	att	de	inte	visste	vilka	mål	som	ingick	på	rak	arm	vilket	antyder	att	budskapet	i	fråga	

enligt	Fiske	(2003)	inte	är	tillräckligt	tydligt	formulerat.	De	förklarar	även	att	de	inte	fått	någon	

utbildning	av	strategikartan	och	inte	heller	arbetar	mot	några	specifika	andra	mål	som	brutits	

ned	utifrån	hållbarhetsmålet.	Programansvarig	säger	även	att	hållbarhetsmålet	inte	finns	med	i	
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kursplanen	vilket	gör	att	det	inte	heller	finns	en	klar	strategi	för	uppföljning	och	mätning	av	

målet.	Fiske	(2003)	menar	att	det	är	extra	viktigt	att	sändaren	formulerar	hållbarhetsmålet	

tydligt	om	det	överförs	skriftligt.	Medarbetarna	har	annars	inte	samma	möjlighet	att	ge	

feedback	som	de	enligt	Fiske	(2003)	skulle	ha	haft	vid	direktkontakt.	

Fiske	(2003)	påstår	vidare	att	återkoppling	av	mål	måste	ske	för	att	medarbetare	och	chefer	ska	

få	ett	intryck	av	hur	bra	målet	uppfylls.	Forskaren	berättar	om	att	ledningen	följer	upp	

ekonomiska	mål	som	publikationer	men	att	det	för	forskare	inte	finns	någon	generell	utredning	

på	hur	hållbarhetsmålet	uppfylls	vad	hen	vet.	Respondenterna	nämner	att	återkoppling	sker	för	

sällan.	Alla	mål	på	LiU	återkopplas	en	gång	per	år	vilket	enligt	programansvarig	sker	via	en	

uppföljningscirkel	kopplad	till	budgeten.	Om	återkopplingen	är	bristande	menar	Fiske	(2003)	att	

det	fattas	medvetenhet	mellan	parterna	kring	målet	som	skapar	tvetydighet	i	målets	innebörd	

och	hur	det	ska	uppfyllas.	

	

Kanal	

Kanalen	är	enligt	Fiske	(2003)	den	tekniska	och	de	fysiska	medier	som	för	meddelandet	vidare.	

Prorektor	och	Prodekan	förklarar	att	budskapsöverföring	av	hållbarhetsmålet	främst	sker	via	

dialoger	och	möten.	De	övergripande	målen	kommuniceras	främst	ut	genom	att	rektorn	vid	sex	

tillfällen	under	året	då	de	informerar	om	målen	och	vad	universitetet	bör	satsa	mer	på.	

Prodekanen	och	prorektorn	förklarar	att	dessa	möten	är	helt	frivilliga.	

	

Programansvarig	beskriver	vidare	LiUs	tekniska	kommunikationskanaler	som	följande:	

“Kommunikation	fanns	på	Tv-skärmar	runt	och	på	hemsidan	och	man	hade	en	bild	av	att	vi	låg	

långt	fram	i	miljöfrågor.	Men	det	var	mer	kommunikation	som	visade	på	att	vi	är	duktiga	på	

miljö	snarare	än	hållbarhet	skulle	jag	säga	(...)	Hållbarhetsbegreppet	har	inte	egentligen	

kommunicerats	ut	än”	(Programansvarig,	2018-03-26).	Även	forskaren	upplever	att	det	främst	

är	miljöaspekter	som	generellt	förmedlas	av	LiU	och	inte	hållbarhetsmålet	i	sin	helhet.	

Miljöstrategen	berättar	vidare	att	LiU	inte	haft	någon	specifik	informationskampanj	av	

hållbarhetsmålet	utan	mer	försöker	smyga	in	frågan	i	befintliga	diskussioner	och	på	möten.	
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Forskaren	och	programansvarig	beskriver	att	omstrukturering	av	webbsidan	har	försämrat	

kommunikationen	mellan	medarbetare	eftersom	åtkomsten	av	information	har	begränsats.	

Omstruktureringen	av	webbplatsen	i	en	intern	och	en	extern	webb	gjort	att	mycket	information	

om	hållbarhet	försvunnit	samt	att	det	har	blivit	svårare	att	få	information	om	vem	som	arbetar	

med	vad	och	vem	som	kontaktas	i	olika	frågor.	Även	prorektor	berättar	att	webben	är	central	

för	den	interna	kommunikationen	men	att	hållbarhetsmålet	specifik,	vad	hen	vet,	inte	har	

kommunicerats	på	webben	mer	än	lite	mer	utspritt	vid	olika	tillfällen.	Larsson	(2001)	förklarar	i	

sin	forskning	vikten	av	att	kunna	hitta	relevant	information.	Att	medarbetarna	inte	har	tillgång	

till	tillräckligt	med	information	kan	enligt	Larsson	(2001)	leda	till	att	medarbetarnas	förmåga	att	

kunna	fatta	viktiga	beslut	och	ansvara	för	hållbarhetsmålet	

	

Mottagare	

Enligt	Fiske	(2003)	uppfattar	mottagaren	meddelandet	beroende	på	vilken	miljö	den	befinner	

sig	i	och	dess	relation	till	sändaren.	Därför	är	det	viktigt	att	sändaren	utvecklar	en	gemensam	

förståelse	med	mottagaren	för	att	meddelandets	innebörd	ska	kunna	nå	sin	destination	

(Jacobsen	&	Thorsvik,	2014:260).	I	denna	studie	är	mottagarna	av	hållbarhetsmålet	

medarbetarna	på	LiU.	

	

Prorektor	och	prodekan	förklarade	att	de	diskuterat	att	skapa	en	gemensam	definition	av	

hållbarhetsbegreppet	men	att	ledningen	inte	kommer	att	formulera	det	på	något	tydligare	

övergripande	sätt	för	fakulteterna.	De	förklarade	vidare	att	detta	beror	på	att	ansvaret	att	

uppnå	hållbarhetsmålet	samt	hur	detta	organiseras	ligger	på	respektive	fakultet.	Samtidigt	

upplever	respondenterna	att	det	finns	en	stor	otydlighet	i	vad	begreppet	innefattar	beroende	

samt	dess	relevans	i	olika	sammanhang.	På	så	sätt	verkar	det	enligt	deras	upplevelse	vara	av	

stor	vikt	att	vad	hållbarhetsmålet	innebär	förtydligas.	Forskaren	nämner	specifikt	att	olika	

avdelningar	och	personer	tolkar	hållbarhetsbegreppet	olika	och	att	det	därför	är	svårt	att	

komma	fram	till	en	gemensam	definition.	
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Destination	

Destinationen	av	hållbarhetsmålet	är	ämnat	för	hela	universitetets	medarbetare.	Enligt	

programansvarig	är	detta	svårt	att	uppnå	eftersom	det	på	vissa	program	och	kurser	är	svårt	att	

applicera	och	få	in	hållbarhet.	Något	även	prorektorn	menar	då	hållbarhet	är	inskrivet	i	vissa	

utbildningar,	men	i	andra	inte.	Forskaren	i	sin	tur	förklarar	att	eftersom	andra	universitet	som	

Chalmers	har	uppnått	hållbarhetsmålet	enligt	högskolelagen,	så	ser	hen	inga	hinder	från	att	LiU	

också	skulle	göra	det.	Vidare	menar	prodekaen		att	lärare	redan	arbetar	med	hållbarhet	men	

saknar	medvetenheten	kring	vad	begreppet	innefattar.	Hen	berättade	bland	annat	att	de	haft	

möten	med	programansvariga	kring	målet	och	insåg	att	de	hade	arbetat	med	hållbarhet	utan	

att	veta	om	det.	

