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Abstract 
This paper presents a qualitative single case study of a communicators’ practice with a neo-

institutional theory perspective. The aim with this paper is to explore and present how a 

communications officer reflects on the daily assignments and how the work is affected by the 

surrounding society, institutional influences and communicational strategic documents. Via a 

triangulation methodological approach, combining a semistructured interview with the 

communications officer, a narrative analysis of the Instagram account “scifestuppsala”, and an 

analysis of the communication strategy documents, the two research questions are answered. 

The paper gives a view of how the communications officer is affected by the surrounding 

society, and how the communications officer uses the strategic communication strategy 

documents when handling Instagram to reach the organizational goals. To very little surprise, 

one finding is how different levels of influence from the surrounding society impact the work 

carried out by the communicating officer. Another interesting finding is that the 

communicating officer is, in turn, in a position to impact the surrounding society to an extent 

directed by resources such as time and money. 
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1. Inledning 
 

- Men, vad gör du egentligen som kommunikatör? 

 

Frågan från en undrande förälder till en student i Medie- och kommunikationsvetenskap är nog 

inte ovanlig. Många är undrande eftersom allt fler organisationer de senaste decennierna numer 

har en eller flera kommunikatörer. Även efter det gångna årets mediedebatt om antalet 

kommunikatörer anställda på landets kommuner i förhållande till antalet anställda journalister 

i landets mediehus har frågan blivit aktuell (se exempelvis Nilsson 2019, Nordwall 2019 och 

SVT Nyheter Väst 2018). Så hur ska man egentligen svara på frågan vad en kommunikatör 

gör, om man inte jobbat som en förut? Jo, ett sätt är att ta reda på det genom att skriva ett 

uppsatsarbete om det. Att också ta reda på varför kommunikatören agerar som den gör, är något 

som är minst lika intressant för oss som studenter i Medie- och kommunikationsvetenskap. Vi 

hoppas att läsaren av denna uppsats kommer vara av samma uppfattning. 

  

Många kommunikatörer använder sig av kommunikationsstrategier som ett verktyg och 

målinriktning, varför strategier även är en stor del av utbildning i Medie- och 

kommunikationsvetenskap. En strategi kan lätt tolkas som auktoritär vilket har negativ klang i 

ett individualistiskt samhälle. Det kan också tolkas som att en strategi bör följas till punkt och 

pricka för att uppnå sitt syfte, alltså göra kommunikationen effektiv och stödja organisationens 

mål. Men i en värld där förändringar ofta är snabba, måste organisationer hantera ständiga 

förbättringar och omorganisationer. Detta innebär att även kommunikationen i framtiden kan 

behöva vara mer flexibel. 

  

Forskningsområdet för denna uppsats har varit strategisk kommunikation, 

organisationskommunikation och användande av plattformen Instagram. Uppsatsen var en del 

av det valda forskningsområdet, därutöver har områden problematiserats utifrån ett enskilt 

empiriskt exempel.  

  

Det vi har studerat med det här uppsatsarbetet är hur en yrkesroll såsom kommunikatör 

påverkas av sin omgivning. Vi var intresserade av vad i omgivningen som influerar de 

kommunikationsstrategiska dokument som på ett mer direkt sätt påverkar kommunikatörens 

arbete. Därtill kom det omgivande samhället, kommunikatörens professionella perspektiv och 



 

6 

långsiktiga kommunikationsstrategiska dokument och samspelet dem emellan att undersökas. 

En analys av hur kommunikatören som praktiker förhöll sig till strategier och hur denne såg på 

relationen till omgivningen hade en central roll i studien. 

  

Kommunikatören som ställde upp som respondent för studiens empiriska exempel, tillhör den 

teknisk- naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, hädanefter kallat “Teknat”, den 

vanligen använda benämningen på fakulteten inom universitetet. En fakultet är en 

organisatorisk enhet som har det högsta ansvaret för forskning och utbildning inom ett 

ämnesområde på ett universitet. Fakulteten i sin tur delas in i ämnesvisa institutioner, där 

forskningen och utbildningen bedrivs (Uppsala universitet 2019). Teknat vid Uppsala 

universitet är en av nio fakulteter. Internt är fakulteten ansvarig för samordning av 

vetenskapsfestivalen SciFest, ett årligt event som arrangeras i Uppsala. Därför arbetar vår 

respondent med kommunikation av SciFest. Sedan 2012 äger eventet rum under tre dagar på 

vårterminen och har växt till att bli Sveriges näst största vetenskapsfestival1. För att avgränsa 

vår studie, har vi valt att centrera studien av kommunikationen kring denna vetenskapsfestival. 

  

Inom ramen för föreliggande arbete har vi valt att använda oss av neo-institutionell teori, då 

detta perspektiv lyfter fram intressanta strukturer i de aktiviteter, processer och krafter som 

formar det vi vill studera. Denna teori är ett sätt på vilket vi kan beskriva, förklara och förstå 

relationen mellan omgivningens syn på kommunikationsarbetet och hur det utförs 

(Fredriksson, Pallas och Wehmeier 2013:184). 

  

Det finns tidigare forskning på området med empiri från hur kommunikatörer på svenska 

universitet arbetar med strategier genom olika kanaler. En studie vi särskilt uppmärksammat, 

är Daniel Lövgrens (2017) avhandling “Dancing together alone: Inconsistencies and 

Contradictions of Strategic Communication in Swedish Universities”, som påvisar 

återkommande mönster i hur kommunikatörer på svenska universitet hanterar sina konton 

sociala medier. Då utvecklingen av teknologi och sociala medier sker snabbt finns det 

anledning att undersöka relevansen i empirin. Den senaste undersökningen av svenskarnas 

internetvanor ”Svenskar och internet 2019” (Internetstiftelsen 2019), pekade på några 

förändringar. Dels att ökningen i användandet av sociala medier har stannat av, men det finns 

 
1 Respondent, kommunikatör vid Uppsala universitet. 2019. 18 november. 
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också tecken på att publiken på sociala medier fragmenteras (Jungerius 2019 och Zerfass et al. 

2014).  

  

Digitaliseringen innebär att behovet av ett strategiskt användande av sociala medier behövs för 

att skapa synlighet, bibehålla positionering och legitimitet. Uppsatsen kommer att bidra med 

ny kunskap om strategisk kommunikation, hur denna används för en vetenskapsfestival och 

hur man utifrån verksamhetens mål använder sig av sociala medier.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka och presentera en kommunikatörs reflektioner 

över sitt arbete och hur det samspelar med omgivningen och kommunikationsstrategiska 

dokument. För att relatera kommunikatörens reflektioner till ett teoretiskt ramverk, har vi valt 

det neo-institutionella perspektivet. Syftet kan med fördel beskrivas, förklaras och förstås 

genom ett neo-institutionellt perspektiv med både bredd och djup eftersom det neo-

institutionella perspektivet lyfter fram den inverkan som omgivningen har på kommunikatören 

(Fredriksson, Pallas och Wehmeier  2013, s. 184).  Den neo-institutionella teorin passar för att 

undersöka organisationer som något mer än en ”stängd kanal”, då teorin istället förklarar att en 

organisation ständigt skapas och återskapas under en pågående dynamisk och interaktiv 

process. Detta gäller vare sig det gäller skapande, upprätthållande eller avveckling av en 

organisation (Cornelissen et al. 2015). Resultatet av den pågående processen blir isomorfism 

och konsekvensen av detta blir att organisationer tar till sig faktorer på grund av det externa 

inflytandet istället för vad som är effektivast (Meyer och Rowan 1977).  

  

Studiens huvudsakliga fokus är således att ta reda på hur den yrkesutövande kommunikatören 

reflekterar över och hanterar riktlinjerna i styrande kommunikationsdokument. För att svara 

på det har vi valt att analysera vårt empiriska material utifrån neo-institutionell teori och 

arbetat med följande frågor: 

●   På vilket sätt påverkas kommunikatörens arbete av omvärlden? 

●   På vilket sätt använder kommunikatören policydokument vid hantering av 

instagramkontot “scifestuppsala” för att uppfylla organisationens mål? 

  

Uppsatsen består av följande fyra delar: först ges en presentation av tidigare forskning inom 

området och det teoretiska ramverket; därefter följer en beskrivning av uppsatsarbetet och hur 

det empiriska materialet samlats in. I den tredje delen av uppsatsen, presenteras 
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undersökningens resultat och en analys därav. Sist i uppsatsen dras slutsatser och svar ges till 

forskningsfrågorna, samt en reflektion av resultatens implikation och kommentar om vidare 

forskning.  

1.2 Avgränsningar 
Den första avgränsningen som görs i förhållande till problemområdet är att föreliggande arbete 

endast studerar kommunikationen på Uppsala universitet och därtill är begränsat till en 

djupintervju av en enskild kommunikatör på grund av tidsbrist. Nästa avgränsning är att välja 

en kanal på sociala medier då eventet använder sig av Facebook, Instagram och Snapchat. 

Eftersom Instagram är en kanal vars användande ökar hos universitetets målgrupper 

(Internetstiftelsen 2019 samt Teknat 2019a, b och c) borde den således vara allt viktigare för 

universitetet och mer intressant att använda. Därför har vi valt att enbart studera 

Instagramkanalen för “scifestuppsala”, vilket skapats i syfte för att skapa intresse för 

utbildningarna på Uppsala universitet. De inlägg som analyseras avgränsas till antalet med 

fokus på stillbilds-inlägg under mars 2019, då den festival som instagramkanalen handlar om, 

senast arrangerades.  
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2. Bakgrund 
I bakgrundskapitlet presenteras information som vi anser behövs för att kontextualisera 

uppsatsens problem. För att läsaren ska förstå skillnaden mellan tidigare forskningsresultat och 

vår uppsats, ges först en kort genomgång av digitaliseringens effekter. Kapitlet avslutas med 

korta fakta om SciFest och dess instagramkanal “scifestuppsala”. 

2.1 Digitalism och sociala medier 
Medieforskaren Pelle Snickars (2014) menar att vi är mitt i en samhällsförändrande process. 

Centrala teman i processen är globalisering och individualisering vilket leder till att 

internetanvändning numer är vardag. Digitaliseringen karaktäriseras enligt Hamelink (2015) 

av att allt fler gränsöverskridande interaktioner sker i ett elektroniskt format. Detta förstärker 

den teknologiska integrationen i våra liv och vi har exempelvis möjlighet att öppna våra bilar 

och starta dem via en app på mobiltelefonen. 

  

Ett exempel på att internetanvändningen numer är vardag, är att upp emot 90% av svenskarna 

äger en smartphone (Internetstiftelsen 2019). Detta gör att många har ständig tillgång till 

internet var de än går. Den ständiga tillgången är dubbelbottnad: den kan vara ett användbart 

verktyg, men också ett distraktionsmoment, den kan öppna för nya möjligheter som man inte 

hade kunnat förutse tidigare, men även orsaka problem. Utvecklingen av hård- och mjukvara 

är en orsak till att de olika kanalernas räckvidd och interaktionsmöjligheter ökar (Hamelink 

2015). Tillsammans med en ökad kvalitet i överföringen av text- och bildmaterial har det enligt 

Hamelink (2015) bidragit till att det nu pratas om ett interaktions-paradigm, istället för ett 

delnings-paradigm. Det stora flödet av information gör det svårt att som sändare sticka ut från 

mängden, varför det behövs allt mer genomtänkt kommunikation för att synas. 

2.2 Instagram 
Hösten 2019 är det nio år sedan Instagram lanserades (Miles 2019). Mindre än ett år efter 

lanseringsdatumet var plattformen uppe i över 10 miljoner användare (Miles 2019). Ytterligare 

ett år senare, 2012, blev Instagram uppköpt av Facebook och har sedan dess växt och fått ännu 

fler användare med över 1 miljard månatligen aktiva användare (enligt Statista i Miles 2019). 

Att appen är enkel att använda har bidragit till ökningen. Detta medför också att en organisation 

som vill höras i det brus som uppkommit, behöver veta vad som är framgångsrikt inom ramarna 



 

10 

för plattformen. Dessutom uppdateras plattformen ständigt, med Instagram Stories och IGTV 

som några av de senaste stora uppdateringarna. 

  

Kommunikationen på Instagram är främst bildbaserad. Appens fokus på bilder har lett till en 

syn på Instagram som lättviktig kommunikation som går hand i hand med det sociala och 

informella (Colliander och Marder 2018). Den estetik som utvecklats kring bilderna är något 

som Colliander och Marder (2018) kallar för “snapshot aesthetic”. Författarna menar att 

estetiken kan utnyttjas av organisationer, då den uppfattas som mer trovärdig - därmed blir 

avsändaren mer trovärdig.      

“...the results support that within social media a snapshot aesthetic carries greater meaning 

for the consumers (Martindale et al., 1990) which they are able to translate more fluently...“ 

(Colliander och Marder 2018:38) 

Colliander och Marder (2018) menar dessutom att organisationer som bildligen visar att de 

förstår och anammar “snapshot aesthetic”, visar att de har kunskap om den kontext de verkar i. 

Detta tror författarna kommer generera större framgång för dessa organisationer. 

2.2.1 Användning av Instagram i Sverige

Enligt Svenskarna och Internet (Internetstiftelsen 2019:106) är det 83% av svenskarna som 

använder internet. Den ökning av användandet som skett under ett par år har stannat av på ett 

flertal kanalen, men för Instagram ökar användandet fortfarande något. Idag uppges 61% av 

svenskarna använda Instagram dagligen. Den största åldersgruppen av instagramanvändare är 

de mellan 12 och 35 år där drygt 80% använder Instagram. Se tabell 1 nedan för mer 

detaljerade uppgifter.          
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Tabell 1: Källa: ”Svenskarna och Internet 2019” s.109 

 

Enligt undersökningen ”Svenskarna och internet 2019” ser en fjärdedel av befolkningen inte 

tiden som de lägger på sociala medier som meningsfull. Forskaren Beata Jungerius (Risenfors 

2019) från Göteborgs universitet har fångat en annan trend. För fem år sedan intervjuade 

Jungerius (Risenfors 2019) en grupp svenskar om deras Instagram-användning. Fem år senare 

har hon träffat samma grupp för att jämföra hur användandet har förändrats. Resultatet är att 

många användare flyttat sina sociala interaktioner till slutna forum såsom Messenger istället 

för att ske öppet i publika flöden på exempelvis Facebook (Risenfors 2019).          

2.3 Vetenskapsfestivalen SciFest 
SciFest är enligt deras hemsida, en vetenskapsfestival som arrangeras årligen i Uppsala, med 

målet att på ett lustfyllt och pedagogiskt sätt presentera vetenskap (SciFest 2019).  

