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Sammanfattning  
 
En myndighet är traditionellt sett en formell organisation med en hierarkisk 
organisationsuppbyggnad. Men hur arbetar myndigheter för att anpassa sig till ett modernt 
organisationsperspektiv? 
  
Denna kanditatuppsats är en studie av organisationskommunikationen inom Svenska 
institutet, en till synes komplex myndighet med flertalet olika arbetsuppgifter och 
verkningsområden som dessutom genomgått många förändringar. Institutet utger sig för att 
vara en lärande organisation - men stämmer det? Hur samspelar det med det faktum att de 
även är en myndighet och hur påverkar det kommunikationen? För att svara på detta har 
uppsatsen använt sig av två metoder, dokumentanalys och informantintervjuer. I 
dokumentanalysen granskades Svenska institutets styrdokument, regleringsbrevet och 
myndighetsinstruktionen för att kartlägga utgångspunkten i deras arbete. Sedan analyserades 
institutets interna strategidokument för att på så sätt se hur de definierar sin organisation och 
sina mål, strategier och visioner. För att sedan få en fördjupad insikt i det faktiska arbetet har 
informantintervjuer genomförts med ett antal anställda vid institutet.  
 
Resultatet som togs fram med hjälp av dessa metoder har sedan ställts mot teorier kring den 
lärande organisationen, det instrumentella perspektivet på offentliga organisationer och teorier 
kring mål, strategier och visioner för att granska organisationsstrukturen, hur den är uppbyggd 
och hur institutet kommunicerar sin självbild internt. 
  
Den genomförda analysen visar tendenser på en klyfta mellan strategidokument och 
verklighet. Institutets strategiska inriktning är väl utformad – men verkar inte ha 
implementerats fullständigt. Många grundläggande faktorer inom den lärande organisationen 
saknas, vilket delvis kan förklaras av den formalitet och hierarkiska uppbyggnad som 
kännetecknar en myndighet. Efter analyskapitlet diskuteras alternativa åtgärder som institutet 
skulle kunna genomföra i sin strävan att verka som en lärande organisation och utveckla sin 
verksamhet i den riktning de själva beskrivit i strategidokumentet.  
 
Nyckelord: Svenska institutet, myndighet, lärande organisation, organisationsstruktur, 
organisationskommunikation  
 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
An authority is traditionally seen as a formal organization that falls within a hierarchical 
organization structure. But how do authorities today function and adjust themselves to 
become more of a modern organization? 
  
This paper aims to study the organizational communication within the Swedish institute, a 
seemingly complex authority with many different tasks that operates in many different areas. 
The institute defines itself as a learning organization, but does it live up to that image? How 
does that relate to the fact that the institute is run by the government – and how does it affect 
its communication? 
  
To examine this, document analyses have been made to scrutinize the institute’s governing 

documents to reveal the basis of the institute’s work. An analysis of its official strategies has 

also been made to see how the institute defines the organization and their vision, goals and 

strategies. In addition to the document analysis, qualitative interviews have been carried out 

to get a deeper understanding of the actual scope of work within the institute. 

  

The results were then compared to theories of the learning organization, the instrumental 

perspective on organizations within the public sector and theories involving organizational 

communication concerning goals, strategies and visions. The comparison was done in order to 

examine the organizational structure, how it is constructed and how the institute projects its 

identity using communication. 

  

The research analysis exposes a presumed gap between strategy and reality. The strategic 

document created by the institute is well designed and reveals good knowledge of various 

communication theories and methods – more problematic is the fact that it has not been fully 

implemented. Many key elements of the learning organization are missing, which partly could 

be explained by the formality and hierarchical structure of an authority.  

 

 

Keywords: The Swedish Institute, authority, learning organization, organizational structure, 

organizational communication 

 

 

 

 



Om uppsatsen har två författare 
Under arbetet med denna uppsats har merparten av delarna författats tillsammans. Dock har 

en större uppdelning gjorts gällande de båda metoderna och tillhörande resultat och analys.  

 

Sophie Hallberg har tagit ansvar för att författa de delar av uppsatsen som berör de kvalitativa 

intervjuerna och Daniela Westmark har författat de delar som berör dokumentanalysen. I 

övrigt har Daniela Westmark författat ämnesbakgrunden bortsett från avsnittet kring offentlig 

diplomati och Sophie Hallberg har författat forskningsbakgrunden. 