	

Brus	och	ineffektiv	kommunikation	

I	första	steget	av	Shannon	och	Weavers	kommunikationsmodell	(1949)	,	det	vill	säga	i	

informationskällan,	går	det	att	identifiera	att	brus	i	form	av	Nivå	B	uppstått.	Brus	på	nivå	B	

förklaras	av	semantiska	problem	som	uppstår	i	och	med	språkliga	missförstånd	(Fiske,	2003).	

	

I	detta	fall	uppstår	bruset	vid	överföring	mellan	ledning	och	medarbetare	och	innefattar	

hållbarhetsmålets	betydelse.	Informationskällan	ska	enligt	Fiske	(2003)	skapa	information	som	

sedan	ska	kunna	skickas	vidare	till	mottagaren	ifrån	sändaren.	I	detta	fall	uppfattas	

hållbarhetsmålet	enligt	medarbetarna	som	diffust	och	fluffigt.	Ledningen	i	sin	tur	vill	inte	

formulera	målet	tydligare	eftersom	det	finns	en	rädsla	för	att	det	ska	uppfattas	som	en	pålaga.	

De	menar	att	allt	för	tydliga	direktiv	istället	skulle	kunna	hämma	arbetet	mot	hållbarhet.	Enligt	

Fiske	(2003)	uppstår	problematiken	när	noggrannheten	vid	själva	överföringen	av	meddelandet	

brister.	Fiske	(2003)	menar	att	meddelandet	därmed	måste	formuleras	noggrant	så	att	

informationen	når	det	ämnade	slutledet.	

På	nivån	av	kommunikationsmodellen	som	kallas	sändare	uppstår	problematik	kring	brus	även	

av	typen	a.	Problematiken	angående	brus	av	typ	a	innefattar	tekniska	problem	som	kan	uppstå	i	

den	kanal	som	används	vid	meddelandeöverföring	mellan	sändare	och	mottagare.	I	detta	fall	
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pekar	respondenternas	svar	tydligt	på	problem	gällande	en	informationskanal	i	form	av	det	

balanserade	styrkortet.	Eftersom	medarbetarna	inte	fått	någon	utbildning	i	hur	kartan	fungerar	

och	ska	användas	kan	det	utifrån	Fiske	(2003)	uppstå	tekniska	problem	då	meddelandet	inte	

blir	tillräckligt	exakt	i	överföringen.	Larsson	(2001)	understryker	att	det	är	lätt	att	information	

tappas	i	ledet	mellan	ledning	och	anställd	vilket	förorsakar	brus	(Fiske,	2003)	För	att	säkerställa	

att	den	önskade	kommunikationen	når	ut	till	önskad	målgrupp	är	det	därmed	viktigt	att	

återkoppling	sker	via	organisationens	kommunikationskanaler	(Larsson,	2001).	

	

I	den	del	av	kommunikationsmodellen	som	kallas	kanal	kan	vi	även	här	identifiera	problematik	i	

form	av	tekniska	problem,	också	kallat	brus	av	typ	a.	Både	forskare	och	programansvarig	

förklarade	att	viktig	information	kring	mål	och	kommunikation	mellan	medarbetare	har	

försvunnit	genom	omstrukturering	av	intranätet.	Information	finns	inte	tillgängligt	på	samma	

sätt	som	förut	och	information	har	även	försvunnit.	Det	har	dessutom	blivit	svårare	att	få	

kontakt	med	medarbetare	internt.	Vidare	påstår	samtliga	respondenter	att	hållbarhetsmålet	

inte	har	kommunicerats	ut	tidigare.	Miljöstrategen	berättade	att	information	om	

hållbarhetsmålet	endast	har	smugits	in	i	diskussioner.	Exaktheten	av	meddelandet	brister	i	den	

mån	att	det	inte	finns	en	tydlig	kanal	där	det	kommunicerats	ut.	

I	det	moment	som	kallas	mottagare	av	kommunikationsmodellen	identifieras	brus	av	nivå	C.	

Enligt	Fiske	(2003)	skapar	denna	typ	av	brus	problem	gällande	hur	mottagaren	uppfattar	

meddelandet	som	kommer	från	sändaren.	Prorektorn	och	prodekanen	berättade	att	de	inte	

ämnar	tolka	högskolelagens	hållbarhetsmål	varav	tydligare	direktiv	gällande	målet	ej	kommer	

att	ges	med	risk	för	att	begränsa	fakulteternas	frihet.	Detta	är	enligt	medarbetarna	något	de	

saknar	i	sitt	arbete	för	att	uppfylla	hållbarhetsmålet.	Medarbetarna	påstod	att	samtliga	har	

olika	tolkning	om	vad	begreppet	innebär	samt	olika	erfarenhet	och	kompetens	kring	hur	de	ska	

förhålla	sig	till	det.	Flera	av	respondenterna	efterfrågar	därmed	att	de	vill	att	LiUs	ledning	ska	

sätta	ned	foten	och	bestämma	sig	om	hur	de	vill	att	hållbarhetsmålet	ska	formas	och	vad	det	

innebär	för	LiU.	Detta	är	enligt	Fiske	(2003)	ett	exempel	på	hur	mottagarens	förståelse	av	

meddelandet	inte	uppnås.	LiUs	medarbetare	är	medvetna	om	att	de	inte	förstår	innebörden	av	
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hållbarhetsmålet	vilket	skapar	frustration	i	hur	de	ska	förhålla	sig	kring	det	i	sin	specifika	

arbetsroll.	

Den	interna	kommunikationen	av	hållbarhetsmålet	på	LiU	har	genom	alla	steg	identifierats	

skapa	olika	typer	av	brus.	Enligt	Fiske	(2003)	uppstår	brus	då	mottagaren	inte	uppfattar	

innebörden	av	meddelandet	och	det	därför	inte	kan	ta	sig	till	destinationen.	Fiske	(2003)	menar	

att	detta	beror	på	bristande	noggrannhet,	exakthet	och	bristande	samsyn	av	meddelandet.	

Problematiken	gällande	bruset	ackumuleras	slutligen	i	destinationen	vilket	är	det	sista	steget	i	

kommunikationsmodellen	(Fiske	(2003).	Detta	brus	påverkar	enligt	Fiske	(2003)	medarbetare	

på	LiU	eftersom	de	inte	uppfattar	meddelandets	innebörd.	
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5.3	Resultat	Analys	1	

• Hur	upplever	medarbetare	på	ett	lärosäte	den	interna	kommunikationen	av	otydliga	

mål?	

Utifrån	vad	respondenterna	i	den	här	studien	sagt	är	hållbarhetsmålet	otydligt	på	flera	plan.	