 
“Vi vill särskilt få unga människorna att ställa de stora frågorna, ta del av den senaste 
forskningen, testa sig fram och upptäcka hur roligt och intressant det är med vetenskap. Många 
av de som medverkar i programmet är studenter, unga forskare och innovatörer som lättare kan 
bidra till att inspirera andra unga.” (SciFest 2019) 
 

Arrangör har hittills varit Uppsala universitet, men får från och med 2020 års 

vetenskapsfestival, sällskap av Sveriges Lantbruksuniversitet. Dessutom tillkommer en rad 

finansiärer och samarbetspartners. Under tre dagar erbjuds ett utbud av workshops, non-stops, 
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scenprogram och tävlingar. Förra året deltog 278 utställare från alla vetenskapsområden, 

företag, myndigheter, skolor och andra organisationer. De två första dagarna riktas till skolbarn 

och lärare (som på de flesta ställen uppges vara mellan- och högstadiet, samt gymnasiet), den 

tredje dagen är målgruppen “allmänheten” (benämns också som en “...stor och heterogen 

publik av blandade åldrar, bakgrund och intresse”). Förra året besökte 8600 personer festivalen, 

varav 4800 under dagen som riktas till allmänheten. Både besök och deltagande är 

kostnadsfritt. (SciFest 2019). 

 

 

 
    Bild 1. Illustration av Uppsala, används av Scifest som logo (källa SciFest 2019) 

 

2.3.1 Instagramkontot “scifestuppsala” 
Instagramkontot “scifestuppsala” startades 2018 och hanteras idag av kommunikatören på 

Uppsala universitets Teknat (scifestuppsala 2019). Antalet som följer detta konto har sedan 

dess vuxit till 137 stycken i december 2019. Under tiden har det hunnit göras 38 inlägg, varav 

36 har fått hashtaggen “#scifestuppsala”. En sökning på hashtaggen på Instagram visar att det 

är fler konton med inlägg där denna märkning används. Beskrivningen på kontot är: 

“Vetenskapsfestival med hands-on aktiviteter, shower och föredrag. Öppet för alla. Besök oss 

i Uppsala 7 mars mellan kl.9-16! #scifestuppsala www.scifest.se”. Profilbilden är illustrationen 

över Uppsala (se bild 1). 
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3. Tidigare forskning 
Föreliggande uppsats bygger som brukligt på tidigare forskning och det finns därför en 

koppling till en avhandling som gjort en liknande studie. Även annan forskning som är aktuellt 

att beakta i vårt arbete redovisas här nedan, i de fall forskningen inte har kopplingar till neo-

institutionell teori. Redovisning av denna tidigare forskning finns istället under nästa kapitel 

“Teori”. 

3.1 Doktorsavhandlingen “Dancing Together Alone: Inconsistencies and 
Contradictions of Strategic Communication in Swedish Universities” 
I den avhandling vi läst inför detta arbete, undersöks olika organisationers arbete med 

kommunikation som strategisk resurs och vad som händer då teori möter praktik, varför och 

hur organisationer gör sin kommunikation. Detta analyseras utifrån ett neo-institutionellt 

perspektiv med empiri från svenska universitet, i förekommande fall rektorsbloggar och sociala 

medier (Lövgren 2017). 

  

I arbetet med avhandlingen har dess författare Daniel Lövgren (2017) samlat in det empiriska 

materialet främst genom deltagande observation, men även intervjuer, dokument och 

innehållsanalys av rektorsbloggar. Materialet visade att det fanns en ökande trend av 

användning av sociala kanaler, både hos större och mindre universitet. Lövgren (2017) tolkar 

det som att anledningen till användningen av sociala medier är ett sätt för universiteten att 

marknadsföra sig på grund av den ökade konkurrensen om studenter och personal. Men 

eftersom en stor andel av alla universitet kommunicerar på liknande sätt resulterar det i att 

universiteten snarare än att särskilja sig och stå ut i mängden, smälter in i densamma. Lövgren 

(2017) ställer frågan hur universitet bör kommunicera och om de över huvud taget ska använda 

sig av sociala medier. Den neo-institutionella förklaringen till detta är normer i den komplexa 

och fragmenterade omvärlden som finns runt om universiteten och dess krav på kontroll, 

centralisering och likriktning av organisationers kommunikation. Lövgren (2017) använder sig 

också av så kallad “Översättning” (se kapitel 3.2), med hjälp av vilket de enskilda aktörernas 

olika tolkningar av strategier och normer förklaras. 
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3.2 Den Skandinaviska Institutionella Teorin och “Översättning” 
Det finns enligt Alvesson och Spicer (2019) flera subdiscipliner till neo-institutionell teori. För 

denna uppsats är inriktningen som kallas för “Den Skandinaviska Institutionella Teorin” 

(Magnusson och Oskarsson 2008) den viktigaste. Den arbetades fram för att på ett mer 

tillfredsställande sätt kunna förklara den parallella förekomsten av olika logiker såsom 

förändring och stabilitet. Teoribildningen förklarar förändring inom organisationer som en 

anpassning och ser de likheter som finns mellan olika företag som en slags spridning, eller 

“översättning” till lokala förhållanden av idéer och trender ute i samhället. Detta ses i denna 

teoretiska inriktning som en del i en process som sker i tid och rum, snarare än som en 

slutdestination. Förändringar i både individer, organisationer och samhälle går att förklara med 

detta perspektiv (Kjeldsen 2013), liksom narrativ på mikronivå (Magnusson och Oskarsson 

2008). Magnusson och Oskarsson (ibid) förklarar skillnaden mellan de olika perspektiven inom 

institutionalism enligt följande: 

  
“When Institutional theory depicts institutionalization as the process of supplying structure 
with a source of stability, and Neoinstitutional theory depicts it as a process of supplying the 
individual with a sense of meaning, Scandinavian Institutional theory emancipates the 
individual’s sense making by stressing the heterogeneous and receiver-dependent aspects of 
diffusion.” (Magnusson och Oskarsson 2008:3) 

  

“Översättning” är ett begrepp som ofta förknippas med s.k. Skandinavisk institutionell teori 

(på engelska “Translation approach”, Tracey, Dalpiaz, och Phillips 2018) och används för att 

beskriva hur mening med ett fenomen (till exempel kommunikationsstrategier) när det reser 

från en kontext till en annan och förblir densamma även om uttrycket förändras och liknar 

således en språklig översättning. Begreppet “översättning” framhålls som synonymt med en 

mindre statisk syn på återkommande praktik än begreppet isomorfism, då begreppet framhäver 

den förändring och förnyelse som imitation innebär (Kjeldsen 2013, Tracey, Dalpiaz, och 

Phillips 2018). 

3.3 Styrande kommunikationsdokument 
I organisationer är det vanligt med styrande dokument för att ge långsiktiga riktlinjer för hur 

organisationen ämnar utvecklas. Även inom kommunikationsområdet är det vanligt med 

strategiska dokument. Holtzhausen och Zerfass (2014) visar att strategiska 

kommunikationsdokument fokuserar på just kommunikationens roll för att uppnå 

organisationens mål och avsikt. Kommunikation blir enligt detta synsätt instrumentell och ett 
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verktyg för att påverka omvärlden i en önskad riktning. Enligt van Ruler (2018) kan 

kommunikation ses som just strategisk, då den kan sättas i relation till organisationens 

övergripande mål och plan i förhållande till en viss önskad men osäker position. Skrivandet av 

en strategi inbegriper enligt Cornelissen (2017) en medveten reflektion över organisationen 

och dess omvärld. Detta innebär att en hänsyn till omvärlden och interaktionen med denna är 

central om en kommunikationsstrategi ska kunna användas på ett lyckat sätt (ibid). Cornelissen 

(ibid) menar att då en målgrupp kunnat identifieras, behöver en förståelse för denna utvecklas. 

I nästa steg ska ett budskap som kan fånga målgruppens intresse utarbetas, samtidigt som 

budskapet ska stödja organisationens mål. Enligt Zerfass et al. (2014) finns det omfattande 

forskning som säger att det blir allt viktigare för organisationer att ha en dialog med sina 

målgrupper och att en sådan dialog är en starkt bidragande faktor till framgång. Zerfass et al. 

(2014) menar fortsatt att kommunikatörer i framtiden i allt högre grad kommer behöva känna 

till sina målgruppers intressen och åsikter samt veta på vilka typer av forum som målgrupperna 

befinner sig, detta eftersom sociala medier får en allt större roll för publikens åsikter och 

aktiviteter. 

  

Digitaliseringen bidrar också till förändring av kommunikationsstrategier. Heide och 

Simonsson (2011) menar att en sådan förändring är individers användande av sociala medier 

som plattform för olika budskap och att gränserna mellan inlägg skrivna som privatperson och 

som anställd suddas ut. Kommunikatörer får därför i framtiden enligt Heide och Simonsson 

(2011), istället en mer coachande, utlärande och konsultativ roll och bör ha större fokus på 

medarbetaren som värdeförmedlare.  
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4. Teori 
Teori är enligt Sohlberg (2019) som ett antal sammanhängande begrepp och som kan användas 

som redskap för att strukturera verkligheten. Sohlberg (2019) menar också att teori är ett 

verktyg för den som utför en studie att kunna få så pass mycket distans till “studieobjektet” att 

en vetenskaplig analys av verkligheten kan göras.   

4.1 Neo-institutionell teori 
För vår uppsats har vi funnit att den neo-institutionella teorin är ett lämpligt verktyg för att 

studera hur en kommunikatör upplever och hanterar relationen mellan teori och yrkesutövning. 

Neo-institutionell teori är ett sätt med vilket kommunikationsstrategier kan förklaras på ett 

vetenskapligt sätt. Inom denna teori ses världen som en social konstruktion och organisationer 

som enheter existerande i en viss social kontext. Synen på organisationer som sociala 

konstruktioner, innebär att de existerar tack vare gemenskapsbildande faktorer såsom 

kommunikation. Detta ger kommunikation ett särskilt fokus inom neo-institutionell teori. 

Organisationer liksom språk är symboliska konstruktioner som genom kommunikation får en 

särskild betydelse (Fredriksson, Pallas och Wehmeier 2013). 

  

Grunderna i den neo-institutionella teorin finns i institutionell teori, vilken utvecklades i mitten 

av 1970-talet av Meyer och Rowan (Alvesson och Spicer 2019, Meyer och Rowan 1977). Detta 

innebär en syn på organisationer som organismer tvingade att interagera med sin omgivning 

för att överleva. System består av delar ordnade hierarkiskt i subsystem och suprasystem. 

Delarna är beroende av varandra, är mottagliga och öppna för information, material och 

influenser. Med en växande empiri inom institutionell teori, utvecklades teorin till vad som 

idag kallas neo-institutionell teori och har fått en växande roll i management- och 

organisationsstudier (Alvesson och Spicer 2019). Fokus är på att studera de sociala strukturerna 

och mekanismerna genom individers eller organisationers handlingar. Genom detta perspektiv 

kan man förklara varför organisationer liknar varandra (Holtzhausen et al. 2015).  
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4.2 Begrepp inom neo-institutionell teori 
 

Neo-institutionell teori är en av de mest använda teorierna inom kommunikationsforskning 

under de senaste åren, men trots detta finns ingen enhetlig definition av flera centrala termer 

såsom institutioner, organisationer eller legitimitet. Detta gör att termerna ofta fungerar som 

en kameleont vilket skapar förvirring. Följande stycke är en genomgång av diskussionerna 

inom området och förklaring till vår tolkning av begreppen. Hur vi använder oss av begreppen 

återkommer i diskussionen. 

4.2.1 Institutioner  
Enligt Alvesson och Spicer (2019) är begreppet “institution” idag tolkat på flera olika sätt. Dels 

kan det tolkas med tonvikt på kognitiva och kulturella faktorer (kulturella regler), dels tolkas 

det som beteende och strukturella influenser. Åter andra lägger tonvikt på betydelsen av de 

sociala relationerna (institution som delad mening och guide), eller den materiella aspekten 

(organisationers fysiska aspekt) (Alvesson och Spicer 2019). En av de mest refererade 

tolkningarna av institution som begrepp, har givits av Sandhu (2017) (Alvesson och Spicer 

2019), som menar att institutioner är den i samhället gemensamma tolkningen och förståelsen 

av regulativa, normativa och kognitiva strukturer. Enligt Sandhu (2009) kan institutioner 

karaktäriseras som stabila och permanenta faktorer. Sandhu (ibid) menar också att institutioner 

skapas av gemensam förståelse, vilket inkluderar delade uppfattningar av dessa olika 

meningsstrukturer.  

4.2.2 Organisationsidentitet 
Organisationsidentitet har inom institutionell teori definierats som ett centralt, distinkt och 

Organisationsidentitet har inom institutionell teori definierats som ett centralt, distinkt och 

ihållande karaktäristiskt drag hos en organisation (Atakan-Duman, Pasamehmetoglu och 

Bozaykut-Buk 2019). Författarna Atakan-Duman, Pasamehmetoglu och Bozaykut-Buk (ibid) 

påvisar den dubbelbottnade natur som fenomenet organisationsidentitet har. Samtidigt som det 

signalerar samhörighet med andra liknande organisationer i samma bransch, signalerar det 

också hur man särskiljer sig från dessa andra organisationer i samma bransch (ibid). När 

organisationsidentiteten institutionaliseras kan den enligt författarna liknas vid ett kognitivt 

schema. Legitimitet är resultatet av individualiteten och autenticeringen inom ramen för den 

institutionella processen (ibid). 
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4.2.3 Isomorfism 
Inom institutionell teori anses olika organisationer som verkar inom samma kontext, bli 

påverkade av samma samhälleliga förväntningar (Sandhu 2009). Då fler organisationer 

påverkas av samma omgivande förväntningar leder detta enligt Sandhu (ibid.) till isomorfism, 

som kommer till uttryck genom att organisationerna tillgriper liknande strategier. Ett exempel 

är att olika företag har liknande kommunikationspolicies, trots att företagen alltså har olika 

typer av organisationer och behov. Isomorfism som kan vara både medveten och omedveten är 

en viktig strategi för att uppnå legitimitet och överlevnad. Att vara avvikande på fel sätt ses 

som “irrationellt” och kan i värsta fall leda till konkurs (Meyer och Rowan 1977). Begreppet 

användandes i barndomen av den institutionella teorin enligt Alvesson och Spicer (2019) som 

ett sätt att förklara hur makroprocesser påverkar mikroprocesser, men har sedan dess svängt 

till att istället förklara hur mikroprocesser också kan påverka makroprocesser, hur förändringar 

sker genom “agency” (se kapitel 4.2.6 för förklaring av begreppet). Lövgren (2017) använder 

begreppet “översättning” för att förklara varför universiteten använder sig av liknande 

kommunikativa strategier.   