 

I teorikapitlet har Sophie Hallberg behandlat teorier kring det instrumentella perspektivet och 

offentliga organisationer medan Daniela Westmark har utformat teorin kring den lärande 

organisationen samt teorier kring mål, strategier och visioner. Inledning har skrivits av Sophie 

Hallberg medan Daniela Westmark har författat sammanfattning, abstract samt 

pressmeddelande. 

 

Analys, analyssammanfattning, diskussion och övriga delar av uppsatsen har författats 

tillsammans för att skapa en sammanhållen text med en röd tråd.  

 

I övrigt bör tilläggas att all text genomgåtts noga av de båda uppsatsförfattarna, följt av 

avstämning och eventuell korrektion. Det är därför svårt att tydligt specificera exakt vem som 

skrivit vad i uppsatsen, och denna undersökning bör därför betraktas som blandning av 

författarnas enskilda bidrag. 
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1.0 Inledning 

1.1 Introduktion 

Svenska Institutet är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen med att göra 

Sverige känt och uppskattat i utlandet. Uppgiften är att stärka varumärket Sverige och på så 

sätt bereda väg för att knyta kontakter, underhålla internationella relationer och konkurrera 

om utrymme och marknad med världens övriga länder i dagens globala samhälle. En stor del 

av Svenska institutets arbetsuppgifter kretsar därför kring extern kommunikation – men hur 

fungerar institutionen invändigt? 

  

I egenskap av offentlig organisation kan Svenska institutet utsättas för kritik och 

granskningar. Institutet har därför ett behov av att strukturera sitt kommunikationsarbete och 

sin organisation. Samtidigt profilerar sig Svenska institutet som en lärande organisation, en 

organisation vars grundbultar ligger i återrapportering, dialog och reflektion inom 

organisationen för att på så sätt utveckla och dra nytta av lärandet i sin verksamhet.  

  

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av komplexiteten i att ha en traditionell 

myndighetsroll och samtidigt försöka leva upp till att vara en flexibel och lärande 

organisation. En komplexitet där en myndighet är byråkratiskt och hierarkiskt strukturerad 

men där de anställda är i stort behov av dialog, reflektion och analys för att på bästa möjliga 

sätt kunna förmedla en och samma bild av Svenska institutet och Sverige. Något som också 

påverkar kommunikationsarbetet är att Svenska institutet nyligen genomgått en 

omorganisation med syfte att förbättra sin verksamhet och sina strategiska inriktningar och 

målinriktningar. 

  

Syftet med uppsatsen är att granska Svenska institutets ur ett organisationsperspektiv med 

fokus på kommunikation genom frågeställningarna: Är Svenska institutet en lärande 

organisation? Hur samspelar det i så fall med det faktum att de även är en myndighet? Och 

vad får det för påverkan på kommunikationen? 

  

För att granska detta analyseras Svenska institutets styrdokument; myndighetsinstruktionen, 

regleringsbrevet och deras strategiska inriktningar, samtidigt som ett antal kvalitativa 
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samtalsintervjuer har genomförts med några anställda vid På så sätt kan läsaren först få en 

överblick av de övergripande målen för verksamheten och se vilka utgångspunkter som finns i 

organisationens arbete för att sedan kunna följa hur de använder dessa utgångspunkter för att 

skapa egna mål och visioner. Slutligen kan läsaren genom intervjuresultaten se om dessa 

dokument förverkligas och i så fall hur. 

 

1.2 Disposition 

Denna uppsats börjar med en ämnesbakgrund till Svenska institutet för att förstå 

organisationen och dess kontext. Därefter följer en forskningsbakgrund som anger tidigare 

forskning inom områdena för Svenska institutet, organisationsstruktur och 

organisationskommunikation. Sedan följer ett teoriavsnitt där valet av teorier presenteras, 

bland annat det instrumentella perspektivet och den lärande organisationen. Dessa teorier 

förklaras och motiveras i förhållande till uppsatsens problemformulering. Utöver teorierna 

definieras även ett huvudbegrepp som är av betydelse för uppsatsens analys: 

organisationskommunikation. Efter detta kapitel presenteras de för denna undersökning 

utvalda metoder tillsammans med en motivering till varför de valts samt hur de genomförts 

och hur uppsatsförfattarna ställt sig till begrepp som validitet, reliabilitet och etiska 

överväganden. Under detta avsnitt presenteras även uppsatsens analysmodell. 