Dels	är	det	övergripande	målet	otydligt	formulerat	vilket	beror	på	den	offentliga	sektorns	och	

statliga	myndigheters	och	därmed	svenska	lärosätens	specifika	förutsättningar	(Svensson,	

1996).	Dels	upplevs	själva	hållbarhetsbegreppet	enligt	studiens	respondenter	även	svårt	att	

förankra	eftersom	det	betyder	olika	saker	för	olika	medarbetare.	Vad	som	ytterligare	gör	det	

övergripande	målet	svårt	att	uppnå	i	LiUs	fall	är	att	det	inte	heller	innefattar	alla	de	delar	som	

SMART-modellen	säger	att	ett	realiserbart	mål	ska	ha	(Doran,	1989).	Stort	utrymme	att	tolka	

målet	lämnas	vilket	enligt	Hutchins	(2008)	kan	försvåra	skapandet	av	en	gemensam	syn	på	

målet	som	organisationen	vill	uppnå.	Otydligheten	i	målet	gör	att	det	blir	svårare	att	arbeta	

med	och	sprida	kunskap	om	samt	förankra	i	verksamheten	vilket	LiU	som	organisation	visar	

exempel	på.	Flera	av	respondenterna	beskriver	att	hållbarhetsmålet	idag	inte	är	en	del	av	

kärnverksamheten	och	att	hållbarhet	inte	genomsyrar	verksamheten.	De	anser	inte	heller	att	

LiU	i	dagsläget	arbetar	aktivt	för	att	uppnå	detta.	

Vid	den	här	typen	av	otydliga	mål	som	LiU	arbetar	för	att	uppfylla	blir	den	interna	

kommunikationen	kritisk	för	skapandet	av	målkongruens.	Intern	kommunikation	anses	vara	en	

kritisk	faktor	då	den	enligt	Kreps	(1990)	bidrar	till	att	skapa	samsyn	på	mål	samt	fungera	som	

medel	för	spridning	av	information.	Men	hur	upplever	de	anställda	egentligen	att	den	interna	

kommunikationen	fungerar?	LiUs	arbete	med	intern	kommunikation	har	analyserats	med	hjälp	

av	Shannon	och	Weavers	modell	från	1949.	Det	vi	kommit	fram	till	är	att	när	den	när	det	gäller	

hållbarhetsmålet	brister	den	interna	kommunikationen	enligt	medarbetarnas	upplevelser	på	

flera	plan.	Vad	som	har	påverkat	att	den	interna	kommunikationen	inte	fungerar	optimalt	är	

det	brus	som	uppstår	på	kommunikationens	olika	nivåer.	Den	här	studien	har	identifierat	att	

det	i	LiUs	fall	finns	problematik	som	känns	igen	på	samtliga	av	Fiskes	(2003)	beskrivna	nivåer	

vilket	påverkar	hur	effektiv	den	interna	kommunikationen	är.	
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Det	brus	som	identifierats	innefattar	i	LiUs	fall	att	begreppet	hållbarhet	är	otydligt	och	vagt	

vilket	skapar	förvirring	och	sämre	samsyn.	Medan	medarbetare	efterfrågar	klarare	riktlinjer	och	

definitioner	menar	ledningen	att	frågan	ska	drivas	underifrån.	Vidare	upplever	anställda	att	

återkoppling	sker	allt	för	sällan	vilket	av	Fiske	(2003)	anses	kritiskt	för	att	säkerställa	att	ett	

meddelande	uppfattats.	Vidare	är	de	kommunikationskanaler	som	används	i	form	av	

strategikartan	samt	också	hemsidan	bristfällig.	Dels	på	grund	av	bristande	utbildning	gällande	

tolkning	och	användning	av	strategikartan,	samt	dels	på	grund	av	en	omstrukturering	av	

intranätet	vilket	försämrat	informationsflödet	och	kontakten	mellan	olika	medarbetare.	

Slutligen	innefattar	bruset	i	LiUs	fall	hur	mottagaren	uppfattar	det	meddelande	som	sändaren	

vill	få	fram.	Medarbetarna	uttrycker	här	att	det	är	svårt	att	tolka	hur	de	ska	arbeta	med	

begreppet	och	att	veta	exakt	vad	som	måste	göras	för	att	målet	ska	uppnås.	De	vill	att	

ledningen	tydligare	sätter	ner	foten	och	bestämmer	vad	LiU	ska	stå	för.	Då	det	brus	som	

uppstår	ackumuleras	och	i	det	sista	steget	av	modellen	läggs	samman	bidrar	bruset	som	

identifierats	till	att	den	interna	kommunikationen	blir	ineffektiv	(Fiske,	2003).	
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5.4	Lärosätens	förutsättningar	och	målkongruens	

Att	LiUs	medarbetare	beskriver	den	interna	kommunikationen	av	hållbarhetsmålet	som	

bristande	beror	på	en	rad	olika	faktorer	som	kan	kopplas	till	lärosätens	specifika	förutsättningar	

enligt	våra	tolkningar.	Dessa	kommer	att	analyseras	mer	noggrant	i	avsnittet	nedan.	Enligt	

Ylander	(2008),	är	den	interna	kommunikationen	avgörande	för	att	målkongruens	ska	nås.	Men	

hur	påverkar	den	bristfälliga	interna	kommunikationen	egentligen	LiUs	målkongruens?	

Definitionen	av	målkongruens	som	använts	i	den	här	studien	är	att	“en	överensstämmelse	finns	

mellan	de	handlingar	som	leder	människor	i	deras	uppfattade	självintresse	och	organisationens	

bästa	intresse”	(Anthony	&	Govindarajan,	2007:98).	

	

Komplexitet	

Exempel	på	komplexitetens	går	att	återfinna	i	vad	samtliga	respondenter	säger	i	sina	intervjuer.	

Prodekanen,	programsansvarig	och	forskaren	pekar	på	bristen	av	resurser	i	form	av	tid.	

Prorektorn	pekar	i	sin	tur	på	hur	ledning	och	universitetsstyrelse	prioriterar	ett	antal	områden	

inom	en	bestämd	tidsperiod	vilka	anses	extra	viktiga	för	universitetet	vilket	tydligt	tyder	på	att	

medarbetare	tvingas	välja	mellan	olika	områden	för	att	förstärka	universitets	profil.	Forskaren	

ser	inga	hinder	för	att	LiU	skulle	kunna	etablera	sig	som	ett	universitet	med	en	hållbarhetsprofil	

vilket	hen	menar	skulle	gynna	organisationen	på	flera	plan.	Att	lärosäten	på	detta	sätt	tvingas	

prioritera	mellan	olika	områden	över	olika	tidsperioder	är	ett	tydligt	tecken	på	den	ambivalens	

vid	val	av	mål	som	präglar	den	offentliga	sektorn	(Christensen	et	al.,	2010).	

	

Att	hållbarhetsmålet	inte	prioriteras	på	samma	sätt	som	andra	mål	har	bidragit	till	att	den	

interna	kommunikationen	också	blivit	lidande	och	bristfällig	på	området.	På	så	sätt	påverkas	

spridningen	av	målen	samt	organisationens	målkongruens	negativt.	Genom	att	det	inte	finns	

tillräckliga	resurser	för	att	kunna	satsa	på	allt	tvingas	LiU	fatta	beslut	om	vad	som	är	viktigast	

och	göra	prioriteringar.	Hur	man	då	väljer	uttrycker	som	sagt	prorektorn	vad	som	går	väl	ihop	

med	universitetets	profil.	Detta	har	potential	att	påverka	LiUs	målkongruens	om	de	ämnen	som	

väljs	inte	går	i	linje	med	de	anställdas	egenintressen,	något	som	i	sin	tur	beror	på	att	

universiteten	har	en	hög	grad	av	professionalism.			
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Otydliga	mål	