4.2.4 Legitimitet  
Bakgrunden till formella strukturer i en organisation är sökandet efter legitimitet och alltså en 

social process. Hur sökande efter legitimitet fungerar visas i beslutsfattande. Fredriksson, 

Pallas och Wehmeier (2013) menar att beslutsprocesser styrs av två olika logiker som finns 

bland omgivande institutioner: en logik är rationell och tar främst hänsyn till tekniskt effektivt 

beteende; en annan logik påverkar beslut genom moral och sociala normer. Det finns hela tiden 

en spänning mellan dessa krafter som försvårar för organisationer, då krafterna ofta är 

motstridiga. Motstridigheten gör koordinering, kontroll och beslutsfattande svårt. Fredriksson, 

Pallas och Wehmeier (ibid.) menar att de mest betydelsefulla “reglerna” och starkaste 

krafterna, är de som återspeglar moral och normer, snarare än de beteenden som kan anses 

korrekta. Att inrätta sig efter vad som kan anses legitimitet är ett sätt att som organisation 

överleva långsiktigt. Anpassningen är främst omedveten och sker som en integrering av 

“rationaliserade myter” och “isomorfa” processer enligt Fredriksson, Pallas och Wehmeier 

(ibid.). Fredriksson och Pallas (2011) menar att anledningen till att organisationer anpassar sig 

till omvärldens förväntningar beror på omvärldens osäkerhet i dess syn på organisationen. 

Organisationer svarar på denna osäkerhet genom att visa upp arbete som följer normer. Ett 

exempel på uppvisning är då organisationer tar formella (tekniska) beslut att följa vad som 

anses lämpligt (normer) genom att skapa policys mot sexuella trakasserier. Att kommunicera 
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strategiskt, till exempel då man skapar strategiska kommunikationsdokument är ett sätt att visa 

att man har uppfattat omvärldens osäkerhet och anpassar sig till den. Detta bidrar ytterligare 

till organisationen legitimitet och anseende i en konstant, iterativ process.  

4.2.5 Legitimitet och sociala medier 
Eftersom vi i uppsatsen undersöker kommunikatörens hantering av praktik och strategi genom 

ett instagramkonto, är det också viktigt att se hur denna kanal påverkas av omgivande 

institutioner. Etter, Ravasi och Colleoni (2017) menar att sociala medier förändrat sättet på 

vilket en organisations får anseende och legitimitet. Sociala medier har fått allt större inverkan 

på det kollektiva anseendet av organisationer. Orsaken till detta är att dagens mediapublik är 

mer aktiv och uttrycker åsikter om organisationers kvalitet, kompetens och karaktär i det 

offentliga rummet. Sociala medier är en arena där känslor och praktiskt innehåll produceras, 

delas och mottas av publiker som inte tidigare hade tillgång till det offentliga rummet. Tekniken 

gör att denna arena också kan skapas och nås av geografiskt och socialt utspridda publiker bara 

de är sammankopplade i nätverk genom kontakter eller algoritmer. Möjligheten till den 

sammantaget gemensamma produktionen av innehåll gör det också svårt för organisationer att 

kontrollera sitt egna anseende. Detta är enligt Etter, Ravasi och Colleoni (ibid.) något som är 

viktigt för organisationer att förhålla sig till. För att inte riskera ett dåligt anseende bör 

organisationer enligt författarna se på kommunikation som något dynamiskt som skapas 

konstant, och icke objektifierat.  

4.2.6 Agency  
Institutionell teori handlade i tidigare stadier om hur de mekanismer som styr institutioner och 

hur dessa institutioner avgjorde hur människor betedde sig. Omgivningen fick en närmast 

deterministisk roll. Inom neo-institutionell teori har den enskilde aktörens handlingskraft 

istället fått ett mycket större tyngd. Sandhu (2017) menar också att synen på individer och 

organisationer som aktörer vuxit sig starkare och att aktörerna nu anses ha både “agency” och 

vara reflexiva (ser på sig själv utifrån omgivningen). Men enskilda aktörer såsom 

organisationer är inte bara ett resultat av sina institutionella omgivningar, de kan även forma 

dessa (Sandhu 2009). Denna “trendsetting”, där organisationer skapar nya regler, gäller enligt 

Sandhu (ibid) främst icke-statliga organisationer. Även Cornelissen et al. (2015) menar att 

utvecklingen innebär ett större fokus på individens förmåga att bearbeta information och menar 

som förklaring till utvecklingen att institutioners funktioner på makronivå blivit mer intressant. 

Agency är en förklaring till hur organisationer som strävar efter att likna andra organisationer 
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i samma bransch, genom ett reflexivt perspektiv, ändå har en egen identitet (Atakan-Duman, 

et.al. 2019). 

4.3 Kommunikationsstrategier enligt neo-institutionell teori 
Fredriksson och Pallas (2011) menar att anledningen till att de flesta organisationer idag har en 

kommunikationspolicy, är enligt neo-institutionell teori beroende på omgivningen, som 

förväntar sig det, snarare än dokumentens verkliga relevans och nytta. Denna anpassning till 

omvärlden ses inom den neo-institutionella teorin som ett uttryck för institutionalisering (ibid.) 

och kan enligt Kjeldsen (2013) ses som en indikation på samhälleliga trender och normer. En 

kommunikationspolicy i en organisation liknar ofta en annan organisations 

kommunikationspolicy: de innehåller varandra liknande ansvarsfördelning och principer, samt 

är disponerade på snarlika sätt (Fredriksson och Pallas 2011).  

4.4 Omgivningens inverkan: Kategorier för analys av studerade 
kommunikationsdokument  
Vikten av omgivningens påverkan är central i neo-institutionell teori, vilket innebär att fokus 

främst ligger på hur omgivningen påverkar enskilda aktörers handlingar. Den omgivande 

kulturen, samhälle och symboler blir viktiga komponenter i en analys, men organisationer är 

inte bara ett resultat av sina institutionella omgivningar, de kan även forma dessa (Sandhu 

2009). Synen på enskilda aktörer (såsom organisationer) som påverkade av de omgivande 

normerna leder enligt Sandhu (ibid) till isomorfism. Hur organisationer använder sig av 

liknande strategier för att möta omgivningens förväntningar, kan förklaras med hjälp av 

Richard Scotts ”Three pillar model”. Med hjälp av denna modell kan den påverkan 

omgivningen har, delas in i tre kategorier (i Sandhu 2009 och Fredriksson och Pallas 2011): 

  

●   Regulativ påverkan: Innebär tvingande regler som kan medföra sanktioner om de 

inte följs. Kan exemplifieras med årsrapporter, yttrandefriheten, etiska pressregler. 

●      Normativ påverkan: Innebär regler som inte är uttalade men som stöds av det 

omgivande samhället. Kan liknas vid en mental verktygslåda som vägleder i 

relation till andra och vilka krav man ställer på andras och eget handlande (moral). 

Dessutom kan krav uppstå från medielogik och allmänhetens åsikter. Kan 

exemplifieras med certifieringar, hållbarhetsfokus, yrkesetiska regler och tar sig 

ofta uttryck genom isomorfa processer. 
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●      Kultur-kognitiv påverkan: Innebär föreställningar som talar om hur saker borde 

vara (idéer och modeller). De är delade sanningar. Det är gemensamma, självklara 

ofta institutionaliserade övertygelser om vad som är positivt eller negativt. De 

fungerar mimetiskt, alternativen är otänkbara. Exemplifieras med tillvägagångssätt 

i beslutsfattande och hur man löser problem.  

 

 
Figur 1. “Three Pillars of Institutions and Institutionalization” ( Källa: Sandshu, 2009) 

 

Scotts modell kan användas för att analysera en organisationskommunikation och vad som 

skapar förutsättningarna för olika kommunikationsaktiviteter. Kategorierna är i teorin klart 

avgränsade från varandra, men i verkligheten finns överlappningar mellan dem. Modellen visar 

hur regulativa, normativa och kultur-kognitiva faktorer i samhället påverkar organisationer i 

vad som kallas för pelare. Dessa pelare behöver i sin tur organisationer eftersom pelarna styrs 

av viktiga intressenter som exempelvis staten - som upprätthåller rationella myter vilka därefter 

uttrycks genom pelarna (Fredriksson, Pallas, och Wehmeier 2013).  

4.5 Transparens, tvetydighet och tydlighet 
Som praktiker är det viktigt att kunna hålla kommunikationen konsekvent, då samhälleliga 

normer enligt Christensen, Morsing och Thyssen (2015) kräver detta. Författare såsom Smith 

(2013) har påvisat det problematiska i en alltför strukturerad och i sitt uttryck kontrollerad 

kommunikation. Idén med den strukturerade kommunikationen är att skapa en enad front och 
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konsekvens. Dessutom finns en viss synergieffekt då varje kommunikatör inte behöver lägga 

ner så mycket tid på att skapa nya och egna uttryck. Forskning inom kommunikationsområdet 

har på senare tid haft ett större mikrofokus och därmed intresserat sig för hur enskilda 

kommunikatörer i sitt arbete tolkar strategier. Som en följd därav, har Guldbrandsen (2019) 

kunnat visa hur tvetydighet inte bara kan vara en viktig komponent under arbete med 

kommunikationsstrategier. Tvetydighet kan även vara en förutsättning för möjligheten att tolka 

strategin på flera olika, men sammanhängande sätt. Guldbrandsens (ibid.) är en av flera 

forskare som undersökt hur tydlighet och tvetydighet inom kommunikationsområdet inte bara 

samexisterar, utan även är beroende av varandra. Beroendet gället flera av strategins stadier: 

skrivandet, tolkandet och implementation.  

 

Strategier är till för att göra kommunikationen konsekvent och tydlig för mottagaren, men 

tolkningen av strategierna kan aldrig kontrolleras till fullo. Strategins existens anses fortfarande 

viktig, liksom att tillåta kommunikatörens egna tolkning av en strategi. 

Kommunikationsstrategier föreslås av Guldbrandsens (ibid) ses som en orkestrering och 

guidning av och för praktikerna, snarare än regler och uppgifter att utföra till punkt och pricka. 

Christensen, Morsing och Thyssen (2015) använder ordet polyfoni, alltså flerstämmighet, för 

att beskriva hur de anser att kommunikationen ska fungera. Flerstämmigheten ska understryka 

att kommunikationen även om den inte är likadan, är sammanhängande och strävar mot samma 

mål. Att se strategi som något som görs (verb), snarare än regler (teori) för hur en organisations 

huvudsakliga mål och vision operationaliseras, är viktigt för att det ska bli den hjälp den är 

tänkt att vara (Guldbrandsens 2019). 

4.6 Yrkesrollen som kommunikatör: unicitet och likhet 
I det västerländska samhället är det vanligt att de flesta företag, statliga institutioner, föreningar 

och frivilligorganisationer har en extern-kommunikatör. Detta beror på ökade resurser för 

kommunikation, vilket enligt Sandhu (2009) ökat under de senaste åren, något som i sin tur har 

skapat en institutionalisering av rollen som kommunikatör. Trots detta är enligt Sandhu (ibid.) 

allmänhetens syn på kommunikatören låg och ibland ifrågasatt (se exempelvis Nilsson 2019, 

Nordwall 2019 och SVT Nyheter Väst 2018).  

 

Forskare talar om behovet att genom kommunikation följa med strömmen, men ändå behålla 

sin unicitet såsom en “adaptiv instabilitet” (Gioia, Schultz och Corley 2000). Detta innebär 

enligt författarna att en organisations identitet inte bör ses som något konstant, utan istället 
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något som ständigt utvecklas. Eftersom omvärlden förändras, behöver även organisationernas 

identitet förändras för att betydelsen av identiteten ska förbli densamma (Gioia, Schultz och 

Corley 2000). 

  

Även van Ruler (2019) har undersökt hur organisationer för att hålla sig kvar i konkurrensen, 

behöver vara föränderliga och flexibla enheter. van Ruler (ibid.) använder begreppet “agila 

organisationer” för att beskriva detta. Även kommunikatörer behöver anpassa sig till denna 

norm, där en praktisk implikation exempelvis handlar om att utvärdera kommunikationen utan 

någon särskild riktning eller något särskilt mål. Utvärderingar har enligt van Ruler (ibid.) som 

mål antingen att summera eller forma aktiviteter, medan en utvärdering i den agila 

organisationen, istället behöver vara utan mål för att inte låsa in sig i ett läge, som inte gäller i 

nästa. 

  

van Ruler (2018) som studerat utvecklingen av kommunikation och rollen som kommunikatör, 

menar att strategisk kommunikation, idag innebär en konstant anpassning. Detta kallas för 

framväxande/“emergent” strategier och förhåller sig hela tiden till omgivningen som ständigt 

växlar. Att bygga vidare på sina lärdomar blir därför viktigt. Enligt Hallahan (i van Ruler 2018) 

innebär detta att kommunikationsteoretiker inte bör fokusera på kommunikatören som en 

organisatorisk funktion, utan istället på hur kommunikatören som praktiker påverkar både 

organisation och samhälle.  

 

Ett nutida koncept som beskriver ett sätt att arbeta med strategisk kommunikation, vilket 

kombinerar behovet av planering och struktur med behovet av att vara kreativ och reaktiv, är 

vad som ibland kallas “strategisk improvisation” (Falkheimer och Gentzel Sandberg 2018). 

Detta har utvecklats med kommunikatör rollens utveckling, från att haft ett överförings-fokus 

med sin kommunikation, till att få ett delande-fokus med kommunikationen då den i allt högre 

grad behöver vara meningsskapande (Falkheimer och Gentzel Sandberg 2018). Konceptet 

“strategisk improvisation” består av de tre delarna: 1) strategisk utgångspunkt, 2) professionell 

tolkning och 3) anpassning efter situationen.   
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5. Metod 
 

I den hermeneutiska traditionen är målet en större förståelse för mänskliga avsikter, att om 

möjligt upptäcka nya sammanhang och finna fruktbara perspektiv och begrepp (Sohlberg och 

Sohlberg 2013). Enligt den hermeneutiska traditionen kan förståelse och beskrivningar bara 

vara meningsfulla om de tar hänsyn till det sammanhang det studerade fenomenet befinner sig 

i. Vikten av kontexten är central i den neo-institutionella teorin som beskrivits ovan.  I 

föreliggande arbete är kommunikatörens roll central. För att få en så stor och fullständig 

förståelse av kommunikatören som möjligt, ser vi det som naturligt att även analysera andra 

delar av den kommunikativa kontexten. Målet är att en säker slutsats. För att slutresultatet ska 

bli så objektivt som möjligt har vi valt att kombinera olika metoder. Detta gör det möjligt att 

testa resultaten på fler sätt och innebär i vårt fall att en triangulering har gjorts. Att metoden 

innebär en triangulering är särskilt viktigt då endast en intervju genomförts. 

  

Vi gör en triangulering där: 

●   ... en första och kvalitativ del är en samtalsintervju som ger en förståelse för 

kommunikatören och hur hen uppfattar sitt uppdrag. 

●   Detta åtföljs av en textanalys av styrande kommunikationsdokument vilket ger 

kunskap om vilka strategier som finns.  

En narrativ innehållsanalys av publicerade inlägg på instagramkontot visar hur 

kanalen och strategierna hanteras av kommunikatören i praktiken. 
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5.1 Forskningsdesign 
Forskningsdesign liknas av Lindstedt (2017) vid en byggnadsställning, som beskriver 

planering av arbetet för att besvara frågan forskningsproblemet syftar till. För att få en bättre 

och mer fullständig bild av kommunikatören som praktiker, vill vi kombinera olika metoder. 

