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Resultat från förvaltningens enkät om internkommunikation  
I vår utredning om förvaltningens internkommunikation har vi gjort intervjuer med sektionschefer och 
representanter från olika delar av verksamheten. Som en komplettering till detta resultat har vi även gjort en enkät 
som skickats ut till alla förvaltningens medarbetare (cirka 870 personer). 357 personer svarade, vilket ger en 
svarsfrekvens på 41 % (47 chefer och 310 medarbetare). Enkäten var öppen under perioden 2019-05-09 – 
2019-06-10.  

Merparten av frågorna i enkäten är hämtade från forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen”, vars 
målsättning var att fastställa kommunikationens betydelse för verksamheters framgång och hur väl de når sina 
mål. Projektet är det största av sitt slag i Europa och har letts av forskare vid institutionen för strategisk 
kommunikation vid Lunds universitet.  

Resultatet 
Enkäten bestod av 17 frågor. Första delen handlade om hur de svarande upplever internkommunikationen i 
organisationen, hur de upplever ledningskommunikationen och hur de ser på möjlighet till delaktighet bland 
medarbetarna. Den andra delen tar upp de befintliga universitetsgemensamma kanalerna och hur nöjd man är 
med dem och hur viktiga de anser att de olika kanalerna är för deras arbete. Det är roligt att se att många har valt 
att skriva kommentarer och vi tolkar det som att detta är något som engagerar. 

Av svaren kan man se att majoriteten av de svarande känner delaktighet och att de känner att de har möjlighet att 
påverka sin arbetsplats och att de känner att de är får information vid större förändringar. 

De frågor som fick mest positiva svar var: 

• Det finns möjligheter att framföra synpunkter till ledning och chefer  
63 % instämmer – 18 % instämmer inte 

• Min arbetsplats präglas av delaktighet  
57 % instämmer – 22 % instämmer inte 

• Vid större förändringar får jag relevant information  
56 % instämmer – 23 % instämmer inte 

De frågor som medarbetarna var mest missnöjda med gällande internkommunikation är helhetsbilden av 
förvaltningen och det universitetsövergripande frågorna. Och majoriteten tyckte att kommunikationen mellan olika 
sektioner/avdelningar fungerade dåligt. Se svaren nedan: 

• Det är lätt att få en helhetsbild av universitetets utvecklingsfrågor och övergripande projekt  
15 % instämmer och 58 % instämmer inte. 

• Det är lätt att få en helhetsbild av gemensamma förvaltningens verksamhet  
16 % instämmer och 56 % instämmer inte. 

• Kommunikationen mellan olika avdelningar/ sektioner inom Gem. förvaltningen fungerar bra 
20 % instämmer och 45 % instämmer inte (cheferna något mer positiva 26 % instämmer). 

En kommentar som kommit in kan exemplifiera detta: 

”Jag upplever ofta att vi på avdelningen är lite isolerade från vad som händer på övriga delar av universitetet och 
sektionen. Några ord om vad som händer och om/hur det eventuellt skulle påverka oss skulle uppskattas.” 

  



Andra frågor som medarbetarna uttryckte ett visst missnöje med och som man bör arbeta med är var tydlighet 
från universitetsledningen och förvaltningsledningen. Se nedan. 

• Universitetsledningen är tydlig i sin information till medarbetare 
30 % instämmer och 35 % instämmer inte 

• Ledningen för gemensamma förvaltningen är tydlig i sin information till medarbetare 
31 % instämmer och 34 % instämmer inte 

Svaren stämmer bra överens med nedanstående kommentar, som påvisar ett vanligt fenomen, att man är mest 
nöjd med kommunikationen i den närmaste arbetsgruppen: 

”Avdelningsvis funkar det ganska eller till och med mycket bra, sektionsvis okej och från förvaltningsledningen 
har jag ingen aning för jag upplever inte att de kommunicerar med mig. Rektorsledningen är det relativt anonymt 
och opersonlig, och rektorsbloggen känns inte som en intern kanal även om jag håller koll på den.” 

Ett annat problem som kommer fram är att man känner att förvaltningen är osynlig: 

”… Förvaltningen var för mig ett svart hål när jag arbetade på fakultet, något som det bara pratades om men där 
ingen riktigt visste vad "de" faktiskt gjorde. ” 

”Jag som medarbetare vid gemensam förvaltning vill också vara stolt över att vara anställd vid LU. För 
närvarande känns det som att vår del av verksamheten inte ska visas upp, det är bara fakulteternas och deras 
organisationer som har ett värde för universitetet i kommunikationen kring universitetets verksamhet. 
Förvaltningens medarbetare utgör över 10 % av LU:s anställda och utför ett viktigt arbete för universitetet. Att inte 
presentera den delen av verksamheten på samma sätt som fakulteternas verksamhet ger märkliga signaler och 
främjar enligt min uppfattning inte känslan av delaktighet för oss som arbetar inom administrationen.” 