Som	diskuterats	i	föregående	avsnitt	är	otydlighet	gällande	mål	en	bidragande	faktor	till	varför	

den	interna	kommunikationen	av	målen	i	detta	fall	är	bristfälligt.	Tydlighet	i	målsättningar	är	

dessutom	ett	kriterium	för	att	målstyrning	som	styrform	ska	kunna	fungera	bra	i	en	

organisation	(Solli,	2005).	Detta	kan	vara	en	bidragande	orsak	till	varför	målen	inte	förankras	i	

organisationen	och	inte	blir	en	del	av	det	enhetliga	arbete	en	organisation	kräver	för	att	nå	sina	

mål	(Söderholm,	1998).	Medarbetarna	på	LiU	anser	att	begreppet	hållbarhet,	men	också	

hållbarhetsmålet	i	sig	är	fluffigt	och	otydligt	vilket	gjort	det	svårare	att	kommunicera	ut	och	

förankra	i	organisationen	(Söderholm,	1998).	Detta	var	något	som	alla	medarbetare	på	samtliga	

nivåer	höll	med	om.	Därför	efterfrågade	också	medarbetarna	att	LiUs	ledning	tydligare	ska	sätta	

ned	foten	angående	hållbarhetsmålet.	Ledningen	argumenterade	i	sin	tur	för	att	de	upplevde	

att	de	inte	vill	ge	allt	för	fasta	direktiv	och	att	förtydligande	av	målet	istället	skulle	kunna	stjälpa	

och	motverka	arbetet	kring	hållbarhetsmålet.	Därför	ansågs	målet	vara	tillräckligt	formulerat	

för	att	det	inte	skulle	påverka	arbetet	mot	hållbarhet	negativt.	Emellertid	uttryckte	även	

ledningen	själva	vid	några	tillfällen	att	målet	även	för	dem	uppfattas	som	diffust	och	otydligt.	

Dessa	motsägelser	visar	på	den	avvägning	mellan	frihet	och	ansvar	som	görs	i	decentraliserade	

organisationer.	

	

Professionalism	

Utifrån	det	som	kännetecknar	svenska	lärosäten	som	professionella	organisationer	uppstår	det	

även	problematik	gällande	den	interna	kommunikationen	av	mål	och	krav.	Enligt	Ehn	(2001)	är	

det	på	svenska	lärosäten	vanligt	förekommande	att	medarbetare	tillgodoser	sina	egna	intressen	

då	anställda	inte	bara	arbetar	på	universitet	för	sin	försörjning	utan	även	för	skapa	sig	en	

identitet.	Gustafsson	et	al.,	(2006)	menar	att	detta	leder	till	starka	åsikter	kring	

tillvägagångssätt	i	samarbeten	då	anställda	är	uppgiftsorienterade	i	förhållande	till	sitt	arbete.	

Risken	med	professionella	organisationer	är	att	medarbetare	utan	tydliga	riktlinjer	till	stor	del	

agerar	i	självintresse	istället	för	vad	organisationen	bestämt	på	ett	övergripande	plan	

(Svensson,	2002).	Enligt	medarbetare	på	LiU	så	anses	hållbarhetsmålet	vara	problematiskt	i	och	
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med	att	det	känns	som	ytterligare	en	uppgift	att	avklara	med	samma	resurser.	Det	beskrivs	vara	

ett	ämne	som	endast	brinnande	lärare	för	ämnet	kommer	att	prioritera	att	genomföra.	

Miljöstrategen	förtydligar	att	då	universitetet	innehar	en	hög	grad	av	professionalism	betyder	

hållbarhet	olika	för	olika	medarbetare	beroende	exempelvis	vilket	fält	de	undervisar	inom.	

Prodekanen	förklarar	även	att	ledningen	har	valt	att	inte	skapa	en	egen	definition	eftersom	de	

tror	att	detta	kommer	att	försvåra	uppfyllande	på	grund	av	den	spridda	förståelsen	av	

begreppet.	Forskaren,	programansvarig	och	miljöstrategen	menar	även	de	att	de	vill	ha	en	

tydligare	definition	samt	att	tydligare	riktlinjer	behövs	för	att	målet	ska	uppnås.	

	

Att	organisationen	är	professionell	innebär	också	att	medarbetare	är	till	hög	grad	specialiserade	

inom	sina	ämnesområden	och	det	kan	därmed	saknas	bredare	kompetens	hos	medarbetarna	

(Gustafsson	et	al.,	2006).	Då	medarbetare	på	LiU	har	olika	ändamål	och	forskningsområden	i	

olika	delar	av	organisationen	så	är	detta	ett	förekommande	fenomen	även	i	LiUs	fall	vilket	kan	

motverka	att	de	vill	arbeta	med	vissa	frågor,	och	därmed	organisationens	målkongruens.	

	

Decentralisering	och	målstyrning	

Solli	(2005)	pekar	på	att	på	att	komplexiteten	på	lärosäten	även	innefattar	decentralisering	och	

målstyrning	vilket	även	vi	funnit	i	respondenternas	svar.	Professionalism,	decentralisering	och	

målstyrning	är	nära	relaterade	och	har	liknande	kriterier	för	att	kunna	fungera	i	organisationer.	

Några	av	riskerna	med	decentralisering	är	brist	på	motivation	och	kompetens	(Emmanuel,	

1995).	Flera	av	respondenterna	som	intervjuats	nämner	bristen	på	engagemang	och	initiativ	

från	de	som	inte	brinner	för	ämnet	hållbarhet	specifikt.	Det	beskrivs	även	att	det	kan	vara	svårt	

att	få	med	dessa	på	tåget	och	få	dem	att	inse	relevansen	av	hållbarhet	i	just	deras	arbete.	

Kompetens	är	också	något	som	tas	upp	som	en	bristvara	i	och	med	att	inte	alla	tidigare	har	

kunskap	inom	området	och	vet	hur	de	ska	ta	sig	ann	hållbarhetsfrågor	och	kommunicera	dessa	

vidare,	något	som	tidigare	också	nämnts	i	samband	med	organisationen	professionella	struktur.	

Vidare	tar	programansvarig	upp	motivation	och	incitament	som	ett	potentiellt	problem	då	hen	

pekar	på	bristen	på	återkoppling.	Det	innefattar	både	brist	på	belöning	om	medarbetare	uppnår	

hållbarhetsmålet,	samt	avsaknaden	av	konsekvenser	om	de	inte	gör	det.	
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Både	decentralisering	och	målstyrning	går	vidare	ut	på	att	beslutsfattandet	sker	längre	ner	i	

organisationen	vilket	LiU	också	visar	tydliga	tecken	på	att	ha	(Anthony	et	al.,	2014).	Flera	av	

respondenterna	pekar	på	vikten	av	att	hållbarhetsfrågor	ska	drivas	underifrån	och	att	de	som	

organisation	inte	vill	styra	upp	allt	för	mycket	då	det	istället	kan	leda	till	att	motstånd	skapas.	På	

så	sätt	är	det	meningen	att	medarbetare	ska	få	större	frihet	att	uppfylla	målen	vilket	lämnar	

utrymme	för	kreativitet.	Att	detta	sker	på	LiU	har	vi	flera	exempel	på	som	olika	koncept	där	

medarbetarna	själva	tagit	initiativ	för	att	sprida	sin	kunskap	om	hållbarhet.	