  

Metodavsnittet följs av ett resultatkapitel där resultaten av de båda metoderna presenteras 

utifrån uppsatsens syfte, frågeställningar och teoretiska teman. Detta kapitel följs av en analys 

där undersökningsresultaten tolkas utifrån de valda teorierna. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion där de analyserande resultaten knyts samman med uppsatsens syfte och 

frågeställningar och slutsatser av den genomförda undersökningen dras. Här presenteras även 

uppsatsförfattarnas förslag på vidare forskning inom ämnet. 

  

Utöver dessa avsnitt tillkommer ett referenskapitel samt bifogade bilagor. 
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2.0 Bakgrund 

2.1 Ämnesbakgrund 

2.1.1 Svenska institutet 

Svenska institutet är en organisation som har genomgått många förändringar sedan starten 

1945. Organisationen har haft många olika uppgifter, olika uppdragsgivare och haft stort 

behov av att anpassa sig till omvärlden och den förändrade situationer i det politiska 

samhället.  

  

Nedan följer en sammanfattning av Svenska institutets bakgrund från 1945 fram tills idag, 

vad de huvudsakligen har arbetat med under åren, vad de arbetar med idag samt hur 

organisationen är utformad i dagsläget. En definition av offentlig diplomati kommer även att 

presenteras då det är en grundsten i Svenska Institutets arbete och existens.  

2.1.1.1 Förening och stiftelse 

Svenska institutet för Kulturellt Utbyte med Utlandet startades som en förening den 29:e 

januari 1945. I slutfasen av andra världskriget behövde Sverige återupprätta sitt rykte 

gentemot vissa länder (däribland USA), men även förklara sin passivitet i kriget (Hildeman 

1995:7). Detta gick inte att åstadkomma genom propaganda, istället skulle man arbeta 

strategiskt. Institutet hade statlig insyn och tog emot statliga bidrag men var till stor del 

fristående. Detta gjorde det möjligt för institutet att utforma sitt arbete i samarbete med 

kulturlivets, näringslivets och folkrörelsernas organisationer, upprätta strategiska planer och 

på så sätt höja landets anseende i världen (Hildeman 1995:7). 

  

Under 40-talet hade institutet 25 anställda. Det huvudsakliga arbetet cirkulerade kring 

utformandet av faktablad om Sverige, anordnandet av studiebesök i landet för bl.a. 

socialtjänstemän, forskare och industriledare från andra länder, arbete med studieutbyten 

tillsammans med FN och kulturprodukter så som utställningar och filmer (SI, 2010). 

  

Efter institutets första 20 år har antalet anställda växt till 60 personer. Under 60-talet börjde 

regeringen intressera sig mer för Institutets arbete med Sverigeprofileringen i utlandet och 

1966 upprättas Kollegiet för Sverigeinformation, ett initiativ för att samordna de olika 

aktörerna inom området. Detta gör även att de statliga resurserna till institutet ökar. 
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1970 byter Svenska institutet för Kulturellt Utbyte med Utlandet namn till Svenska institutet, 

och är nu en statligt finansierad stiftelse. Intresset för utvecklingsländer blir större och arbetet 

med stipendier inom utbildning och forskning ökar, även samarbetet med FN. Under 80- och 

90-talet skapar datatekniken möjligheter för utveckling inom distributionsarbetet, vilket 

innebär ett större fokus på målgruppsarbete. I och med Berlinmurens fall läggs stort fokus vid 

att integrera de nya grannländerna i ett europeiskt samarbete.  

2.1.1.2 Myndighet 

1998 blir Svenska institutet en myndighet, något som innebär en förändring av arbetet externt 

men även i stor utsträckning internt och organisatoriskt. 