Detta innebär att en triangulering planeras. För att besvara forskningsfrågorna kommer vi att 

göra en semistrukturerad djupintervju med en kommunikatör, en textanalys av strategiska 

kommunikationsdokument och narrativ analys av bild och text av inlägg som denne 

kommunikatör gör på Instagram. 

5.2 Kvalitativ metod: semistrukturerad samtalsintervju 
Med synen av världen att den är socialt konstruerad, kommer undersökningsmetoder som är 

etnografiskt inspirerade, såsom intervjuer. Intervjuer är enligt Esiasson et al. (2017) och 

Nilsson (2014) ett bra sätt att samla material då forskaren vill veta vilken mening människor 

tillskriver ett fenomen. Genom intervjuer kan ett material samlas, som visar hur ett 

samhällsfenomen gestaltar sig. Materialet som skapas i och med en intervju gör det möjligt att 

tolka och därmed bidra till en djupare förståelse av ämnet, men också den enskilde aktören. 

Nilsson (ibid) framhåller att en intervjusituation ger respondenten möjlighet att förklara sina 

tankar om fenomenet som studeras. Esiasson et al. (2017) menar också att intervjuer är bra för 

att komplettera annan forskning. En nackdel med djupintervjuer är att det är svårt att skapa 

generaliserbar kunskap, varför komplettering med annan metod är viktig (Nilsson 2014). Som 

relativt oerfarna forskare är det enligt Nilsson (ibid) ofta svårt att få en hög kvalitet på 

intervjumaterialet och registrera och följa upp oväntade svar, men en semistrukturerad 

djupintervju ger det nödvändiga utrymmet för interaktion (Esiasson et. al 2017). Beroende på 

interaktionen kan frågorna variera i följd, formulering och möjligtvis även innehåll. 

  

Som insamlingsmetod för uppsatsens kvalitativa data, har huvudsakligen en semistrukturerad 

djupintervju genomförts. Frågorna har vi satt ihop kring olika teman för en mer naturlig 

interaktion. Intervjufrågorna är av respondentkaraktär (cf informant). Se bilaga 1 för 

intervjufrågor.  

 

Vårt val av respondent är medvetet och strategiskt gjord, då vi utifrån vårt problem visste att 

vi ville ha en intervju med en kommunikatör, som har hand om en kanal på sociala medier för 

ett svenskt universitet. Respondenten fick frågan om deltagande i intervjun via mejl, varpå en 

konversation uppstod gällande utförandet av intervjun. Innan intervjun kom vi även mejlledes 
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överens om att kommunikationsdokument för SciFest kan användas fritt i uppsatsarbetet för 

generell analys, men att dessa eller intervjun inte kommer citeras utan att först diskutera saken 

med kommunikatören ifråga. Intervjun utfördes på kommunikatörens arbetsplats, i ett avskilt 

mötesrum.  

5.3 Kvalitativ metod: analys av kommunikationsdokument  
För att komplettera den semistrukturerade samtalsintervjun, har analyserat de styrande 

kommunikationsdokumenten. För en beskrivning av företeelser, egenskaper och/eller 

innebörder med avseende på variationer, strukturer och/eller processer, är kvalitativ metod att 

föredra. Lindgren (2014) återger ett handgripligt tillvägagångssätt för textanalys som kallas 

“The constant comparative model”. Denna modell innebär fyra steg i analysen som börjar med 

en provisorisk kategorisering av de data som är aktuella att jobba med. En förförståelse av 

materialet är viktig. När texten analyseras genom ytterligare görs en renodling av kategorierna. 

Då går det enklare att se även kan se sådant som inte finns med. Den relation som finns mellan 

kategorierna lyfts sedan fram i nästa fas. Det hela avslutas med en formulering och fixering av 

strukturer. Denna modell har tillämpats i detta arbete. 

  

Dokumenten är lästa och förstådda på flera olika nivåer: dels som ren information av fakta. 

Dels är dokumenten lästa utifrån det neo-institutionella perspektivet, vilket har gett oss en 

förståelse för hur dokumenten återspeglar kommunikation och hur dokumenten förhåller sig 

till den praktiska situationen som kommunikatören befinner sig i. Vi har således gjort en 

noggrann läsning av textens olika delar och dess helhet för att lyfta fram den kontext den ingår 

i. Detta kan enligt Esiasson et al. (2017) bara tas fram genom intensiv läsning. Systematisering 

har gjorts med hjälp av post-itlappar, där uppmärksammade ord och meningar skrivits och på 

enskilda lappar som sedan grupperas utefter teman.  

5.4 Narrativ analysmetod av sociala medier 
Fredriksson, Pallas och Wehmeier (2013) anger narrativ analysmetod som ett verktyg att 

använda för att bygga broar mellan teori och praktik inom kommunikationsområdet. Genom 

en narrativ analys ser man betydelser och mening av en institution framträda (Fredriksson, 

Pallas och Wehmeier 2013, Hansen och Machin 2013). Man förstår också hur historier är 

uppbyggda, vad och vilka som omnämns eller utesluts och vad som ses som viktiga motiv i en 

samling berättelser. Narrativ är enligt Hansen och Machin (ibid) inte bara en enskild berättelse 

om grundläggande sociala fenomen, utan flera sammantaget. Exempelvis är det vanligt att olika 
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länder använder sig av narrativ för att berätta om sitt nationella ursprung, vad som är 

gemensamt och var nationen är på väg. Det finns alltid gemensamma narrativ i samhället vilket 

gör det till ett socialt fenomen. På grund av det passar det även ihop med den institutionella 

teorin då båda studerar just sociala fenomen (Esaiasson et al. 2017). 

  

Det är inte bara text i form av ord som kan analyseras för att besvara frågor om mening, utan 

även bilder (ibid). Bilder är helt enkelt ett annat sätt att presentera ett narrativ. Då Instagram är 

ett mestadels ett visuellt medium är den narrativa analysen ett sätt att försöka förstå vilka 

mönster som återfinns i inläggets bilder. Genom detta kan en förståelse uppnås för vad som 

systematiskt läggs upp på Instagram och på vilket sätt kommunikatören väljer att nå fram till 

sina målgrupper. 

  

För att göra en narrativ analys, bryts berättelsen ner i beståndsdelar till dess att få, 

grundläggande komponenter framträder. Därmed kan de belysa funktion, karaktärer och 

tecken/beståndsdelar (Hansen och Machin 2013). Därigenom de kopplingar till samhällets 

omliggande strukturer som är viktiga för institutionalismen. 

5.5 Insamlingsmetod, material och tillvägagångssätt 
Eftersom Uppsala universitet har minst 64 anställda kommunikatörer och informatörer 

(sökning i online katalog över anställda på Uppsala universitet), blir det teoretiskt ett stort 

möjligt urval. Vi valde dock valt att förlita oss på kontakter och frågade en kommunikatör vi 

känner till sedan tidigare och som vi vet hanterar kommunikationsstrategier i kombination med 

ett instagramkonto. Vi visste därför att respondenten dels har relevant information, men också 

möjlighet att skildra känslor, tankar och åsikter av det vi är intresserade av. Det medvetna valet 

att endast intervjua en person grundar sig på att frågan är så komplex och att vi ville ha 

möjlighet att gå på djupet i materialet inom ramen för uppsatsen. Att endast intervjua en person 

innebär att vi måste förlita oss på en persons utsagor och kommer inte kunna göra några 

generella uttalanden om hur kommunikatörer reflekterar över sitt arbete och hur omgivningen 

påverkar, förutom där denna information redan finns i texterna som vi studerat. Eftersom vi 

förlitar oss på tidigare kontakter kan det påverka resultatet av studien i form av att relationen 

påverkar utkomsten av samtalsintervju.  

  

Respondenten fick frågan om deltagande i intervjun mejlledes varpå en konversation uppstod 

gällande utförandet av intervjun. Inför intervjun fick vi de tre kommunikationsdokument för 
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SciFest, av den kommunikatör som ställt upp på intervjun. Tillgången till den övergripande 

kommunikationspolicyn som finns för Uppsala universitet, har rekvireras via universitetets 

hemsida, där den finns tillgänglig för nedladdning för allmänheten. 

  

Under intervjun turades vi om att ställa frågor och följdfrågor, enligt ett naturligt mönster 

utefter våra teman. Transkriberingen delades upp och arbetades igenom gemensamt. 

  

För att förstå hur kommunikatören arbetar med Instagram har vi valt vi att studera de elva 

inlägg som gjordes under festivalmånaden i mars 2019 (scifestuppsala 2019). Detta urval har 

gett en förståelse av hur det kommuniceras innan, under och efter festivalen via Instagram. Vi 

har utfört en systematisk undersökning av materialet för att kategorisera mening och vilka 

sorters narrativ kommunikatören använder för att göra SciFest attraktivt för användarna på 

Instagram (Esaiasson et. al 2017).  

5.6 Bearbetning, analys, operationalisering 
I de fall då en forskningsfråga inte går att svara på genom att mäta eller konkretisera empirin, 

är operationalisering viktig. Operationalisering har inom ramen för detta arbete förståtts som 

ett sätt att skapa en koppling mellan teori och det som undersökts i uppsatsarbetet. Uppsatsen 

har fokus på kvalitativa metoder, där en semistrukturerad djupintervju med en kommunikatör 

som den främsta källan. Frågorna har berört hur kommunikatören såg på sitt arbete, speciellt 

vad gäller arbetet med SciFest. Efter transkribering, kodning och sortering har en analys utförts 

där teorin hjälpt oss att se de mest betydelsefulla mekanismerna bakom det vardagliga arbetet. 

En intressant aspekt att fokusera på var strategiska dokument, varför också analyserats i en 

textanalys, men också diskuterats under intervjun. Genom att vi även analyserat inlägg på 

instagramkontot som denne kommunikatör var ansvarig för, har vi kunnat se om inläggen följer 

strategin eller inte, vilket i sin tur har hjälpt oss att finna orsaken till strategiernas existens. För 

detta har vi tagit hjälp av Scotts kategorisering (i Sandhu 2009 och Fredriksson och Pallas 

2011) vilket utmynnat i en diskussion om legitimitet. Denna triangulering har säkrat uppsatsens 

validitet. Avgränsningen i materialet har gjort att vi haft möjlighet att analysera datat på djupet.  

5.7 Etiska reflektioner kring uppgiften 
Forskningsetiska dilemman för detta arbete har främst berört vår metod som inbegripit 

djupintervju med en praktiker. En intervjusituation som den vi genomfört innebar att personen 

som blev intervjuad kan ha känt sig något utlämnad, detta särskilt då vi endast planerat en 
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intervju och svaren denne respondent givit kan bli desto mer iögonfallande för läsaren. Det kan 

för den som är insatt i hur Uppsala universitet strukturerat arbete med kommunikation, vara 

möjligt att identifiera den intervjuade personen.  Vi har valt att inte namnge kommunikatören 

i denna uppsats, för att så långt som möjligt hindra allmän kännedom om denne persons 

identitet. Under arbetet med uppsatsen har vi även haft anledning att fundera kring 

anonymisering av andra källor såsom instagramkontot. Efter resonemang har vi kommit fram 

till att eftersom det är så uppenbart SciFest det är frågan om då det inte finns fler 

vetenskapsfestivaler i Uppsala, har vi valt att namnge instagramkontot i uppsatsen. En annan 

anledning är att kontot är öppet för alla att ta del av. 

  

Att en analys av svaren skulle kunna kännas som en utvärdering för respondenten är också fullt 

möjligt då vi har ställt svaren i relation till hur vi uppfattat praktiken samt relationen till 

policydokument. Vi vill understryka att detta arbete inte har varit någon utvärdering, utan en 

vetenskaplig analys av samhälleliga strukturer. 

  

Även om vi under intervjun inte fick sådan information att den kan skada organisation eller 

människors anseende, har det varit viktigt då vi skrivit analysen att inte uttrycka sig så att någon 

skulle kunna känna sig kränkt eller obehag därav.  

 

En annan situation vi också vill lyfta fram är att det föreliggande arbetet använt arbetsgivaren 

till en av oss uppsatsförfattare, som empiriskt exempel. Detta innebär att den intervjuade är en 

kollega till en av oss, om än inte närmsta kollega. Situationen skulle kunnat innebära eventuella 

svårigheter att hålla sig objektiv, varför tvåsamheten i analys- och skrivprocessen varit av desto 

större vikt. Det viktiga har varit att förstå hur en forskare genom kvalitativ textanalys speglar 

sina egna tolkningar på texten.  

 

“Det är du som berättar en historia med hjälp av texten och dina analytiska verktyg, det är 

inte texten som berättar en historia för dig” (Esaiasson 2017, s. 211-235). 
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6. Resultat och analys 
Då vi med denna uppsats med kvalitativ metod undersökt en kommunikatörs relation till 

styrande dokument och den faktiska kommunikationen på Instagram, går inte redovisning av 

resultat och analys att skilja helt från varandra, eftersom bearbetningen av materialet skett i en 

iterativ process. Detta kapitel inleds med en mer generell analys av intervjun vi genomfört, 

kommunikationsdokumenten och inläggen utifrån ett neo-institutionellt perspektiv. Allt 

eftersom arbetet fortskridit, har olika teman utkristalliserat sig som detta kapitel sedan är 

indelat i. Den narrativa inläggsanalysen presenteras sedan för att ge den planerade bredden av 

det insamlade materialet. Kapitlet avslutas med en djup analys av allt empiriskt material enligt 

Richard Scotts modell av omgivningens påverkan. 

6.1 Resultat av intervju- och dokumentanalys 
Det övergripande målet med kommunikationen på fakultetsnivån är synlighet av teknik, vilket 

framgår av både de strategiska kommunikationsdokumenten och samtalsintervjun med 

kommunikatören. De kommunikationsdokument som vi fick ta del av inför vår uppsats, var i 

kronologisk ordning: 

●   “Kommunikationsplan synlighet teknik” (daterad 2018-04-03), (Teknat 2018a) 

●    “SciFest 2019: Digital Strategi” (daterad 2019-01-08) (Teknat 2019b) och 

●   “SciFest 2020: kommunikationsplan - utkast” (daterad 2019-10-03) (Teknat 2019c) 

Utöver dessa kommunikationsdokument, har även det huvudsakliga policydokumentet, 

“Kommunikationspolicy för Uppsala universitet” (Uppsala universitet 2005), studerats då 

denna är av stor betydelse för kommunikatören och kommunikationen. 

 

Synlighet av teknik sägs vara ett fokusmål för Teknat, men är ändå övergripande andra löpande 

verksamhetsmål såsom rekrytering av studenter, eftersom det utan synlighet av teknik inte går 

att nå de rekryteringsmål som finns (Teknat 2019a). Vikten av att synas, tolkar vi som en 

strävan efter legitimitet tolkat på det sätt vi anger tidigare i teorikapitlet, eftersom frånvaro av 

synlighet skulle innebära att organisationen inte finns (Cornelissen 2017). Detta resonemang 

om legitimitet kan även kopplas till det tidigare förklarade begreppet organisationsidentitet när 

organisationens särskiljande drag gentemot andra organisationer lyfts fram. Att sprida 

nyfikenhet och glädje kring vetenskap är också något som kommunikatören ett flertal gånger 

återkommer till under intervjun, särskilt då vi pratar om SciFest2. Detta är ett budskap som 

 
2 Respondent, kommunikatör vid Uppsala universitet. 2019. 18 novemb 
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visar att kommunikatören vill påverka sin omgivning och att denne över huvud taget ser det 

som en möjlighet, tyder på att kommunikation har “agency” (för begreppsförklaring, se kapitel 

4.2.6). 