Vidare	försvårar	även	LiUs	interna	kommunikation	skapandet	av	målkongruens	då	

respondenterna	uttrycker	att	samarbetet	och	interna	kommunikationen	mellan	olika	delar	av	

organisationen	fungerar	dåligt.	Vid	bristfällig	kommunikation	mellan	organisationens	olika	delar	

motverkas	att	målkongruens	skapas.	Detta	fenomen	innefattar	en	av	decentraliseringens	

baksidor	och	innebär	att	organisationens	olika	delar	blir	alltför	spridda	och	isolerade,	något	som	

också	prodekanen	pekar	på	i	sin	intervju:	“Jag	tycker	inte	att	fakulteterna	ska	få	allt	för	mycket	

egen	frihet.	För	ibland	känns	det	som	att	vi	nästan	försöker	att	bli	för	olika	fast	vi	egentligen	

kunde	göra	vissa	saker	mycket	mer	gemensamt	(Prodekan,	2018-03-22).	För	att	motverka	detta	

problem	krävs	enligt	Emmanuel	(1995)	en	tydlig	ledning	vilket	visar	på	ett	av	LiUs	andra	

problem	gällande	hållbarhetsmålet.	Flera	av	de	intervjuade	medarbetarna	säger	att	de	skulle	

vilja	se	ett	tydligare	ställningstagande	för	vart	LiU	står	när	det	kommer	till	hållbarhet	samt	vad	

det	är	de	faktiskt	ska	jobba	mot.	

“Om	vi	ska	jobba	med	hållbar	utveckling	tycker	jag	att	vi	måste	sätta	ner	foten	för	vad	LiU	ska	

stå	för.	Sen	ska	varje	fakultet	anpassa	sig	efter	hur	det	fungerar	för	dess	egen	verksamhet.	Det	

går	liksom	inte	att	gå	rakt	ner”	(Prodekan,	2018-03-22).	

“Hur	förhåller	vi	oss	till	de	globala	hållbarhetsmålen?	De	måste	ta	ställning	till	hur	vi	ska	arbeta	

med	frågan.	De	måste	sätta	ner	foten	att	det	här	gör	LiU”	(Miljöstrateg,	2018-03-27).	

“Det	handlar	mer	om	att	LiU	måste	sätta	ned	foten	och	bestämma	sig”	(Forskare,	2018-03-27).	

Enligt	ovan	citat	kan	det	tolkas	att	flera	av	respondenterna	efterfrågar	att	ledningen	går	ut	med	

ett	tydligare	ställningstagande	till	vart	de	vill	att	LiU	ska	ställa	sig	när	det	gäller	hållbarhet.	
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5.5	Resultat	Analys	2	

• Hur	påverkar	den	interna	kommunikationen	organisationens	målkongruens?	

För	att	beskriva	hur	LiUs	målkongruens	påverkats	av	den	interna	kommunikationen	har	vi	tittat	

på	vad	bristerna	i	kommunikationen	också	kan	bero	på.	Dessa	faktorer	visar	på	samband	med	

målkongruens	som	är	svåra	att	bortse	ifrån.	Då	dessa	aspekter	är	viktiga	för	en	organisations	

grad	av	målkongruens	är	de	viktiga	att	titta	på	tillsammans	för	att	en	mer	enhetlig	bild	av	LiUs	

målkongruens	ska	fås.	De	faktorer	som	identifierats	och	utretts	är	i	stora	drag	lärosätens	

specifika	förutsättningar	i	form	av	målformulering,	komplexitet,	professionalism,	

decentralisering	och	målstyrning.	Det	som	är	gemensamt	för	att	dessa	specifika	förutsättningar	

ska	fungera	på	ett	bra	sätt	är	att	att	den	kontrollerande	funktionen	av	organisationen	måste	

kommunicera	ut	en	gemensam	och	enhetlig	syn	på	vad	de	vill	uppnå	(Merchant	&	Van	Der	

Stede,	2012).	Utifrån	den	empiri	som	samlats	in	har	det	studerade	fallet	inte	lyckats	göra	detta	

ännu.	

Vi	har	dock	funderat	över	hur	vi	egentligen	ska	uttala	oss	om	hur	LiUs	interna	kommunikation	

påverkat	organisationens	målkongruens.	För	trots	att	UKÄ	identifierat	att	målet	inte	är	uppnått	

enligt	deras	mått,	och	att	vi	identifierat	att	målet	är	otydlig	samt	att	den	interna	

kommunikationen	är	bristfällig	får	vi	intrycket	av	att	medarbetare	och	ledningen	inom	

organisationen	är	ganska	lugna	rörande	målet.	Den	bristfälliga	kommunikationen	bör	enligt	

forskningen	påverka	organisationens	målkongruens	negativt	och	enligt	Ylander	(2008)	är	intern	

kommunikation	kritisk	vid	otydliga	mål,	men	då	ställde	vi	oss	frågan	hur	ser	det	egentligen	ut	i	

LiUs	fall,	agerar	de	anställda	inte	i	linje	med	organisationens	intresse?	

Vad	som	går	att	säga	om	detta,	är	att	målet	som	vi	tittat	på	genomgående	är	otydligt.	Det	är	ett	

medvetet	val	från	ledningen	att	inte	förtydliga	målet	och	ge	ut	skarpare	riktlinjer	då	de	vill	att	

dessa	typer	av	frågor	ska	drivas	underifrån.		

	

Utifrån	vår	valda	definition	av	målkongruens	är	ledning	och	medarbetarens	förståelse	och	

intresse	i	linje	med	varandra	eftersom	ledningens	syn	är	att	medarbetarna	ska	utnyttja	sin	
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professionalitet	för	att	uppnå	målet	som	de	finner	lämpligt.	Enligt	lag	är	det	dessutom	

universiteten	och	högskolorna	själva	som	ska	ansvara	för	att	och	hur	de	lagstadgade	målen	ska	

nås.	Med	detta	menas	att	lärosäten	själva	får	välja	sitt	tillvägagångssätt	för	att	uppnå	de	mål	

som	finns,	inklusive	hållbarhetsmålet.	Då	det	är	lärosätena	själva	som	sätter	upp	sina	mål	så	är	

de	också	de	som	avgör	ifall	de	är	uppfyllda	eller	inte.	Eftersom	LiU	väljer	att	inte	definiera	målet	

ytterligare	och	själva	bör	avgöra	när	det	är	uppfyllt	eller	inte,	kan	det	trots	att	den	interna	

kommunikationen	är	bristfällig,	ses	som	att	målkongruens	råder.	

	

Det	som	identifierades	intressant	var	att	trots	en	bristande	intern	kommunikation	och	de	

förutsättningar	universitetet	som	kännetecknar	lärosäten	så	råder	målkongruens.	Ledningen	

väljer	att	inte	tydliggöra	målet	för	att	ge	varje	medarbetare	en	möjlighet	att	förhålla	sig	till	

målet	på	sitt	sätt	och	inte	begränsa	den	syn	som	finns	kring	målet.	På	så	sätt	har	medarbetarna	

rätt	att	tolka	och	arbeta	med	målet	på	sitt	sätt.	Eftersom	de	otydliga	målen	inte	specificerar	

exakt	vad	som	ska	göras	och	hur	samt	hur	det	ska	mätas	möjliggör	otydligheten	i	målen	att	

målkongruens	ändå	kan	råda.	I	LiUs	fall	är	inte	målet	att	arbeta	strukturerat	med	hållbarhet	och	

det	är	också	det	som	visar	sig	i	undersökningen	att	man	inte	gör.	