  

I årsredovisningen för verksamhetsåret 1998 beskriver den dåvarande Generaldirektören 

Erland Ringborg hur Institutet arbetat för att anpassa sig till rollen som myndighet. De största 

förändringarna som skedde var att stabsfunktionerna, vilket innebar att de grupper av personal 

som biträder en person i chefsställning (SAOB, 2011) förstärktes genom inrättandet av ett 

verkledningssekretariat. Detta gjordes för att underlätta en sammanhållen planering och 

ledning av verksamheten. Det skedde även en sammanslagning mellan enheterna kulturutbyte 

och expertutbyte för att effektivisera arbetet och tillgodose myndighetsdirektiven på ett mer 

strukturerat sätt. 

  

Generaldirektören Ringborg beskriver även vilka mål Svenska institutet strävar efter inom 

den närmsta framtiden. Bland annat ska man ta vara på de tekniska möjligheterna som finns 

för att utveckla kommunikationen mellan samarbetspartners som till exempel 

utlandsmyndigheterna. Vid den här tidpunkten läggs det även stor vikt vid att engagera 

personalen – en viktig del i ett förändringsarbete (Heide 2005:155). Institutet ska ”utveckla 

nya former för samverkan mellan arbetsgivare och anställda” (årsredovisning 1998:2) vilket 

innebär regelbunden kontakt mellan ledning och övrig verksamhet. Det ska även instiftas 

fasta bestämmelser för diskussion kring organisation och innehåll inom respektive enhet, 

detta för att ge varje anställd en chans att komma till tals. 

  

En annan sak som Institutet menar är av stor vikt efter omvandlingen till en myndighet 1998 

är viljan att arbeta mer långsiktigt med planering, initiativ, utveckling och dialog med 

intressenter. Ringborg uttrycker svårigheten med detta på grund av ”klyftan mellan å ena 
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sidan statsmakternas och omvärldens förväntningar på oss, å andra sidan de resurser som 

faktiskt ställs till vårt förfogande är påtaglig” (årsredovisning 1998:1). Ett annat problem som 

Institutet mötte var att regleringsbrevet för 1998 inte var utformat i harmoni med den 

övergripande myndighetsinstruktionen, vilket gjorde att det var svårt att tolka instruktionerna. 

Svenska institutet fick heller ingen möjlighet till diskussion med regeringskansliet innan 

utformandet av regleringsbrevet, något som däremot skulle ske inför 1999 (årsredovisning 

1998:36). 

2.1.1.3 2000-talet 

Efter millennieskiftet är Sverigefrämjandet Svenska institutets huvudinriktning. Begrepp som 

Nation Branding och framför allt public diplomacy (offentlig diplomati) tar en allt större plats 

i verksamheten och institutet arbetar med att bygga upp kunskaper och referenser kring 

begreppen för att sprida information om de verktyg som används i arbetet med 

marknadsföringen av Sverige (SI, 2010). Under 2000-talet lanseras även sajten sweden.se, 

”the official gateway to Sweden”, en portal där tyngdpunkten ligger på presentationen av 

svenska profilfrågor (nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet, utrikesdepartementet 2010). 

Detta gör det möjligt för institutet att sprida information till en större publik och Svenska 

institutets arbete ”går in i en ny fas” (SI, 2010). 

  

2005 presenterar institutet sin första övergripande strategiska inriktning med fastställda 

inriktningar vad gäller uppdrag, syfte, vision, långsiktiga och kortsiktiga mål.  Denna strategi 

uppdaterades 2011 då man kartlade verksamhetens strategier för 2012-2014. Där definieras 

institutets roll, viktigaste regelverk, hur de tolkar sin uppgift samt olika nyckelbegrepp i 

verksamheten mer ingående. Det växande målgruppsarbetet inom verksamheten beskrivs samt 

hur institutet ska sträva efter att utvecklas internt (strategisk inriktning 2011-2014). I oktober 

2012 presenterades en revidering av denna och en ny strategisk inriktning för 2013-2015 

skapas för att ”fånga upp förändringar i verksamheten och behov att justera/uppdatera 

strategin inför 2013 års verksamhet och därmed säkerställa att vår verksamhet bedrivs på mest 

ändamålsenliga vis och bidrar till regering och riksdags internationella målsättningar” 

(strategisk inriktning 2013-2015:2).  