Kanalernas betydelse och hur nöjd man är med dem 

I nedanstående beskrivning har vi slagit ihop svaren med andelen mycket nöjd/nöjd och mycket viktig/viktig i 
parantes. 

De universitetsgemensamma interna kanaler som var mest uppskattade var: e -post: (64 %), Medarbetarwebben: 
(61 %), sektionsmöte/avdelningsmöte: (57 %) (flera svarade att det var helt olika svar om det var avd. möte eller 
sektionsmöte). 

De kanaler som medarbetarna skattade som mest viktiga var: e-post (93 %), Medarbetarwebben (81 %), 
sektions- och avdelningsmöte (73 %) och nätverk (68 %). 

Om man lägger ihop parametrarna för hur nöjd man är och hur viktig kanalen är så kan man se att e-post och 
Medarbetarwebben anses vara viktigare än vad man är nöjd med dem. Medan LUM, rektorsbloggen och 
förvaltningsseminarierna är mer uppskattade än de anses vara viktiga. 

Chefernas svar kontra medarbetarnas svar 
Chefernas svar följer i stort sätt medarbetarnas, men på vissa frågor sticker det ut. Det gäller bland annat att man 
i högre grad känner att det finns möjlighet att framföra synpunkter till ledningen, det tycker 85 % av cheferna 61 % 
av medarbetarna. På frågan om delaktighet på arbetsplatsen så tycker 83 % av cheferna att det stämmer medan 
bara 53 % av medarbetarna instämmer. Cheferna upplever i lägre grad att de får relevant information vid större 
förändringar. Men bara 14 % av medarbetarna tycker att det är lätt att få en helhetsbild av den gemensamma 
förvaltningens verksamhet, medan 28 % av cheferna håller med. 

Intressant att se är att 77 % av cheferna är nöjda med sektions-/avdelningsmötena, medan bara 54 % av 
medarbetarna är nöjda med dessa. Cheferna tycker också i högre grad att sektions-/avdelningsmötena är en 
viktig kanal, än medarbetarna (85 % respektive 70 %). När det gäller övriga kanaler så är cheferna mindre nöjda 
med Medarbetarwebben (30 % inte nöjda) än vad medarbetarna är (19 % inte nöjda). Samtidigt som cheferna i 
högre grad lyfter Medarbetarwebben som en viktig kanal (89 %) än medarbetarna (79 %). 



 

Frisvar 
Interkommunikation verkar vara en fråga som engagerar. Många (72 personer) har valt att skriva ner egna 
kommentarer och åsikter om vad som fungerar och inte. Det som kommer upp handlar om är chefers förmåga att 
kommunicera och skillnaden i kommunikation på olika nivåer och att tonvikten på muntlig kommunikation. Flera 
tar upp att de saknar en helhetssyn och att mycket fastnar i linjekommunikationen. Många efterfrågar och större 
öppenhet och transparens. Här har vi valt att lyfta några exempel. 

Någon tar upp att man förlitar sig mycket på muntlig information, vilket både är ömtåligt och ojämlikt och att viktig 
information många gånger fastnar i linjeorganisationen: 

”För stor vikt läggs på muntlig information från chefer, dessa ”filter” innebär att informationen som slutligen når 
medarbetarna är långt ifrån likvärdig.  

”Viktig information som ska ut till alla medarbetare fastnar oftast i linjeorganisationen och når inte fram. Detta 
resulterar i en väldig frustration i alla delar i linjeorganisationen.” 

”Det finns en stor brist när informationen ska gå "i ledet", detta gör att saker sållas bort, glöms bort längs vägen.” 

Flera tar upp att de upplever att information hemlighålls: 

”Väldigt mycket hemlighålls utan att det hade behövts hemlighållas. Det skapar rykten. Genomskinlighet och 
ärlighet hade fungerat mycket bättre.” 

”Ryktesspridning är nog det vanligaste sättet att få veta om nya saker och projekt som är på gång så jag skulle se 
det som positivt snarare än ett problem.” 