	

Då	LiU	har	stadgat	målet	på	så	sätt	att	det	är	otydligt	och	att	detta	är	ett	medvetet	val	av	

organisationen	så	kan	det	anses	ligga	i	LiUs	intresse	att	målet	förblir	otydligt.	Då	medarbetare	

på	Liu	har	samsyn	gällande	otydligheten	och	uppfyllelsen	av	målet	så	kan	målkongruens	råda	

trots	bristande	intern	kommunikation.	Detta	motsäger	forskningen	som	visat	att	intern	

kommunikation	är	en	av	viktigaste	komponenterna	för	att	målkongruens	ska	nås,	speciellt	i	fall	

då	organisationen	har	otydliga	mål	(Ylander,	2008).	I	LiUs	fall	visar	vi	snarare	på	möjligheten	att	

det	är	de	otydliga	målen	som	möjliggör	målkongruens.	
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6.	Slutsats	

Den	här	studien	har	haft	till	syfte	att	fördjupa	kunskapen	om	hur	ett	lärosätes	medarbetare	

upplever	att	lärosätet	i	praktiken	arbetar	med	intern	kommunikation	av	otydliga	mål.	Vidare	

har	vi	velat	utreda	hur	den	interna	kommunikationen	påverkar	organisationens	målkongruens.		

Hållbarhetsmålet	har	använts	som	ett	exempel	på	ett	otydligt	mål	och	den	studerade	

organisationen	har	varit	Linköpings	universitet	som	enligt	en	utredningsmyndighet	fått	betyget	

att	behöva	förbättra	sin	organisation	och	styrning	för	att	nå	målet.		

	

Vi	kommer	i	den	här	studien	fram	till	resultat	som	visar	på	att	LiUs	interna	kommunikation	

brister	när	det	gäller	att	kommunicera	hållbarhetsmålet.	Medarbetare	som	intervjuats	upplever	

hållbarhetsmålet	som	otydligt	och	diffust	vilket	medför	svårigheter	vid	tolkning	och	förståelse	

samt	kommunikation	och	förankring	av	målet.		

	

Vad	sedan	gäller	hur	kommunikationen	påverkar	organisationens	målkongruens	uttrycker	

många	av	respondenterna	brist	på	styrning	uppifrån	vad	gäller	hur	de	ska	ta	sig	an	hållbarhet	

medan	de	vid	högre	positioner	tycker	att	hållbarhetsfrågor	är	något	som	bör	drivas	underifrån.	

Ledningen	väljer	att	inte	tydliggöra	målet	för	att	ge	varje	medarbetare	och	del	av	

organisationen	en	möjlighet	att	förhålla	sig	och	närma	sig	målet	på	sitt	sätt	och	inte	styra	för	

hårt.	På	så	sätt	har	medarbetarna	rätt	att	tolka	och	arbeta	med	målet	på	sitt	sätt.		

	

Eftersom	de	otydliga	målen	inte	specificerar	exakt	vad	som	ska	göras	och	samt	hur	

måluppfyllelse	ska	mätas	möjliggör	otydligheten	i	målen	att	målkongruens	ändå	kan	råda.	

Därför	dras	slutsatsen	att	trots	den	bristfälliga	interna	kommunikationen	ligger	alltså	

respondenternas	handlingar	i	linje	med	organisationens	intresse.	Genom	att	ha	otydliga	mål	i	

dessa	typer	av	organisationer	kan	målkongruens	därför	råda	utan	välfungerande	intern	

kommunikation	av	målet.	
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7.	Avslutande	diskussion	

Vi	vill	avsluta	den	här	rapporten	med	en	reflekterande	diskussion	kring	metodologiska	val,	val	

av	definitioner	och	vad	som	kunde	gjorts	annorlunda.		

	

Valet	av	respondenter	är	en	sådan	punkt	som	går	att	diskutera.	Respondenter	i	undersökningen	

valdes	utifrån	deras	relevans	till	uppfyllande	av	studiens	syfte.	Därför	valdes	medarbetare	i	

olika	positioner	som	innefattade	att	antingen	ta,	eller	ge	direktiv	gällande	hållbarhetsmålet.	

Vad	som	kan	has	i	åtanke	är	att	flera	av	respondenterna	arbetar	med	hållbarhet	på	något	sätt	

vilket	kan	ha	medfört	en	snedvriden	bild	av	hur	det	fungerar	i	organisationen.	Detta	har	krävt	

ett	kritiskt	synsätt	från	vår	sida	för	att	informationen	som	samlats	in	ska	ses	som	sanningsenlig.	

Vad	som	i	och	med	detta	hade	kunnat	tillföras	studien	är	fler	respondenter,	med	mer	olik	

bakgrund	inom	hållbarhetsområdet.	Det	skulle	eventuellt	ha	kunnat	ge	oss	en	bredare	och	mer	

rättvisande	bild	av	medarbetarnas	verklighet	kring	hållbarhetsmålet	på	LiU.		

	

Vi	valde	vidare	att	avgränsa	oss	till	en	fakultets	upplevelser	för	att	tidsmässigt	ha	möjligheten	

att	fördjupa	oss	istället	för	att	skapa	en	bred	bild.	Den	filosofiska	fakulteten	har	därmed	

representerat	arbetet	på	LiU	i	stort	vilket	skulle	kunna	ifrågasättas.	Studien	skulle	därmed	

kunna	utökas	till	att	innefatta	också	de	andra	fakulteterna	och	därmed	också	kunna	peka	på	

skillnader	och	likheter	dem	emellan.			

	

Vidare	skulle	valet	av	enfallstudie	kunna	diskuteras	då	flera	universitets	synsätt	på	

hållbarhetsmålet	skulle	kunna	ge	en	mer	överskådlig	och	allmängiltig	bild	över	olika	universitets	

syn	på	hållbarhetsmålet.	Då	vi	ville	bidra	med	fördjupad	kunskap	och	studera	ett	universitet	i	

sin	kontext	ansåg	vi	att	en	flerfallstudie	inte	skulle	vara	tidsmässigt	möjlig	med	samma	typ	av	

studiedesign.	Eftersom	vi	ville	fördjupa	oss	i	LiUs	specifika	kontext	kring	arbetet	mot	

hållbarhetsmålet	beslutades	det	därför	att	bara	genomföra	studien	på	Linköpings	Universitet.		
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Valet	av	definitionen	av	målkongruens	visade	sig	också	vara	ett	viktigt	val	för	studiens	resultat.	

Det	finns	en	rad	olika	tolkningar	av	begreppet	och	den	definition	vi	valde	var	Anthony	&	

Govindarajans	(2007)	definition	som	lyder	att	“en	överensstämmelse	finns	mellan	de	handlingar	

som	leder	människor	i	deras	uppfattade	självintresse	och	organisationens	bästa	intresse”.	Vi	

valde	just	den	här	definitionen	för	att	vi	ansåg	att	den	bäst	speglar	situationen	för	svenska	

lärosäten	baserat	på	den	professionalism	som	råder	i	dessa	typer	av	organisationer.		