 

Kommunikationsdokumenten skiljer sig åt i omfattning och fokus, men är kopplade till 

varandra då arrangemanget kring SciFest samordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

vid Uppsala universitet och ingår i fakultetens mål att göra teknik mer synligt. 

Kommunikationsdokumenten visar hur tankarna kring kommunikationen förändras med fokus. 

Alla dokument börjar med en inledande bakgrund, vilka sinsemellan är olika. I det första 

dokumentet, som har bredast fokus, presenterar bakgrunden som ett problem. Den beskriver 

den nuvarande situationen som en där teknik-utbildningar vid Uppsala universitet upplevs ha 

låg status bland allmänheten (Teknat 2019a). De två andra kommunikationsdokumenten har en 

bakgrundsbeskrivning som fokuserar på till vilken situation man syftar med kommunikationen 

och vad den specifikt ska lyfta fram (Teknat 2019b, c). Detta är ytterligare indikation på att 

kommunikation och kommunikatören i sin yrkesutövning anses kunna påverka omgivningen 

liksom beskrivet i tidigare teorikapitel om “agency” (Sandhu 2009). Eftersom kommunikatören 

i sin yrkesutövning visar omvärlden att normer följs inom organisationen, exempelvis genom 

att visa att det tas hänsyn till vad omvärlden anser om organisationen, påverkar 

kommunikatören legitimiteten för organisationen (Fredriksson och Pallas 2011).  

6.1.2 Yrkesrollen och syn på kommunikation 

Under intervjun med kommunikatören framkom dennes grundläggande syn på sin kompetens 

och kommunikation. Kompetensen gör exempelvis att kommunikatören kan anpassa budskap 

till olika publiker och välja rätt forum för att nå dessa publiker. Kommunikatören framhåller 

under intervjun det som viktigt att vara just kommunikatör, snarare än informatör3. Skillnaden 

i yrkestitel tolkar vi som ett sätt att understryka den bearbetning som kommunikatören gör av 

information som kommer inifrån organisationen för att kunna presenteras utåt. Här bidrar 

kommunikatören till organisationens identitet utåt och har inte bara möjlighet, utan det 

framkommer även under intervjun att denne ser det som sin uppgift som kommunikatör, att 

anpassa informationen så att den både bidrar till legitimiteten hos organisationen men också 

kan visa upp något unikt och särskiljande från andra organisationer. Gioia, Schultz och Corley 

(2000) talar som tidigare angetts om anpassningen av kommunikationen till konkurrenters 

 
3  Respondent, kommunikatör vid Uppsala universitet. 2019. 18 november. 
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kommunikation och målgruppernas utveckling, som “adaptiv instabilitet”. Detta innebär att 

organisationen följer med strömmen, men ändå behåller sin unicitet och i förlängningen att en 

organisations identitet inte bör ses som något konstant, utan istället något som ständigt 

utvecklas.  

 

Genom anpassningen av kommunikation anser vi att kommunikatören inte bara är påverkad av 

omgivningen utan har “agency” det vill säga även kan forma omgivningen (Sandhu 2009). 

Såsom Cornelissen et al. (2015) visat och vi har diskuterat i tidigare kapitel, har individen 

förmåga att bearbeta information. Individualiteten och autenticeringen inom ramen för den 

institutionella processen är det som enligt Atakan-Duman, Pasamehmetoglu och Bozaykut-Buk 

(2019) resulterar i legitimitet vilket berörs i tidigare teorikapitel. 

  

När vi under intervjun fokuserar på kommunikationens roll för universitetet, talar 

kommunikatören om kommunikation som ett element som behövs både inom organisationen, 

men också för att visa organisationen utåt för målgrupper:  

 
“... dels för det externa varumärkesbyggandet, skapa förtroende, visa vilka vi är för 
allmänheten, samhället. Men internt också för att skapa en enad organisation som jobbar 
mot samma mål och tar samma riktning.4”  
 

Här är det värt att notera att kommunikatören framhåller vikten av en organisation som enad 

och att sträva mot samma mål. Detta kan förstås som ett svar på den samhälleliga normen som 

förväntar sig enhetlig kommunikation, men enligt Christensen, Morsing och Thyssen (2015) 

kan även polyfonisk (flerstämmig) kommunikation fungera lika bra för att uppnå legitimitet 

vilket vi har visat i tidigare kapitel angående transparens, tvetydighet och tydlighet. Fokus på 

kommunikationen inom organisationen kan också förstås som en anpassning till 

digitaliseringen för att kunna visa en samstämmig bild av organisationen, via de anställdas 

privata konton på sociala medier. Detta kan jämföras med vad som framkommit tidigare i 

uppsatsen där Heide och Simonsson (2011) menar att gränsen suddats ut mellan vad som görs 

som inlägg på sociala medier såsom privatperson och som anställd på en organisation. 

6.1.3 Strategiska dokument i praktiken 
I alla tre kommunikationsdokument (Teknat 2019a, b och c) finns ett kapitel som heter 

“Strategi” vilka handlar om vad som ska publiceras var och med vilket syfte, det fungerar som 

 
4 Respondent, kommunikatör vid Uppsala universitet. 2019. 18 november. 
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en del av flera i dokumenten och visar en del av riktningen (Teknat 2019a, b och c). Under 

intervjun framkom att kommunikatören anser att strategiska dokument är viktiga. En anledning 

som kommunikatören ett flertal gånger uttalar är att de skapar transparens i arbetet och 

underlättar för andra att ta över hanteringen av kommunikationen vid behov. Ju fler 

kommunikatörer som finns i den arbetsgrupp kommunikatören arbetar i, desto viktigare är 

kommunikationsplanerna5. Här framhålls en kommunikationsstrategis praktiska relevans och 

nytta och är inte något vi kan tolka som en isomorf företeelse (cf Fredriksson och Pallas 2011). 

Tack vare strategierna behöver inte varje enskild kommunikatör och insats ta så mycket tid för 

att nya och egna uttryck ska skapas, utan kan utgå från ett befintligt material (cf Smith 2013). 

  

Hur arbetsfördelningen är planerad mellan de anställda som arbetar med SciFest, framgår i 

grova drag av kommunikationsdokumenten och visar på att de olika medlemmarna i 

arbetsgruppen har olika specialiteter inom området. Gruppen som ansvarar för 

kommunikationen kallas “marknadsföringsgruppen” vilket ger det hela en säljande touch, även 

om SciFest inte säljer något i sig, inte ens entrébiljetter eftersom eventet är gratis. Man skulle 

kunna hävda att det man vill att “folk” köper, är idén om vetenskap som något glädjefyllt och 

något att vara nyfiken på, särskilt i samband med Uppsala universitet (Teknat 2019c). Under 

intervjun med kommunikatören talar denne emellanåt om marknadsföring och reklam, som 

synonymt med extern kommunikation6.  

6.1.4 Budskap, kommunikationsmål och utvärderingar 

Vilket budskap som är centralt då det kommuniceras om SciFest finns beskrivet i samtliga tre 

kommunikationsdokument. Fokus på innehållet i kommunikationen går från “högklassig 

forskning inom teknik” med “bredd och spets”, vidare till att bli mer specifikt i de två senaste 

dokumenten (Teknat 2019a, b, c). Där framhålls att gruppen har ett kommunikationsansvar för 

SciFest vars besökare ska få en wow-känsla. Att arbeta efter en strategi är något som gör det 

möjligt att genom kommunikation påverka andras beteende i önskad riktning vilket understryks 

i det nya kommunikationsdokumentet “Kommunikationsplan SciFest 2020 - utkast” (Teknat 

2019c). Där finns både beteendemål, attitydmål och informationsmål (Teknat 2019c). 

Kommunikationsmål i dokumenten är beskrivna på olika sätt och med olika utgångspunkter, 

dels som övergripande kommunikationsmål på sociala medier, dels som “kommunikationsmål” 

för de olika typerna av besöksdagar. Slutligen även som position att sträva efter. Målen är 

 
5Respondent, kommunikatör vid Uppsala universitet. 2019. 18 november. 
6Ibid. 
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ibland mätbara, såsom ett ökat besöksantal på SciFest, men även mer obestämbara, såsom ökat 

anseende (Teknat 2019b). Det framkommer en syn på kommunikation som något som kan 

bidra till en bättre profilering och att få ta del i en allmän debatt. Skillnaden i de olika 

målbeskrivningarna, behöver inte vara problematiskt, ej heller att kommunikation inte har 

någon särskild riktning eller något särskilt mål. I teorikapitlet om yrkesrollen som 

kommunikatör belyser vi detta resonemang utifrån van Rulers (2019) tidigare texter. Enligt van 

Ruler (ibid.) kan det istället ses som en anpassning till en rörlig organisation vilket vi anser 

passar bra in på SciFest eftersom man nyligen börjat lägga ner allt mer kommunikativa resurser 

på festivalen. 

  

van Ruler (2018) som studerat strategisk kommunikation menar att den innebär en konstant 

anpassning och att hela tiden förhålla sig till omgivningen som ständigt förändras. Att bygga 

vidare på sina lärdomar blir därför viktigt, varför reflektion kring kommunikationen skulle vara 

central. Ett sätt att reflektera som vi lyft tidigare i uppsatsen (kapitel 4.6), är att göra 

utvärderingar (van Ruler 2019). Genom att formulera mål, skapas möjligheten för utvärdering. 

Under intervjun, framkommer det att kommunikatören inte gjort några djupare utvärderingar, 

utan nöjt sig med att räkna antalet besökare på festivalen samt följare på instagramkanalen7. 

Eftersom gängse utvärderingar enligt van Ruler (ibid.) har som mål att antingen summera eller 

forma aktiviteter, medan en utvärdering i den agila organisationen behöver vara utan mål för 

att inte låsa in sig i ett läge som inte gäller i nästa, tolkar vi det som att kommunikatören arbetar 

agilt.  

6.1.5 Målgrupper i fokus 
Kommunikatören uttrycker under intervjun att strategiska dokument är viktiga för att få till en 

mer effektiv kommunikation, där en anpassning efter målgruppen är central8. Att 

kommunikationen ska vara effektivitet framhålls också som särskilt viktig i förhållande till 

budget och resurser, då organisationen är inom den offentliga sektorn. Vikten av strategiska 

dokument understryks även av att gruppen tillbringat förhållandevis mycket tid med att skapa 

ett av dokumenten, vilket kommunikatören berättar under intervjun. Anledningen till att jobba 

så mycket på dokumentet var för att tydligt kunna uttrycka vad kontentan var9. 

Kommunikationsdokumenten tjänar också till att kunna specificera arbetsuppgifter så pass 

 
7 Respondent, kommunikatör vid Uppsala universitet. 2019. 18 november. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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noggrant att alla i gruppen förstått sin arbetsuppgift (Teknat 2019b). Detta går helt i linje med 

hur Cornelissen (2017) beskriver författandet av en strategi och som vi beskrivit tidigare i 

uppsatsen, strategier är som en medveten reflektion över organisationen och dess omvärld. En 

hänsyn till omvärlden och interaktionen med den är central om en kommunikationsstrategi ska 

kunna användas på ett lyckat sätt (ibid). Därför är det viktigt att inte bara identifiera en 

målgrupp, utan även förstå intressen och åsikter. Zerfass et al. (2014) menar också att det blir 

allt viktigare för organisationer att dialogen med målgrupperna i framtiden kommer vara en allt 

starkare faktor till framgång. Under intervjun framkom att kommunikatören anser att  

kommunikation varit en starkt bidragande orsak till förra årets ökning av besökare på  

SciFest10. 

 

De styrande kommunikationsdokumenten skiljer sig åt då det gäller målgrupper, och har blivit 

allt mer specificerade i det senare dokumentet (Teknat 2019a, b, c). Målgruppen uppges i det 

första dokumentet vara näringsliv, myndigheter, finansiärer, presumtiva och nuvarande 

studenter; vidare till att definieras som föräldrar, högstadie- och gymnasieelever; och slutligen 

högstadie-, gymnasie- och mellanstadieelever, samt barn, tonåringar, medier och kollegor på 

universiteten (Teknat 2019a, b, c). Inom kommunikation är det väl etablerat att ju mer specifika 

målgrupper man kan hitta och ju bättre man förstår dem, desto bättre kan man lyckas med sitt 

budskap till dem (bland annat Cornelissen 2017). Därför skulle man kunna se de alltmer 

specifika målgrupperna i kommunikationsdokumenten som en indikator för att dokumenten 

professionaliserats (Scott 2008).  

  

Att ha en bred målgrupp som till exempel “alla” framhålls av kommunikatören under den 

genomförda intervjun som något negativt. Därför är det inte heller förvånande att i 

kommunikationsdokumenten i det nya styrande dokument som ingår i analysen se en 

genomgång av mer specifika målgrupper såsom högstadie-, gymnasie- och mellanstadieelever, 

barn och tonåringar, medier och universitetspersonal (Teknat 2019c). Kommunikatören 

framhåller även för oss under intervjun om nödvändigheten av att som kommunikatör hitta sina 

målgrupper och att kunna rikta budskapet till dem. För kommunikatören är det möjligheten att 

rikta sitt budskap för att uppnå ett större engagemang och intresse för SciFest och därigenom 

få ett ökat antal besökare till festivalen, som framhålls under intervjun11. En viktig, men tidigare 

 
10Respondent, kommunikatör vid Uppsala universitet. 2019. 18 november. 
11Ibid. 
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förbisedd målgrupp för festivalen, är den interna målgruppen och det framhålls både under 

intervjun och i kommunikationsdokumenten som viktigt att få de anställda vid universitetet att 

sprida kännedom om SciFest12.  

6.1.6 Tydligt och otydligt 

Vad som uppfattas som tydligt och otydligt i en genomgång av kommunikationsdokumenten, 

handlar inte nödvändigtvis om hur specifik texten är, utan i mångt och mycket om hur 

konsekvent texten är. Ett flertal punkter i kommunikationsdokumenten återkommer, vilket 

skapar ett visst mått av konsekvens men inte mer än att en viss flexibilitet och anpassning. 

Eftersom Guldbrandsen (2019) som tidigare diskuterats, har kunnat påvisa betydelsen av 

tvetydighet under arbetet med kommunikationsstrategier, ville vi även under intervjun höra hur 

kommunikatören ställer sig till detta samt hur kommunikationsdokumenten ser ut i detta 

perspektiv. En situation där kommunikatören uttrycker relationen mellan tydligt och otydligt 

är då innehåll till inlägg på instagram diskuteras: “En annan utmaning är ju att skapa ett vettigt 

innehåll utan att det är tidskrävande”13. Innehållet på instagramkanalen framhålls av 

kommunikatören under intervjun som något kreativt, något som “skapas” ofta med inspiration 

från omgivningen, exempelvis vetenskapsfestivalen i Göteborg. 