2.1.1.4 Organisation 

Den senaste stora förändringen inom Svenska institutet var den omorganisation som 

genomfördes under 2011, en följd av den upprättade strategiska inriktningen för 2012-2014 
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och de tillägg som gjordes i den strategiska inriktningen för 2013-2015.  Omorganisationen 

innebar bland annat att institutet gick ner från sex till tre avdelningar samt fick ett tillskott i 

form av nya enheter. Under 2012 ska detta arbete fortsätta i form av ”fortsatt beskrivning av 

verksamhetens processer, fortsatt målgruppsanalys, arbete med kompetensanalys och internt 

värdegrundsarbete, fullföljande av IT-strategiarbetet, samt införande av en ny styrprocess 

(intern styrning och uppföljning av verksamheten)” (årsredovisning 2011:51).  Målet med 

detta arbete är att skapa en ”mer rörlig och analytisk organisation” (årsredovisning 2011:5). 

  

Idag presenteras Svenska institutets organisationsschema enligt följande: högst upp i 

ledningen är generaldirektören och generaldirektörsstaben som inkluderar en GD-assistent, en 

senior rådgivare och en medieansvarig. Institutet är sedan uppdelad i tre avdelningar med 

tillhörande enheter: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Svenska institutet, 2011)   
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40-talet: Kulturutbyte och tryckt Sverigeinformation

50-talet: Bistånd och tryckt Sverigeinformation

60-talet: Ökade resurser och ökat samarbete i och med Kollegiet för Sverigeinformation

70-talet:

10-talet: Målgruppsarbete, sociala medie

Ökade resurser, stipendier

Östersjösamarbete, svenskundervisning i utlandet

Myndighet, större fokus på nation branding och public diplomacy. Sweden.se00-talet: 

90-talet: 

80-talet: 

Inte längre kulturutbyte som huvuduppgift. Stipendier. Svenska Institutet i Paris

2.1.1.5 NSU 

En viktig del i Svenska institutets arbete är medlemskapet i NSU (Nämnden för 

Sverigefrämjande i Utlandet) som är ett forum för dialog, samråd och samarbete kring ett 

effektivt och långsiktigt Sverigefrämjande. Nämnden startades 1995 och de övriga 

medlemmarna är cheferna för Exportrådet, Invest Sweden, VisitSweden, 

Utrikesdepartementets (UD:s) enhet för press, information och kommunikation samt 

Näringsdepartementets enhet för forskning, innovation och näringsutveckling. Ordföranden i 

nämnden är chefen för UD:s enhet för främjande och EU:s inre marknad och verkställande 

ledamot är UD:s chef för kulturfrämjande och Sverigebilden. Tillsammans diskuterar 

medlemmarna strategi- och policyfrågor och har med hjälp av detta arbetat fram en 

kommunikationsplattform för varumärket Sverige som kallas Sverigebilden 2.0 

(Utrikesdepartementet, 2010). Denna kommunikationsplattform (och ett antal 

vidareutvecklade tematiska områden) är något som Svenska institutet i sin strategiska 

inriktning för åren 2012-2014 ska bygga all sin kommunikation om Sverige på (strategisk 

inriktning 2012-2014:13). 

 

2.1.1.6 Sammanfattning av Svenska institutets historia 

I korta drag skulle institutets mål från 1940 till idag kunna presenteras enligt följande: 
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2.1.2 Offentlig diplomati 

Public diplomacy, eller offentlig diplomati, är ett begrepp eller instrument som används av 

bland annat myndigheter för att marknadsföra en nations intressen genom information, 

kommunikation och förståelse. Detta instrument används för att influera och attrahera publik i 

andra länder och skapa långsiktiga relationer nationer emellan genom export, utbyten, media 

och så vidare (Thussu, 2010:334).  Begreppet kom att spela stor roll för involverade länder 

efter första och andra världskriget i sina försök att marknadsföra sin nation och rädda 

eventuella skadade rykten (Glover, 2011:15). 