”… det är inget fel på kommunikationen som kommer ut i organisationen som helhet. Det tråkiga är 
kommunikationen som inte kommer ut och att det ibland blir snack och att vissa saker sipprar ut och 
informationen når en tidigare än vad det var menat, eller så var det menat att man skulle få höra det ryktesvägen 
för att när något sedan kommuniceras så har man hunnit processa informationen och kanske hunnit bearbeta det. 
Känslan av att någon annan styr informationen/kommunikation kan ibland kännas otrevligt för en organisation 
som vill vara transparent och vill anses vara bra på att kommunicera och inkluderande.” 

Något som efterfrågas är ett intranät och bättre struktur för internkommunikation. Rektorsbloggen på engelska 
efterfrågas: 
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”LUM är just nu enda kanalen som bidrar till den där efterlängtade överblicken, men den kommer så sällan! 
Rektorsbloggen är underbar! Så synd att den inte finns på engelska också - det hade gjort arbetsplatsen och 
ledningen tydligare/synligare/mer attraktiv för väldigt många!” 

En känsla av sammanhang efterfrågas: 

”… Vi läsare behöver inte nödvändigtvis MER info, utan information som ger en känsla av sammanhang - helst 
med verksamhetsfokus. T ex: varför är det viktigt att inte skicka ut tunga förvaltningsgrejer med korta deadlines, 
som kanske rent av ligger i terminsstart? Varför görs en riskbedömning varje år, vilka följer upp och vilka konkreta 
förändringar ser vi?” 

”Det är en enorm skillnad mellan våra avdelningsmöten och sektionsmöten. Ofta får vi besked från 
avdelningschefen som står i direkt motsats till sektionschefen. Avdelningschefen har svårt att sålla bland 
informationen från sektionsledningsmötena.” 

Någon tar också upp att man känner att förvaltningen behöver synliggöras: 

”Jag efterfrågar en digital plattform (hemsida) för gemensam förvaltning där man kan presentera sektionerna, 
dess verksamheter och medarbetare. … Jag som medarbetare vid gemensam förvaltning vill också vara stolt 
över att vara anställd vid LU. För närvarande känns det som att vår del av verksamheten inte ska visas upp, det 
är bara fakulteternas och deras organisationer som har ett värde för universitetet i kommunikationen kring 
universitetets verksamhet. Förvaltningens medarbetare utgör över 10 % av LU:s anställda och utför ett viktigt 
arbete för universitetet. Att inte presentera den delen av verksamheten på samma sätt som fakulteternas 
verksamhet ger märkliga signaler och främjar enligt min uppfattning inte känslan av delaktighet för oss som 
arbetar inom administrationen.” 

Något annat som man upplever saknas är uppföljning på olika analyser och utredningar: 

”Värdet av att genomföra riskbedömningar, risk- och konsekvensanalyser, tillbudsanmälningar, korrigerande och 
förebyggande arbetsmiljöåtgärder, mm sjunker en hel del om inte orsak och verkan kommuniceras till 
medarbetarna. Om t ex en tillbudsanmälan inte följs upp på rätt sätt så sjunker intresset för den enskilde 
medarbetaren att göra anmälan nästa gång det är dags… ” 

”För att komplettera utredningen kring internkommunikationen vid LU bör förvaltningschefen själv besöka alla 
sektioner och lyssna på medarbetarna en gång per år. Inte bara låta sektionschefer föra allas talan vid 
sektionsmöten. Det är som med förtroendevalda - de kommer längre och längre från verkligheten om de aldrig 
har tid att möta andra än representanter. Det behövs en gemensam intern chefskanal och bättre, 
målgruppsanpassat information till chefer.” 

När det kommer till frågan om kanaler så är det flera som efterfrågar ett intranät och någon som efterfrågar 
utveckling av Medarbetarwebben: 

”Intranät för medarbetare behövs! Och en medarbetarwebb där man kan lägga mer utförlig information om den 
verksamhet avdelningen bedriver!”  

Se även bilagan med alla frågor och svar. 

Slutsatser 
Svaren visar att det finns en del att förbättra. Vi har valt ut några möjliga utvecklingsområden: 

• Helhetsbild av universitetets utvecklingsfrågor, övergripande projekt och Gemensamma förvaltningens 
verksamhet 

• Kommunikationen mellan olika sektioner/avdelningar inom Gemensamma förvaltningen 
• Medarbetarwebben/intranät (30 % av cheferna är inte nöjda) 
• Förändringskommunikation (cheferna mindre nöjda än medarbetare) 
• Avdelnings- och sektionsmöten (medarbetare  

mindre nöjda än chefer) 
 

Eva Johannesson och Anna Mansfeld  