6.1.7 Att ständigt anpassa sig till omvärlden 

Kommunikatören säger under intervjun att de strategiska dokumenten inte bör ses som statiska 

dokument man behöver vara beredd att ändra i dem om behov av det uppstår. Den 

kommunikatör vi intervjuar är van att skriva planer och andra strategiska dokument på 

projektbasis och att använda dessa som arbetsredskap14. Vi ser det som en avvägning 

kommunikatören gör mellan att ha en precis plan för kommunikationen, samtidigt som det 

måste finnas utrymme för att agera på ett direkt och näst intill intuitivt sätt. Som nämnts ovan, 

menar van Ruler (2018) att strategisk kommunikation idag innebär en konstant anpassning 

vilket kallas för framväxande/“emergent” strategier som hela tiden förhåller sig till 

omgivningen som ständigt förändras. Det ovan presenterade svenska begreppet “strategisk 

improvisation” (Falkheimer och Gentzel Sandberg 2018) beskriver detta arbetssätt där behovet 

av planering och struktur kombineras med behovet av att vara kreativ och reaktiv. Det 

framkommer under intervjun att SciFest som projekt följs upp kontinuerligt och enligt 

 
12Respondent, kommunikatör vid Uppsala universitet. 2019. 18 november. 
13Ibid. 
14Ibid. 
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protokoll, medan uppföljning av kommunikationen inte har gjorts i någon större utsträckning 

tidigare. Endast antalet följare på instagramkanalen följdes exempelvis upp under 201915. 

Uppföljningen av kommunikationen (eller snarare frånvaron av en statistisk uppföljning) är ett 

exempel då kommunikatören istället för en stor utvärdering efter SciFest, konstant pejlar status 

på kommunikationen och låter saker rulla på för att se hur det funkar. Som utomstående är det 

ändå tydligt efter genomförd intervju att strategin är en start- och referenspunkt för 

kommunikationen. 

6.1.8 Val av kommunikationskanal 

Medvetenheten kring val av kommunikationskanal tycks vara stor, vilket framgår både av 

kommunikationsdokumenten och kommunikatören under intervjun. Med teknikutvecklingen 

har de kanaler en kommunikatör har att välja på ökat. Vikten av att välja rätt kanal, vilket 

tidigare framkommit i uppsatsen, är också viktigt i och med digitaliseringen och 

fragmentiseringen (Jungerius 2019 och Zerfass et al. 2014). Att göra “rätt” val på sociala 

medier kan starkt påverka en organisations legitimitet. Orsaken till att sociala medier förändrat 

sättet på vilket en organisations får anseende och legitimitet, är enligt Etter, Ravasi och 

Colleoni för att dagens mediapublik aktivt uttrycker åsikter om organisationers kvalitet, 

kompetens och karaktär på sociala medier. Det är uppenbart genom intervjun att 

kommunikatören och dennes kollegor ser det som självklart att över huvud taget ha en närvaro 

på sociala medier att inte det i sig ifrågasätts. Som framhållits ovan menar även Sandhu (2009) 

att institutioner karaktäriseras av stabilitet, vilket inte stämmer överens med hur publiken på 

sociala medier beter sig, eller vad tekniken tillåter och hindrar, leder oss de åsikter 

kommunikatören och dennes kollegor har om sociala medier, till att hävda att användandet av 

sociala medier som organisation är institutionaliserat. Instagramkanalen scifestuppsala 

signalerar samhörighet genom att befinna sig på samma ställe som målgruppen, genom inlägg 

går det också att särskilja sig från andra organisationer vilket också ökar legitimiteten (Se 

Atakan-Duman, Pasamehmetoglu, Bozaykut-Buk 2019 i teorikapitel om 

organisationsidentitet). 

 

Det framgår under intervjun att det förekommit en del diskussioner vilka kanaler som ska 

användas, antingen de kanaler som arbetsgruppen behärskar eller de kanaler där målgruppen 

finns16. I det senaste dokumentet tycks diskussionen ha landat i att främst använda de kanaler 

 
15Ibid. 
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som är inarbetade. I det avsnitt som kallas “kommunikationsstrategi” sägs dock att man ska 

använda sig av de kanaler som “når” den primära målgruppen (skolbarn) - inte där den primära 

målgruppen befinner sig (Teknat 2019c). Detta kan bero på att den primära målgruppen inte 

(officiellt) har ett eget konto på sociala medier och för att inte riskera lagbrott mot 

marknadsföringslagen. Detta visar på en medveten reflektion om både målgruppen, men också 

de fakulteter som finns att förhålla sig till. 

 

Under intervjun diskuterar vi Instagram som ett av flera möjliga val av kommunikationskanal. 

Under intervjun sägs att valet av kanal är gjort delvis utifrån var man i arbetsgruppen tror att 

målgruppen befinner sig, men också delvis för att det är en resursmässigt smart 

kommunikationskanal. Så länge man har kunskapen att hantera sociala medier inhouse, är det 

mer resurssnålt då digital annonsering på sociala medier inte kostar alls lika mycket som i 

traditionella eller analoga kanaler. Detta visar att det finns både instrumentella och strategiska 

argument för kanalval. Kommunikatören uppger också att Snapchat använts som kanal för att 

lägga ut annonser för SciFest, vilket har funkat bra. Vi diskuterar också framtiden och då visar 

kommunikatören vikten av att på flera olika sätt, exempelvis vad gäller kanalval, känna av 

trender i samhället för att kunna nå ut med sin kommunikation. Traditionell media såsom 

tidningar framhålls inte som en viktig kanal i framtiden, men dessa kanaler är inte ute för 

räkning. Det digitala mediebruset gör att annonser på Instagram, Facebook eller Snapchat inte 

syns lika mycket som ett mer alternativt sätt skulle göra, exempelvis ett vykort17.   
  

6.2 Narrativ analys av SciFests inlägg på Instagram 
Genom den narrativa bildanalysen förstås vad som systematiskt läggs upp på Instagram och 

det sätt som kommunikatören söker nå sina målgrupper. Narrativ ger enligt Hansen och 

Machin (2013) förståelse för hur historier är uppbyggda, vad och vilka som visas (eller 

utesluts) och framhäver viktiga motiv i en samling berättelser. Därför har inläggen 

analyserats utifrån fyra beståndsdelar: karaktär, miljö, handling och artefakt. Antalet inlägg 

uppgår till 11 stycken. Den narrativa analysen är beskriven först utefter inläggens 

kronologiska ordning, sedan följer en sammanfattning som belyser själva narrativet. 
 

 
16Respondent, kommunikatör vid Uppsala universitet. 2019. 18 november. 
17Ibid. 
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Med start den 1 mars, en vecka innan SciFest 2019, har det publicerats tre inlägg med “På scen-

banderoll” (scifestuppsala 2019). Banderollen består av en illustration av Uppsala stad och dess 

historia, vilket kan exemplifieras av domkyrkan och slottet. I två av dessa tre bilder 

kombinerades banderollen med ett personporträtt av föreläsaren och i en bild kombinerades 

banderollen med ett foto på en testmiljö, möjligtvis labbmiljö. Två av inläggen med föreläsarna 

föreställer en man och ett inlägg har ett porträtt av en kvinna. Personerna representerar olika 

delar och ämnesområden av universitetet: naturvetenskap och teknik. I samlingen finns också 

en välkänd naturfotograf med kopplingar till universitetet.  

 

På festivalens första dag har det publicerats en bild på reklamaffisch på stan. Under festivalen 

publicerades gruppbild på SciFests personal med matchande och röda tröjor med logotyp, bild 

från två montrar som representerar sam/hum och teknat-fakulteterna. Dessutom syns den 

litterära Uppsalafiguren Pelle Svanslös i ett sista inlägg under festivalen.   

 

Efter festivalen publicerades en gruppbild på personal med matchande tröjor. Alltigenom har 

bilderna i inläggen en karaktär som går hand i hand med det sociala och informella som av 

Colliander och Marder (2018) kallas “snapshot aesthetic”. Om vi antar att kommunikatören 

medvetet valt den informella färgtonen (oredigerad utan färgfilter eller tydliga korrigeringar), 

perspektivet och beskärningen, är detta en strategi för att uppfattas som mer trovärdig. Detta 

tror Colliander och Marder (2018) genererar framgång för avsändarorganisationen. Efter 

inlägget med den avslutande gruppbilden, finns bara ytterligare ett inlägg under mars. Detta 

särskiljer sig från de övriga, både vad gäller innehåll, perspektiv och nyans. Detta sista inlägg, 

om SciCruise - Vetenskapskryssningen publicerades den 25 mars. Det är en inbjudan till 

fortsatt engagemang till konceptet genom deltagandet på vetenskapskryssningen. 

 

Genomgående är inläggen tydligt kopplade till aktiviteter från SciFest och personalen. Antalet 

inlägg stämmer överens med det som senare bestämdes i SciFests digitala strategi (Teknat 

2019c). Genom att notera bildernas beståndsdelar såsom ovan, framträder dess få, 

grundläggande komponenter. Med hjälp av detta kan komponenterna enligt Hansen och 

Machin (2013) belysa funktion, karaktärer och tecken/beståndsdelar. Vi kan därmed säga att 

inläggen först och främst kommunicerar kopplingen till forskning och vetenskap, men de visar 

också en tydlig samhörighet med Uppsala som stad genom illustrationen. Denna kombination 
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gör det möjligt att särskilja inläggen från SciFest-kanalen från en annan stads 

vetenskapsfestival.  

 

Inläggen kommunicerar också gemenskap mellan personalen. Det som syns i bild är anställda 

på universitetet och studenter, vilket resulterar i att målgruppen barn och unga inte syns alls. 

Detta kan bero på GDPR. Artefakter som syns är också kopplade till vetenskap inom olika 

områden. Miljön är främst festivalens egna vilket ger ett transparent intryck. Det är det flera 

inlägg eller budskap som föreslås i kommunikationsdokumenten som inte framkommer, 

exempelvis att festivalen är gratis (Teknat 2019b). Utan att ha kontrollerat saken med 

målgruppen, tror vi dock inte att målgruppen nödvändigtvis skulle känna sig lockad av att gästa 

festivalen om ett intresse för vetenskap inte redan finns. Vi tror alltså inte att lockelsen 

framkommer i inläggen. 

6.3 Omgivningens påverkan enligt Richard Scotts modell 
Organisationers kommunikation kan förstås utifrån flera nivåer. Med Richard Scotts 

förklaringsmodell ser vi hur organisationer kommunikation påverkas av omgivningen. Nedan 

följer en analys av uppsatsens insamlade material, sorterat utefter denna påverkan (Scott 2008). 

6.3.1 Regulativ påverkan 
Under intervjun med kommunikatören framgår att fakultetsledningen har flera fokusmål. För 

kommunikatörerna handlar dessa om att långsiktigt arbeta med att synliggöra teknik, öka status 

på ingenjörsutbildningarna, att få tusen betalstudenter 2025 samt att få en fungerande 

alumniverksamhet. Kommunikatören är dessutom delaktig i projektet “20 steg till 2020”, vilket 

handlar om arbetet med studentrekryteringen ur ett nationellt perspektiv och vidareutvecklas 

av ett CRM system. Detta är något som visar på en regulativ påverkan från omgivningen 

eftersom det skulle innebära sanktioner om man inte följde målen18. 

 
Kommunikationsplanen “Synlighet av teknik” är i sig ett resultat av regulativa krav, detta visar 

sig i att att man fått uppdraget från Uppsala universitet som kräver att fler studenter ska söka 

sig till de tekniska utbildningarna (Scott 2008). I övrigt finns inga tydliga referenser till 

regulativa krav såsom yttrandefriheten i dokumentet. Dokumentet som beskriver “Digitala 

strategin” för SciFest, nämner inte heller några lagar eller regler (Teknat 2019a, b).  

 

 
18 Ibid. 
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Att dokumenten har universitetets logga på framsidan och diarienummer eller plats till detta, 

samt på resterande sidor anges organisationstillhörighet - Uppsala universitet och datum. Detta 

visar på både regulativ och normativ påverkan. Diarienumreringen och formalian visar på en 

regulativ påverkan, men också något som ger läsaren ett seriöst intryck tack vare enhetlighet 

(Scott 2008). Dokumentformen och -hanteringen stipuleras i Uppsala universitets 

kommunikationspolicy (Uppsala universitet 2005).  

 

Uppsala universitets kommunikationspolicy har till skillnad från de andra 

kommunikationsdokumenten en genomgående reglerande ton. Dessutom avslutas dokumentet 

med att uppge rättsliga aspekter som är direkt kopplade till de svenska lagarna. I dokumentet 

beskrivs policyn enligt följande: 

 
“Universitetets kommunikationspolicy beskriver övergripande principer och riktlinjer för 
kommunikationsarbetet. Den anger också ansvarsfördelningen och beskriver viktiga 
målgrupper. Policyn har sin utgångspunkt i Uppsala universitets mål och strategier.” 
(Uppsala universitet 2005) 

 

Detta visar på att policyn har en reglerande funktion, där riktlinjer beskriver det som senare ska 

följas. Riktlinjerna kan ses som regler, eftersom de förutsätter att det finns konsekvenser om 

riktlinjerna inte följs, samt att det finns en ansvarig person som kan hållas till svars. I policyn 

beskrivs även funktionen med kommunikationsstrategi och kommunikationsplaner. För alla 

dokument finns det en ansvarig handläggare samt beslutsnivå angivet. I policyn nämns vilka 

nyckelord som är centrala för universitet. Dessa ord kan ses som en värdegrund vilken 

kommunikatören ska följa i sitt arbete. Andra regler som nämns, är exempelvis 

offentlighetsprincipen och universitets likabehandlingssträvanden, vilka också ska tas hänsyn 

till (Uppsala universitet 2005).  

6.3.2 Normativ påverkan 
Kommunikatören har en högskoleexamen inom Digital mediedesign där medie och 

kommunikationsvetenskap var huvudämnet. Denna utbildning skapar legitimitet för 

kommunikatören i det professionella arbetet inom organisationen. Enligt Richard Scotts modell 

för påverkan från omgivningen, ses detta som en normativ påverkan. Eftersom det handlar om 

spridning av professionell kunskap (Scott 2008). Det skiljer sig på universitetets olika enheter 

om det finns en anställd kommunikatör eller inte, varför kunskap om kommunikation inte 
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tillämpas likadant. Detta påverkar hur arbetet med sociala mediekanalerna. Rätt kompetens är 

något som är centralt och kan göra stor skillnad för kommunikationsarbetet:  
 

“vi har startat upp ett nytt instagramkonto nu för teknat som är för 
studentrekrytering...det hade vi aldrig gjort om vi inte fått en kollega som är på 
samma nivå och som också kunde det där”19. 