Genom	att	utreda	målkongruens	utifrån	den	här	definitionen	kunde	vi	urskilja	medarbetares	

intressen	och	handlingar	tydligare	då	det	är	dessa	typer	av	konsekvenser	som	uppstår	i	

professionella	organisationer.	Den	forskning	och	utveckling	som	skapas	är	den	som	

medarbetare	anses	mest	relevant	på	grund	av	sitt	eget	intresse.	På	så	sätt	gick	det	att	komma	

fram	till	resultatet	att	trots	att	lärosäten	har	ineffektiv	kommunikation,	något	som	ses	som	

kritisk	för	skapandet	av	målkongruens,	kan	målkongruens	skapas	på	lärosäten	tack	vare	att	

målen	är	otydliga.		
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8.	Förslag	på	vidare	forskning	

I	undersökningen	upptäcktes	det	följdfrågor	som	skulle	kunna	tas	upp	i	vidare	forskning.	Att	

forska	vidare	på	hur	den	interna	kommunikationen	påverkas	av	svenska	lärosätens	specifika	

organisationsform	skulle	kunna	tänkas	intressant	då	den	här	studien	inte	täckte	alla	parametrar	

som	skulle	kunna	tänkas	vara	med.	Kommunikationsbegreppet	hade	även	kunnat	breddas	till	

att	innefatta	extern	kommunikation	samt	formell	och	informell	kommunikation.		

	

Under	studiens	gång	väcktes	även	frågor	kring	hur	lärosäten	utvärderas	och	om	detta	

utvärderingssätt	verkligen	ligger	i	linje	med	det	självstyre	som	präglar	statliga	myndigheter.	En	

utredning	kring	detta	hade	därmed	varit	en	intressant	fortsättning	på	vår	studie.	Vidare	är	

professionalismen	ett	intressant	särdrag	på	lärosäten	som	kan	undersökas	mer	i	samband	med	

mål,	målformulering	och	målkongruens	samt	innefatta	fler	universitet.	Sist	anser	vi	att	en	

vidgad	studie	och	kartläggning	om	hur	universiteten	arbetar	med	otydliga	mål	skulle	kunna	vara	

intressant	att	göra	för	att	visa	på	skillnader	och	likheter	olika	universitet	och	högskolor	emellan.		
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10.	Bilagor	
10.1	Intervjuguide	inledning	

• Anonymitet		

• Ok	på	ha	med	titel?	
• Sammanställning	av	intervjun	till	intervjupersonen	

• Är	det	ok	att	spela	in	intervjun?		

• Informanten	får	hoppa	över	frågor	eller	avsluta	intervjun	när	denne	så	önskar.	

• Ha	en	förklaring	om	hållbarhets-kravet.		

	

Sammanfattning	av	rapport:	
Vi	skriver	examensarbete	inom	företagsekonomi	med	inriktning	på	styrning.	Under	förra	året	

läste	vi	en	rapport	som	UKÄ	-	lade	fram	angående	måluppfyllelse	på	svenska	högskolor	och	

universitet,	och	det	visade	sig	att	många	svenska	lärosäten	hade	problem	med	att	uppnå	

hållbarhetsmålet	som	finns	i	högskolelagen.	Enligt	högskolelagen	ska	ju	läroverk	arbeta	mot	att	

främja	hållbarhet	enligt		

	
“5§	Högskolorna	skall	i	sin	verksamhet	främja	en	hållbar	utveckling	som	innebär	att	nuvarande	
och	kommande	generationer	tillförsäkras	en	hälsosam	och	god	miljö,	ekonomisk	och	social	
välfärd	och	rättvisa”	(Högskolelagen	5§).		
	

Vi	blev	därför	intresserade	av	hur	det	kan	komma	sig	att	målet	på	många	högskolor	inte	nås.	Vi	

hade	därför	tänkt	följa	hållbarhetsmålet	och	vill	utreda	hur	dessa	kommuniceras	internt	på	och	

mellan	olika	nivåer	på	ett	universitet	(målkongruens).		

	

10.2	Intervjufrågor	ledarroll:	
1. Namn	och	position		

2. Berätta	vilken	roll	du	har	på	universitetet	och	hur	länge	du	har	arbetat	i	denna	roll.		

3. Hur	ser	det	övergripande	målen	ut	för	er	organisation?		

	 Om	fler	mål:	hur	ser	dessa	ut?	och	hur	förhåller	ni	er	till	dessa?	

4. Vilka	mål	upplever	du	som	mest	betydelsefulla?	

5. Upplever	du	att	dessa	mål	är	realistiska	och	uppnåeliga?		

	 Om	ja/nej:	utveckla?	

6. Tycker	du	att	de	mål	som	finns	är	tydliga	och	förståeliga?		

	 Om	ja:	på	vilket	sätt	upplevs	målen	otydliga.		

	 Om	nej:	på	vilket	sätt	upplevs	målen	tydliga?	

7. Om	otydliga:	Hur	försvårar	otydliga	mål	arbetet?		

8. Hur	arbetar	ni	med	detta?		
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Målsättningsprocess	
9. Hur	fungerar	målsättningsprocessen?	

10. Hur	många	är	delaktiga	i	denna	process?	och	vilka?	

11. Vem	tolkar	målen	och	hur	går	detta	till?		

12. Bryts	målen	ned	i	mindre	mål?	

13. Upplever	du	den	här	processen	som	svår?	Vad	i	såfall?		

14. Vad	är	bra	och	mindre	bra	i	processen?		

15. Anser	du	att	något	verktyg/hjälpmedel	underlättar	processen?		

16. Upplever	du	att	de	anställda	är	medvetna	om	hur	detta	hjälpmedel/verktyg	fungerar?	

	

Balanserat	styrkort	(strategikarta)	
17. Vilka	var	med	att	konstruera	detta	styrkort?	

18. Anser	du	dig	kunna	påverka	Styrkortet?	

19. Hur	ser	styrkortet	ut	på	LiU?		

20. Hur	kommuniceras	detta	ut	till	organisationen?	

21. Varför	har	ni	de	valda	perspektiven?	

22. Har	personal	fått	utbildning	om	detta	styrkortet?	

23. Hur	involveras	de	anställda	i	detta	styrkortet?	

24. Hur	úpplever	du	styrkortet	fungera	på	LiU?	

	

Hållbarhetsmålet	
25. Hur	förhåller	ni	er	till	Hållbarhetsmålet	specifikt?	

26. Tycker	du	att	hållbarhetsmålet	tydligt	och	förståeligt?		

27. På	vilket	sätt	upplevs	målet	otydligt/tydligt?		

28. Hur	arbetar	ni	med	detta	mål?		

29. Hur	sätter	ni	upp	hållbarhetsmålet	för	LiU?	

30. Hur	tolkar	ni	målet?	

	

Kommunikation		
31. Hur	och	hur	ofta	kommuniceras	hållbarhetsmålet	till	de	anställda?		

32. Används	specifika	kanaler	för	att	kommunicera	ut	hållbarhetsmålet?	

33. Hur	tycker	du	att	det	fungerar?		

34. Upplever	du	att	detta	är	tillräckligt	ofta?	

35. Kommuniceras	hållberhetsmålet	till	samtliga	anställda	eller	bara	till	vissa?		

	 Om	ja:	hur	och	vilka?	Om	inte;	varför?	

36. Upplever	du	att	de	anställda	förstår	målet?			
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37. Upplever	du	att	de	aktivt	arbetar	mot	hållbarhetsmålet?		

38. Hur	kommunicerar	ni	ut	de	övergripande	målen?	

39. Hur	upplevs	återkopplingen	av	de	övergripande	målen?	Och	hur	fungerar	detta?	

40. Vad	kan	göras	bättre?		

	

Målkongruens	
41. Vad	motiverar	dig	personligen	att	göra	ett	bra	jobb?	

42. Vilka	specifika	mål	arbetar	du	mot,	om	några?		

43. Hur	arbetar	ni	i	er	verksamhet	för	att	samtliga	anställda	jobbar	åt	samma	håll	gällande	

målsättningar	som	ställs?	