 

2.1.2.1 Offentlig diplomati och andra discipliner 

Själva begreppet offentlig diplomati myntades dock inte förrän på 1960-talet, och kom då att 

skilja sig från traditionell diplomati vars syfte till stor del är relation och dialog mellan 

nationers regeringar. Även andra discipliner som propaganda har diskuterats som ett nära 

besläktat begrepp med offentlig diplomati, men där menar vissa att propaganda saknar den 

kredibilitet som offentlig diplomati innehar (Thussu, 2010:338). Offentlig diplomati handlar 

inte bara om att propagera utan att involvera människor i andra länder, bygga relationer och 

som Thussu beskriver det i sin bok ”International communication”: ”The effectiveness of 

public diplomacy is measured by minds changed (as shown in interviews or polls) not dollars 

spent[...] (Thussu, 2010:337). Målet med offentlig diplomati är alltså att skapa goda 

förutsättningar för en nation att föra en dialog med omvärlden, delta i internationella 

samarbeten och uppnå politiska mål (publicdiplomacy.org). Idag har offentlig diplomati 

kommit att spela en allt större roll i en globaliserad och medialiserad värld där det inte handlar 

om vem som sänder ut mest information, utan vem som drar till sig mest uppmärksamhet och 

är mest trovärdig (Thussu 2010:337). 

 

2.1.3 Det instrumentella perspektivet på organisationer i den offentliga 
sektorn 

2.1.3.1 Organisation i den offentliga sektorn 

Med offentlig organisation menas organisationer och myndigheter som lyder under antingen 

den svenska staten, landstingen eller kommunerna. Vad de alla har gemensamt är att de har en 

folkvald ledning, något som skiljer dem åt ifrån privata organisationer (Christensen, 2005:16). 
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Gemensamt för alla offentliga organisationer är att de arbetar på uppdrag av politiskt valda 

organ och som i och med detta behöver svara inför en folkvald riksdag och regering, och 

därmed indirekt ta hänsyn till folkets viljor. 

  

Vad som även kännetecknar en offentlig organisation är att de är multifunktionella. De 

offentliga organisationerna ska ta hänsyn till och tillvarata delvis motstridiga krav som 

politisk styrning, neutralitet, kontroll och kostnadseffektivitet och samtidigt medbestämmande 

från anställda, lyhördhet från användare, öppenhet, tjänstekvalitet och så vidare. 

Organisationens politiskt-administrativa system är därför inte ett renodlat styre av något slag, 

som majoritet-, intresse- eller partistyre, utan snarare en sammanslagning eller kombination 

av ett flertal olika styren. Detta leder till att offentliga organisationer kan ha svårigheter med 

att arbeta mot ett gemensamt grundläggande mål utan slits åt olika håll i strävan efter att 

tillfredsställa allmänheten. Det blir således mycket svårt att balansera viljor och mål från olika 

håll vilket kan utsätta organisationen för kritik, samtidigt som det även öppnar för flexibilitet 

och inflytande för de anställda inom organisationerna (Christensen, 2005:17). Multinationella 

företag kan även stå inför utmaningar som kan uppfattas som antingen ett sjukdomsdrag eller 

ett systemdrag. Med sjukdomsdrag menas det att organisationen anses ha tvetydighet och 

målkonflikter, problem som bör elimineras, och man söker därför efter organisationsformer 

och ledningsformer i försök att bidra till och genomföra denna eliminering. I annat fall kan 

utmaningarna handla om att finna sätt att leva med delvis motstridande och oklara mål, och 

snarare se detta som ett systemdrag, än att hitta slutgiltiga lösningar (Christensen, 2005:18). 

  

Beslut inom offentliga organisationer kan alltså tas på olika nivåer, där organisationen bruka 

beskrivas som centraliserad eller decentraliserad. Skillnaden mellan dessa begrepp är att det i 

en centraliserad organisation tas viktiga beslut nästan uteslutande på överordnad nivå som 

förväntas följas av de anställda på lägre nivå, medan besluten i en decentraliserad organisation 

kan överlåtas till den lägre nivån (Christensen, 2005:40). 