 

I arbetet med Scifest har kommunikatören inte arbetat ensam, utan kommunikationen är något 

som även andra intressenter med förtroendekapital jobbat med. Exempelvis har det funnits 

andra personer som inriktat sig på att informera på skolorna, men information har även spridits 

via lärare - “word of mouth” då det anses viktigt ha dialog med målgruppen20. Det centrala i 

att arbeta med målgrupper när det gäller kommunikation, framkommer under intervjun att 

kommunikatören håller med om. Detta är något som både kan anses vara en normativ påverkan 

då det har med kunskapsspridning att göra. Men det kan också ses som kultur-kognitiv 

påverkan enligt Scotts modell, eftersom det är en metod att hantera kommunikationsprocesser 

(Scott 2008).  

  

Att forma kommunikation för olika målgrupper är viktigt för kommunikatören, men säger 

också att detta inte alltid varit fallet i arbetet med SciFest. För att närma sig denna approach till 

kommunikation har kommunikatören gjort vissa kompromisser. Detta bekräftar att 

kommunikation är någonting som även ägs av andra intressenter än bara kommunikatören och 

att dessa kan påverka arbetet så mycket att kommunikatören i sin professionella roll får 

kompromissa. Kommunikatörens profession är någonting som är beroende på omgivningens 

värderingar av kommunikation vilket visar på en normativ påverkan (Scott 2008). 

 

Hur omgivningen uppfattar fakultetens verksamhet omtalas i dokumentet “Synlighet av 

teknik”. I kapitlet “Bakgrund” sägs att omgivningen och media upplever att teknik vid Uppsala 

universitet har en låg status och att detta visar sig i att media glömmer bort universitetet i 

tekniska diskussioner. Problematiken har resulterat i att kommunikatörer har fått uppdraget att 

aktivt arbeta med att förbättra anseendet genom profilering. Detta visar vikten av omgivningens 

åsikter och hur det påverkar kommunikationsarbetet normativt. Även samhällets ökade krav på 

hållbarhet är en normativ påverkan och kan exemplifieras med att det understryks i dokumentet 

“Synlighet av teknik”, att kommunikation om universitetets arbete med hållbarhet ska ges ökad 

 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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synlighet (Teknat 2019a). Att ett av målen med kommunikationsplanen “Synlighet av teknik” 

är att utveckla dialog och vidareutveckla relationer är ytterligare exempel på omgivningens 

normativa påverkan enligt Scotts modell (Scott 2008).  

 

I Uppsala universitetets kommunikationspolicy (Uppsala universitet 2005) anges arbetstitlar 

och under rubriken “ansvar” anges hur dessa förväntas arbeta.  Olika professioner ska kunna 

tillföra olika kunskap till kommunikationen som helhet. Dessutom finns ingående motivering 

för varje målgrupp eller intressegrupp, varför det är viktigt att upprätthålla en relation med dem 

och hur detta i sin tur påverkar universitetet. Detta är en exempel på normativa regler för 

engagemang (Scott 2008).  

 

Även i “Kommunikationsplan: SciFest 2020” finns ansvarsområdena och titlarna och är ett 

exempel på normativ påverkan enligt Scotts modell. Dokumentet “Kommunikationsplan: 

SciFest 2020” lyfter fram behovet av att alla vetenskapsområden ska vara representerade på 

festivalen (Teknat 2019c). Att SciFest också fått en medarrangör i SLU framgår i dokumentet. 

Båda dessa förändringar från tidigare dokument, tyder på en normativ påverkan enligt Scotts 

modell, eftersom han där menar att utbildning är normativt och att avtalet dem emellan stärker 

status för båda parter som starka aktörer inom  området  (Scott 2008). Dokumentet 

“Kommunikationsplan: SciFest 2020” anger också att arrangören vill att 15% av besökarna ska 

komma från särskilda områden, som exempelvis Gottsunda, Sävja, Stenhagen och Tierp 

(Teknat 2019c). Detta ses enligt Scotts modell som en normativ påverkan från omgivningen 

genom den gängse bilden av utsatta områden. Medialogiken kräver åtgärder från institutioner 

såsom universitetet, att medverka i åtgärder för att de som växer upp i utsatta områden ska ha 

lika möjlighet till utbildning  (Scott 2008).  

6.3.3 Kultur-kognitiv påverkan 
Den för uppsatsen intervjuade kommunikatörens hade titeln “informatör” vid anställningens 

början, något som efter påverkan från denne kommunikatör ändrades till “kommunikatör”. 

Detta eftersom denna titel passade dennes arbete och syn på kommunikation bättre. 

Informatörstiteln har historiskt varit standard inom universitetet, vilket fortfarande används för 

vissa anställningar21. Namnbytet signalerar kommunikatörens professionalitet externt som 

internt inom organisationen och är en kultur-kognitiv påverkan enligt Richard Scotts modell. 

 
21 Ibid. 
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En annan kultur-kognitiv påverkan där den roll kommunikatören anser kommunikationen ha, 

att den behövs i allt  (Scott 2008).  

 

När det under intervjun talas om Instagram, säger respondenten att plattformen inte är en så 

informationstyngd kanal och att kommunikationen där ska vara lättsmält, locka och kännas 

kul22. Detta tyder på en delad sanning om kanalen och hur kanalen ska användas. 

Kommunikatören fortsätter resonemanget om kanalval och uttrycker att arbetsgruppen för 

SciFest valt fokusera på den yngre målgruppen på Instagram, eftersom de tror att kanalen 

passar målgruppen23. Att respondenten använder ord som “kändes” och “tror” för att beskriva 

förhållningen till kanalen, istället för “vet”, ger ett intryck av att det är en delad sanning och 

inte fakta  (Scott 2008).  

 

Det finns också en skillnad för hur organisationer förväntas hantera Instagram, som inte 

matchar universitetets arbetssätt. I universitetsvärlden är ord och text viktigt varför  

respondenten ofta förväntas producera mycket text till inläggen av forskarkollegor. Denna 

kultur-kognitiva påverkan blir en kollision i arbetet med den bildbaserade plattformen  (Scott 

2008). Angående innehållet i instagramkontot, nämns även under intervjun att det inte fanns 

något mål eller plan med instagramkontot för SciFest innan kommunikatören blev en medlem 

av marknadsföringsgruppen24. Att kontot är skapat som ett spontant infall när kanalen blivit 

populär, kan ses som kultur-kognitiv påverkan enligt Richard Scotts modell (ibid). Även i 

förhållande till den centrala kommunikationsavdelningen vid Uppsala universitet, beskriver 

kommunikatören en liknande situation, där det inte fanns någon direkt plan med sociala medier, 

eller syfte med användandet av kanalerna. Planlösheten har gett upphov till flertalet arbetssätt 

i organisationen då det inte finns tydliga riktlinjer om sociala medier och olika åsikter om hur 

användningen av kanalen ska ske25.  

 

Vikten av metoden att arbeta även med interna målgrupper för att nå de externa målgrupperna, 

uttrycks av kommunikatören under intervjun26. Detta faller in under kategorin kultur-kognitiv 

påverkan i Scotts modell eftersom det är en metod att hantera kommunikationsprocesser där 

den kommunikativa organisationen är metoden (Scott 2008). 

 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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Vad det gäller arbetet med inläggen på Instagram har det införskaffats arbetsverktyg (Later) så 

att inläggen som ska postas, kan förberedas. Detta förbättrar arbetsprocessen och som 

kommunikatören uttrycker det “istället för att sitta och stressa”. Det ses som viktigt att arbetet 

med Instagram är välordnat. Det finns även en plan för nästa års inlägg på Instagram, ett arbete 

som påbörjas efter deadline för medverkan på Scifest då man vet vilka utställarna blir. Att 

tydliga riktlinjer för användande av Instagram tidigare saknats på universitetet, har varit till en 

nackdel enligt kommunikatören och poängterar att “vi kunde bli mycket starkare, genom att 

faktiskt ta ner det på en nivå som vi kunde jobba utefter, och verkligen få in det i 

kommunikationen så att vi visste vad vi jobbade för”. Vidare talar kommunikatören om hur de 

olika sociala kanalerna upplevs olika av målgrupper visar en uppfattning om att det finns en 

viss typ av målgrupp och content fungerar på en viss kanal. Detta kan vara påverkat av 

gemensamma upplevelser av personerna i arbetsgruppen och hur Facebook som plattform 

används. Kommunikatören upplever att: 

  
“det analoga blivit starkare än det digitala, för det digitala bruset- mediebruset är så himla 

enormt, så får du hem ett vykort så ser du det på ett helt annat sätt än en annons på 

Instagram...jag säger inte att en vanlig dagstidning kommer...stiga, men att synas på mer 

alternativa sätt en digital annons på Instagram eller Facebook. För man selekterar bort det 

så lätt”27 

 

Citatet visar att populariteten av sociala medier inte helt förändrat sättet att arbeta med 

kommunikation och att det arbetas enligt traditionella sätt. I arbetet med 

kommunikationsplaneringen är det viktigt att ta ansvar för vilka val som görs “... för de medel 

vi har, inte bara lägga pengar på att köpa massa dyra annonser...när vi vet att de kanske inte 

ger något”28. Även här använder kommunikatören ordet “kanske”, vilket antyder att det är en 

upplevelse och inte något som kan presenteras som fakta. Samtidigt det blir till fakta då det 

ageras utifrån denna åsikt om annonser på sociala medier.  

 

Idén med SciFest är enligt kommunikatören inspirerad av vetenskapsfestivalen i Göteborg, som 

är den största av sitt slag i Sverige. Kommunikatören har även studerat andra framgångsrika 

 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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men även mindre framgångsrika koncept från andra branscher. Detta har dock fått 

kommunikatören att:  

 
“...bli mer kritisk till det här med att starta upp nya saker också...ska vi ha ett Instagram för 

det eller inte, det finns andra lärosäten som har liknande...tänkt att jaha, men det kanske inte 

är så många följare...men sen så resonerade vi ändå att gör vi det här bra nu då kommer det 

kunna vara jättebra marknadsföring nästa år”29 

 

Detta citat visar på en konkurrens som kan vara både positiv och negativ för SciFest. Slutligen 

har marknadsföringsgruppen bestämt sig för att följa trenden och skapa ett konto på Instagram, 

vilket tyder på att det är främst positivt. Den kultur-kognitiva påverkan är att man som 

universitet inte bara värdesätter forskning, utan även vill att universitetet ska ha mer 

arbetslivsanknytning och transparens  (Scott 2008).   

 

I “Digital strategi” beskrivs kommunikationsmål, målgrupper samt vilka sociala medier som 

passar bäst, budskap, rutiner och innehållsstrategi. Under dessa punkter förklaras hur 

kommunikatörerna sedan ska arbeta med de sociala mediekanalerna gällande SciFest. Tre olika 

målgrupper beskrivs och det nämns att kontot på Facebook riktas till föräldrar. På Instagram 

och Snapchat riktas kontona mot högstadie-och gymnasieelever. Detta visar att det finns en 

förutsägbarhet av användningen av konton för marknadsföringsgruppen, främst eftersom 

någon anledning till detta inte ingående förklarats i dokumentet. Gällande innehållsstrategi 

nämns det att “innehåll som syftar till att inspirera och locka unga publiceras i sin tur främst 

på Instagram”, vilket visar på att man prioriterar Instagram mer än Snapchat (Teknat 2019b).  

 

I Uppsala universitets kommunikationspolicy (Uppsala universitet 2005) nämns att det råder 

en ökad konkurrens om forskningsmedel, studenter och medarbetare. Detta visar på en delad 

förståelse, vilket innebär en kultur-kognitiv påverkan. Det finns också en delad förståelse om 

att kommunikationsinsatser ska vara kostnadseffektiva.  

6.4 Sammanfattning resultat och analys 
Detta kapitel har belyst de viktigaste resultat vi fått fram i vårt uppsatsarbete. Då bearbetningen 

av materialet och analys har skett i en iterativ process, har redovisningen slagits samman. 

Huvudsakliga resultat har varit att omgivningen spelar stor roll för hur kommunikationen 

 
29 Ibid. 
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utvecklas, att resurser såsom tid påverkar vilken insats kommunikatören väljer. Resursfrågan 

kan också påverka vilken kanal som kommunikationen ska ske igenom, men detta är minst lika 

mycket - om inte mer, en fråga om samhällstrender och hur målgruppen anses kunna nås. 

Omgivningen har även visat sig påverka kommunikationen genom högre ställda krav på denna 

då konkurrensen universitet emellan ökat samt digitaliseringens ökade mediebrus. Men inte 

bara omgivningen påverkar, analysen har visat att kommunikation och kommunikatören i sin 

yrkesutövning kan påverka legitimiteten, att det finns “agency”.  Vi har också funnit att den 

teori vi har läst inför uppsatsen och som handlar om den senaste tidens utveckling av 

yrkesutövningen som kommunikatör, stämt väl överens med den insamlade datan. Den 

narrativa analysen har visat att vetenskapen karaktäriseras av personer och objekt. I relation till 

de styrande kommunikationsdokumenten syntes inte allt som skulle ha framkommit som 

budskap. Den insamlade datan har kunnat visa omgivningens påverkan enligt Scotts (2008) 

kategoriseringar. Den regulativa påverkan formella karaktär till trots, har den inte varit så 

uppenbar. Den normativa påverkan var tydligare och syntes exempelvis genom syn på 

yrkesrollen. Kultur-kognitiv påverkan var det svåraste att analysera eftersom det blir så diffust 

med ett mindre material. Dock har vi funnit att arbetsprocessen är kulturellt-kognitivt påverkad 

av omgivningen. Detta visar sig i att omvärlden påverkat kommunikatörens arbete med 

Instagramkontot, exempelvis att det förväntas att det finns ett konto på Instagram. 
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7. Diskussion  
I detta kapitel kommer diskussion utifrån resultatet och metoden att presenteras. Vi svarar på 

frågan på vilket sätt kommunikatörens arbete påverkas av omvärlden. Vi svarar även på 

uppsatsens andra fråga, på vilket sätt använder kommunikatören policydokument vid hantering 

av instagramkontot “scifestuppsala” för att uppfylla organisationens mål? 

  

Valet av undersökningen har grundat sig på digitalisering som gör att användandet av sociala 

medier konstant förändras och intresset för hur en kommunikatör som yrkesutövare förhåller 

sig till detta. Vår undersökning har byggt vidare på hur Lövgren (2017) undersökt svenska 

universitets kommunikation, vilket givit oss möjlighet att analysera vad som förändrats, främst 

vad gäller de förändringar som digitaliseringen bidragit till. 