44. Hur	arbetar	ni	för	att	bibehålla	medvetenhet	kring	mål?	

45. Upplever	du	att	målen	som	ställts	genomsyrar	verksamheten	och	att	det	är	förstådda	av	

alla	anställda?	

46. Upplever	du	att	de	satta	målen	är	rimliga	och	uppnåbara?	

47. Upplever	du	att	hållbarhetsmålet	genomsyrar	verksamheten	motiverar	de	anställda?	

Varför?	Om	Ja/nej,	På	vilket	sätt?																																						

48. Liu	skulle	kunna	förbättras	på	området	hållbarhet,	varför	tror	du?		

49. Vad	tycker	du	LiU	kunde	gjort	bättre?	

	

Prestation	och	uppföljning		
50. Hur	motiveras	du	att	uppnå	dina	mål?		
51. Hur	utreder	ni	om	målen	uppfylls?		

52. Hur	mäts	detta?	Och	vem	mäter	detta?		

53. Känner	du	till	UKÄ	och	den	undersökning	som	de	gjorde?		
54. Varför	tror	du	UKÄ	kom	fram	till	att	man	inte	når	målet?		
55. Håller	du	med	om	bedömningen?		

56. Hur	utreder	ni	på	LiU	om	ni	uppfyllt	målet?		
57. Hur	och	vem	mäter	detta	på	LiU?			
58. Uppmärksammas	det	om	ni	når	mål	eller	inte?		

59. Vad	har	ni	gjort	förbättringar	sedan	resultatet?		

60. Vad	generellt	tror	du	skulle	kunna	öka	måluppfyllelsen?		

61. Vad	kan	bli	bättre?	

62. Hur	ser	du	att	LiU	ska	nå	hållbarhetsmålet	i	framtiden?		

63. Hur	ska	man	få	alla	med	på	tåget?		

64. Vilka	negativa	effekter	skulle	det	få	att	inte	göra	detta?		

65. Vilka	positiva	att	göra	det?		

66. Har	du	något	att	tillägga?			
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10.3	Intervjufrågor	medarbetare:	
1. Kan	du	berätta	lite	om	vilken	roll	du	har	på	universitetet	och	hur	länge	du	har	arbetat	i	

den	rollen?	
	

Målstyrning		
2. Vet	du	hur	de	övergripande	målen	ut	för	LiU?		
3. Hur	förhåller	ni	er	till	dessa?	
4. Vem	sätter	dessa	mål?		

5. Kan	du	påverka	de	mål	som	sätts?	hur	går	det	till?		

6. Vet	du	vad	det	Balanserade	styrkortet	är?	

7. Visste	du	att	LiU	använder	detta	som	styrningsverktyg?	

8. Vet	du	hur	styrkortet	ser	ut	på	LiU?		

9. Vet	du	vilka	som	var	med	och	konstruerade	detta	styrkort?	

10. Anser	du	dig	kunna	påverka	detta?	

11. Hur	upplever	du	att	styrkortet	fungerar	på	LiU?	

12. Har	personal	fått	utbildning	om	styrkortet	och	hur	det	kan	användas?	
13. Vilka	mål	upplever	du	som	mest	betydelsefulla?	
14. Vilka	specifika	mål	arbetar	fakulteten	mot?		
15. Upplever	du	att	dessa	mål	är	realistiska	och	uppnåeliga?		

	 Om	ja:	förtydliga?	Om	nej:	utveckla		

	
Hållbarhet		
16. Vad	tycker	du	är	din	roll	gällande	hållbarhetsmålet	specifikt?		

17. Vad	betyder	hållbarhetsmålet	om	man	frågar	dig?		

18. Tycker	du	att	hållbarhetsmålet	är	tydligt	och	förståeligt?		

	 Om	nej:	på	vilket	sätt	upplevs	målen	otydliga.		

	 Om	ja:	på	vilket	sätt	upplevs	målen	tydliga?	
19. Bryts	hållbarhetsmålet	ned	på	något	sätt?	(Annars,	jämför	med	andra	mål?)	

20. Om	ja,	hur	ser	den	här	processen	ut?	Om	nej,	Varför	inte?!	

	

Kommunikation	
21. Hur	kommuniceras	hållbarhetsmålet	ut	till	organisationen?	(om	de	gör	det)	

22. Hur	ofta	kommuniceras	detta	ut	till	organisationen?		
23. Vilka	kommunikationskanaler	används	för	detta?	

(möten/verksamhetsplan/intranät/feed/seminarier)		

24. Hur	tycker	du	att	det	fungerar?		
25. Upplever	du	att	detta	är	tillräckligt	ofta?	
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26. Upplever	du	att	det	sker	på	rätt	sätt?		

27. Kommuniceras	målen	till	samtliga	eller	bara	till	vissa	personer?		

	 Om	ja:	hur?	Om	inte;	varför	tror	du?		
28. Vilka	kanaler	skulle	man	kunna	använda?		

29. Hur	kommunicerar	du	ut	hållbarhetsmålet	i	ditt	arbete?		

30. Innefattar	din	arbetsbeskrivning	hållbarhet	på	något	sätt?		

	

Målkongruens		
31. Hur	motiveras	du	personligen	att	uppnå	dina	mål?		
32. Hur	tycker	du	att	mål	påverkar	din	prestation?		
33. Upplever	du	att	hållbarhetsmålet	motiverar	dig	personligen?	Varför?	Hur?		
	

34. Upplever	du	att	det	finns	en	gemensam	syn	på	hållbarhetsmålet?		
35. Finns	det	någon	typ	av	gemensam	definition?		

36. Skulle	man	behöva	det?	varför/varför	inte?		

37. Har	någon	aspekt	av	hållbarhetsbegreppet	fått	mer	fäste	än	andra?		

38. Upplever	du	att	LiU	arbetar	aktivt	för	att	uppnå	en	gemensam	syn	på	hållbarhet?		
39. Om	ja,	Hur,	vad	gör	man?	Om	nej,	varför?	vad	hade	kunnat	göras	bättre?			

40. Tycker	du	att	målet	genomsyrar	verksamheten	generellt?		

41. Upplever	du	att	andra	medarbetare	delar	den	här	synen?		

	

Prestation	och	Uppföljning		
42. Hur	fick	du	höra	om	UKÄs	resultat?		
43. Varför	tror	du	UKÄ	kom	fram	till	att	man	inte	når	upp	till	målet?		
44. Håller	du	med	om	den	bedömningen?		

45. Hur	utreder	ni	på	LiU	om	ni	uppfyllt	målet?		
46. Hur	och	vem	mäter	detta	på	LiU?		
47. Uppmärksammas	det	om	ni	når	målet	eller	inte?		
48. Tror	du	alla	medarbetare	är	medvetna	om	att	undersökningen	gjorts?		
49. Får	ni	återkoppling/feedback	på	hur	målet	nås	från	UKÄ?		

50. Vad	kan	göras	bättre?		
51. Har	LiUs	några	specifika	utmaningar	gällande	att	nå	målet?		
52. Kan	du	berätta	lite	om	konferensen	du	var	på?	Gav	den	något?		

53. Hur	kommer	ni	att	arbeta	vidare	med	målet?	
54. Har	du	något	att	tillägga?		

55. Hur	kändes	frågorna?	Anser	du	någon	information	känslig	så	att	vi	behöver	göra	dig	

anonym?	
	