  

Kommunikationsdokumenten uttryckte en följsamhet med övergripande organisationsmål och 

i intervjun med kommunikatören framkom det som centralt att arbeta utifrån universitetets mål 

och kommunikation via fler kanaler än Instagram. Samtalsintervju var ett utmärkt komplement 

till analysen av kommunikationsdokumenten, de gav en djupare förståelse för hur 

kommunikatören arbetar. Dessvärre var den narrativa inläggsanalysen problematisk eftersom 

det inte fanns tillräckligt många inlägg att analysera och jämföra med innehållsstrategin, vilket 

resulterade i svårigheter med att dra slutsatser utifrån materialet. Inläggen på Instagram är en 

blandning av informella samt formella idéer. Det informella är den estetik som syns i bilderna 

och det formella är idéerna som finns strategidokumenten. Analysen av samspelet mellan 

inlägg och strategidokument har inte utvärderats av kommunikatören efter festivalen vilket är 

ett borttappat tillfälle för reflektion om måluppfyllelse. 

  

På grund av tidsbristen under uppsatsarbetet intervjuades bara en kommunikatör vilket bidragit 

till att studien blivit något ensidig, eftersom den intervjuade kommunikatörens individuella 

åsikter kan skilja sig från andra kommunikatörers. Dessutom påverkas slutsatsen av 

avgränsningen för vilken organisation som undersökts. Eftersom fakulteten Teknat ingår som 

en del i en offentlig verksamhet kan detta påverka synen på kommunikation. Gränsen till 

marknadsföring är otydlig och visar sig i svårigheter av att hålla sig inom ramarna för den 

offentliga verksamheten och samhällsnyttan. I de fall som den externa kommunikationen 

omtalas såsom marknadsföring och reklam, handlar det ofta om ren information som 

distribueras (till exempel datum och plats för festivalen), när kommunikationen inte benämns 
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som marknadsföring handlar det i högre grad om de kommunikationsinsatser som är öppna för 

dialog (till exempel inlägg på sociala medier). 

  

Bortsett från innehållsstrategi, är de tre planerna för kommunikation för SciFest desamma för 

2019 års festival som för 2020 års festival. Under intervjun framkommer att målen kring sociala 

medier ska utvidgas till nästföljande festival, något som understryks av att planeringsverktyget 

Later köpts in. Med de ökade resurserna understryks betydelsen av sociala medier för teknat 

fakulteten i framtiden. En annan faktor som fördjupats i de senare dokumenten, är 

målgruppsanalysen som visar att det tas allt större hänsyn till målgrupperna. Detta är ett område 

som dock skulle behöva utvecklas än mer för att att fånga målgruppens intresse och för att nå 

intressemålen med vetenskapsfestivalen. Detta skulle kunna öka besöksantalet i än högre grad. 

  
Eftersom det framkommer i både intervjun och i de strategiska kommunikationsdokument vi 

fått tillgång till, att kommunikationen av SciFest fördjupats en del på senare tid, är vi nyfikna 

på hur besöksantalet 2020 kommer se ut.  

7.1 Slutsats 
Strategiska kommunikationsdokument framhålls av den yrkesutövande kommunikatören som 

ett verktyg för att uppnå de mål som enheten har, dels är de ett praktiskt verktyg för att 

underlätta det vardagliga arbetet med SciFest. Kommunikationsdokumentens förändring 

innebär en anpassning efter omgivningen vilket visar på ett behov att kombinera struktur med 

att vara reaktiv. Förändringen visar också på ett behov av att anpassa kommunikation efter 

omvärlden för att kunna bidra till universitetets mål. Om anpassningen inte sker, bidrar inte 

heller kommunikationen till att “förmedla kunskap” till målgruppen eftersom budskapet inte 

uppmärksammas om det sker i en kanal målgruppen inte finns på. 

 

Dokumenten har framför allt en normativ karaktär när det framkommer krav som universitetet 

centralt har bestämt, vilket förutsätter att de ansvariga för projektet kan ställas till svars om 

målen inte uppfylls. Dock innebär detta inte några kraftiga juridiska sanktioner. Däremot 

innehåller Uppsala universitets kommunikationspolicy ett flertal lagar som kommunikatörer 

förväntas följa och dokumentet visar därför i högre grad en reglerande karaktär. Sociala medier 

ses som någonting extra och har en kompletterande roll till traditionell marknadsföring i 

kommunikationsarbetet. Ekonomiska resurser och tid har förutom kommunikatörens 

kompetens en stor inverkan på hur det slutliga resultatet blir. 
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Kommunikatörens arbete påverkas av omvärlden på flera olika sätt. I detta arbete har vi använt 

oss av Scotts modell för att kategorisera påverkan. Den kultur-kognitiva påverkan styr det 

dagliga kommunikationsarbetet och “the management cycle”. De normativa kraven 

framkommer inte tydligt under intervjun, vilket vi tolkar som att denna anpassning är mer 

omedveten. De regulativa krav kommunikatören har att förhålla sig till, framkommer i 

universitetets övergripande kommunikationspolicy och är självklara att rätta sig efter. Under 

uppsatsarbetet har det framkommit att inte bara omvärlden påverkar kommunikatören, utan att 

kommunikatören också påverkar omvärlden. Det kan exempelvis handla om hur 

kommunikatören utformar instagraminlägg och hur vetenskap framhålls genom val av motiv 

till instagraminläggen. Det mest tydliga exemplet torde vara att fler besökare förmås komma 

till festivalen tack vare en ökad kvalitet och spridning av inläggen på sociala medier. 

  

En fortsatt digitalisering och ett fortsatt ökat användande av sociala medier har bidragit till ett 

större brus och svårighet att stå ut från mängden. Medan Lövgren (2017) fann att universiteten 

genom sin kommunikation smälte in i mängden eftersom de liknade varandra i så hög grad, har 

vår studie som haft ett större mikro-perspektiv och visat hur en organisation genom “lagomt” 

särskiljande kommunikation kan bidra till organisationsmål och därmed dess identitet och 

legitimitet. Begreppet översättning stämmer bättre än isomorfism in på hur 

kommunikationsstrategier används av teknat-fakulteten: de är ständigt anpassade till lokala 

förhållanden i samhället som hela tiden förändras. Digitaliseringen har också bidragit till att 

traditionella marknadsföringssätt såsom postala utskick i förhållande till inlägg på sociala 

medier framhålls som mer effektiva då de står ut bland mängden av information. 

 

Trots att det inte funnits så många inlägg att analysera, har vi funnit att instagramkontot 

uppfyller flera syften för Scifest. Det uttalade syftet att nå målgruppen tycks delvis uppfyllt 

eftersom antalet följare ökat, samtidigt som festivalens besöksantal också ökat. Intresset för 

vetenskap kan väckas än mer hos målgruppen genom ett än mer ökat fokus på inläggen på 

Instagram, bland annat genom att följa den kreativa planen i högre grad. Instagramkontot kan 

också sägas uppfylla ett outtalat syfte att höja professionaliteten i gruppen och det 

professionella intrycket av festivalen, då omkringliggande samhälle har förväntningar om att 

detta ska finnas och skötas på ett fullgott sätt. Innebörden av professionalitet blir att 

legitimiteten för den bakomstående organisationen ökar. Slutligen kan även instagramkontot 
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bidra till att höja kompetensen inom arbetsgruppen och därmed bidra till en än bättre 

kommunikation från med Uppsala universitet som avsändare. 

7.3 Framtida forskning 
I denna uppsats har vi undersökt kommunikation ur ett annat perspektiv än tidigare forskning 

gjort och betonat särskilt mikroperspektivet. För framtida forskning föreslås vidare inriktning 

på hur kommunikatören påverkar organisation och samhälle för att kunna se gemensamma drag 

för detta perspektiv i högre grad. Detta kan göras på fler nivåer: jämföra med andra statliga 

organisationer, universitet, andra länders universitet, men även andra kommunikatörer på 

Uppsala universitet. Ett annat minst lika intressant alternativ, är att fokusera än mer på vilka 

kommunikationskanaler som kan uppfylla det syfte man önskar: digitala eller mer traditionella 

kanaler. Ett sista alternativ vi ser skulle vara intressant, är att göra en uppföljande fallstudie på 

SciFest 2020 för att se resultatet av alla kommunikativa insatser som gjorts den senaste tiden. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

 

Tema 1: Kommunikation 

- Vad upplever du är kommunikationens roll i och för ett universitet? 

- Varför ska universitetet arbeta specifikt med kommunikation? 

- Hur arbetar ni (UU och fakulteten) med kommunikation? Alternativ: Berätta om 

fakultetens fokus med kommunikation? 

 

Tema 1b: Kommunikatören som praktiker 
- Berätta hur en vanlig dag ser ut för dig i ditt arbete? 

- Berätta vilka personer du har mest kontakt med i din roll (nätverk inom eller externa)? 

- Hur kom du i kontakt med dem? (har med organisationsstruktur att göra - hierarki) 

 

Tema 2: Instagram 
- Vad skulle du säga är det viktigaste syftet med Instagram kontot SciFest? 

- Hur mycket arbetar du med Instagram i förhållande till andra kanaler? 

- Vilka är de största skillnaderna med att arbeta med Instagram och de andra 

kanalerna? 

- Finns det något som är lättare/svårare med Instagram än de andra kanalerna? 

- Finns det något som är särskilt utmanande med Instagram? 

- Kan du beskriva en situation där det är utmanande att nå fram genom Instagram? 

- Hur gjorde du för att lösa problemet? 

 

Tema 3: Kommunikationsdokument  
- Vilken roll har sociala medier på universitetet/institutionen?  

- Enligt din åsikt, vilken koppling är det mellan sociala medier och universitetets 

övergripande kommunikationsarbete?  

- Berätta hur ni inom institutionen arbetar med universitetets övergripande 

kommunikationspolicy? 

- Finns det något tvetydigt i den övergripande kommunikationspolicyn att förhålla sig 

till? Är det också din uppfattning? (Blir en ja eller nej-fråga) 

- Berätta om hur riktlinjer för SciFest-kanalen på Instagram togs fram? 

- Tycker du att riktlinjerna är tydliga? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med tydlighet eller otydligt? 

- Berätta om vad du upplever är det viktigaste i riktlinjerna?  
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- Vad är din inställning till arbetet med sociala kanalerna? - känslor? 

- Vad är en typisk bakgrund till ett inlägg? 

- Vilka är de största skillnaderna mellan idealet och hur kommunikationen ser ut idag? 

(Beskriv drömscenario) 

- Finns det exempel på andra organisationer eller tillställningar/festivaler som du tycker 

använder sociala medier på ett bra sätt? 

 

Tema 4: Sociala medier  
- Vilka sociala medier används för SciFest? (svar finns i planen) 

- Vad är syftet med att använda Instagram för SciFest? (svar finns i planen) 

- Finns det kanaler som fungerar bra/mindre bra? - kommer kanalerna för Scifest 

ändras i framtiden? 

- Vad tycker du fungerar bra/mindre på sociala medier? 

- Vem/vilka sköter det operativa ansvaret av instagramkontot för SciFest? (svar finns i 

planen) 

- Vad tycker du om att använda dessa kanaler? 

- Finns det några kanaler som du tycker är lättare/svårare att arbeta med? Varför? (Blir 

en ja eller nej-fråga) 

- Vad anser du vara en bra kanal för att sprida information om 

 Sci-fi fest? Varför? 

 

 

Exempelfrågor mejlade till respondenten innan intervjun för att ge möjlighet till förberedelse 

1. Berätta hur en vanlig dag ser ut för dig i ditt arbete? 

2. Berätta om hur riktlinjer för SciFest-kanalen på Instagram togs fram? 

a. Tycker du att riktlinjerna är tydliga? 

b. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med tydlighet eller tvetydighet? 

3. Vad var tanken bakom användandet av Instagram under SciFest? 

4. Hur såg förarbetet inför SciFests Instagram inlägg ut? 

5. Beskriv utifall och i sådana fall hur Instagram inläggen under festival månaden i Mars 

2019 följdes upp?  

6. Kan du beskriva en situation där det är utmanande att nå fram genom Instagram för 

SciFi? 

7. Vad upplever du är kommunikationens roll i och för ett universitet? 

8. Vilken roll har sociala medier på universitetet/institutionen?  

9. Berätta hur ni inom institutionen arbetar med universitetets övergripande 

kommunikationspolicy? 
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Bilaga 2: Narrativ analys 
 

Inlägg Datum Karaktär Miljö Handling Artefakt 

1, Innan 
festivalen 

1 mars -Ung 
forskare i 
halvfigur 
 
- Man 
 
- Erik 
Zackarisson 

-
Universitets
miljö 
 
- UUs logga 
syns på 
pelare 

-
Presentation 
 
- Sträcker 
handen mot 
en glob 

-Vetenskap- 
lig modell 
 
- SciFest 
banderoll 
och text “På 
scen” 

2 4 mars - Person 
 
-Antagligen 
barn 

-Testmiljö -Test 
-Håller i en 
lampa 

-Vetenskap- 
lig modell 
 

3 6 mars -Forskare 
 
- Kvinna 
 
- Lina Sors 
Emilsson 

-Tillfälligt lab, 
SciFest? 
 
- Gymnastik- 
sal? 

-
Presentation 
 
-Arbetsplats/ 
labb 

-Vetenskap- 
lig utrustning 
 
-Sci fest 
banderoll 
och text “På 
scen” 

4 6 mars -Manlig 
person i 
halvfigur 
 
- Mattias 
A.Klum 

-Utomhus 
 

-Poserande -Fotografisk 
utrustning 
 
-Sci fest 
banderoll 
och text “På 
Scen” 
 

5, Första 
festivaldagen
, startar för 
skolorna 

7 mars -Ingen 
person 
 
-Affisch med 
bilder på 
forskare? 

-Utomhus  -
Presentation  

-Vetenskap- 
lig modell 
 
-Sci fest 
logga och 
UUs logga. 

6 8 mars -Man -Golv i 
gymnastiksal 
 
-Monter 

-
Presentation 
 
-Händer som 
håller i en 
objekt 

-Historisk 
objekt 
 
-Stenyxa 
 
- Dokument 

7 8 mars -Havsvarelse -Monitor som 
visar en 
havsvarelse 

-
Presentation 

-Monitor 
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8, SciFest 
startar för 
allmänheten 

9 mars -Flera 
personer i 
helfigur 
 
-SciFest 
personal 

-Inomhus 
 
-SciFest 
scenen 

-Poserande -Stege 
 
-SciFest- 
Logga 
 
-Matchande 
röda tröjor 

9, Sista 
dagen 

9 mars -Pelle 
Svanslös 
 
-Besökare i 
bakgrunden 
som inte 
visar 
ansikten 

-Inomhus  
 
-I festival- 
området 

- Poserande -Bild på Pelle 
Svanslös i 
bakgrunden 
på en rollup 
 
-Ballonger 

10, Efter 
festivalen 

14 mars -Personal i 
helfigur 
 
-SciFest 
personal 
 
-En person i 
rullstol 

-Inomhus  -Poserande -Matchande 
röda tröjor 
 
-Rullstol 

11 25 mars -Kryssnings- 
fartyg 

-Utomhus 
 
-Vintertid 

-Fartyg far 
genom 
Skärgården 

-Viking Line 
båt 
 
-Logga: 
SciCruise 
vetenskaps- 
Kryssningen 
 
- Fastland 
 
- Snö och is 

 
 

 