  

Offentliga organisationer kan även skilja sig från varandra. Antingen kan organisationen ha 

en enkel eller en komplex struktur. En organisation med enkel struktur har ofta få positioner, 

nivåer och underenheter där dessa har få förbindelser mellan varandra. En organisation med 

komplex struktur har däremot såväl många nivåer och enheter som kopplingar mellan dessa, 

både horisontellt och vertikalt. Det är därför sannolikt att ju större en organisation är, desto 

troligare är det att organisationsstrukturen är komplex (Christensen, 2005:39). 
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Idag arbetar alla statliga myndigheter under mål- och resultatstyrning, någon som infördes 

1989 som ett försök av riksdagen att operationalisera de offentliga verksamheternas mål och 

tydliggöra komplexiteten i dem. Detta innebär att myndigheter måste lämna in 

anslagsframställningar och årsredovisningar till departementen. I de förstnämnda ska 

verksamhetens mål och åtgärder för att nå målen framgå, och i årsredovisningen ska 

återrapporteringen och resultaten visa hur väl dessa mål har uppnåtts under året. Mål- och 

resultatstyrningen kan t.ex. innebära att en uppsättning av överordnade mål som är relaterade 

till huvudmålet tas fram, separata mål för varje avdelning och enhet (Christensen, 2005:114). 

  

Denna typ av styrning av offentliga organisationer är inte helt okontroversiell, och många har 

ställts sig frågan om det är möjligt att utveckla och använda tydliga mål i en alltmer komplex 

värld. Vissa hävdar att traditionella system med mer generella mål skapar ökad flexibilitet för 

politikerna och att ett ökat fokus på konkretisering gör att faktorer av mer kvalitativ karaktär 

prioriteras mindre eftersom de inte är lika lätta att ”mäta”.  Sett ur ett idealistiskt perspektiv 

ska mål- och resultatstyrningen vara baserat på mål formulerade av politiker, vilka i sin tur 

ska reflektera folkets önskemål och behov. Målen ska sedan verkställas i en administrativ 

implementeringsprocess och den berörda organisationen ska rapportera tillbaka om de 

uppnådda resultaten. Därefter ska ”(…)ett belönings- och straffsystem användas för att 

korrigera beteenden utifrån uppnådda resultat (Christensen, 2005:115). Detta har dock inte 

varit lätt att uppnå då politikernas mål ofta utvecklas längre ned i förvaltningsapparaten 

(Christensen, 2005:115).  

 

2.1.3.2 Det instrumentella perspektivet 

Offentliga organisationer har som uppgift att utföra uppdrag på uppmaning av samhället. Ur 

ett instrumentellt perspektiv uppfattas organisationer som instrument eller redskap som riktar 

in sig mot att försöka nå upp till vissa mål som samhället anser viktiga. Det kan exempelvis 

vara strävan efter höjda kvalitetsmål i myndigheter, utbildning och så vidare där 

organisationen liknas vid ett instrument för att genomföra detta. Handlingslogiken i ett 

instrumentellt perspektiv går ut på att mål ofta är satta och uppfylls med formella strukturer 

som verktyg för att uppfylla dessa (Christensen, 2005:52).  
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För att inom det instrumentella perspektivet uppfylla de utsatta målen i de offentliga 

organisationerna kan deras anställda agerar målrationellt i sina utföranden av uppgifter, då 

resultatet av handlingarna blir de väntade. Instrumentalitet kan även komma till uttryck 

genom att organisationsstrukturen skapas med utgångspunkt i medel- och målvärderingar. 

Dessa värderingar verkar grundläggande för de anställdas tillvägagångssätt vid utförandet av 

uppgifterna. Målrationalitet kan alltså handla om både följderna av organisationsstrukturen 

men även processen som denna bestäms av och utformas genom. Fullständig målrationalitet 

betyder att en organisation har klara och konsistenta mål med full översikt över alla alternativ 

och full insikt i vilka konsekvenser dessa alternativ har i förhållande till målen. Av detta följer 

ofta att organisationen väljer det alternativ som ger maximal eller högst grad av 

måluppfyllelse (Christensen, 2005:34-35). 

 

För att följa handlingslogiken i det instrumentella perspektivet och kunna uppfylla dessa mål 

är det alltså nödvändigt för en organisation att ha en klar organisationsstruktur. Flera 

samhällsvetenskapliga tänkare har studerat organisationer som instrument, och även formella 

strukturer, där ibland Max Weber. Webers analyser om byråkratiska organisationsformer har 

haft tydlig inverkan på dagens organisationslitteratur (Christensen, 2005:32). Med 

organisationsstruktur menas en organisation som är strukturerad på ett visst sätt, likt en 

formell organisationsstruktur eller byråkratisk organisationsstruktur. Med en formell och 

byråkratisk organisationsstruktur menas att anställda inom en organisation ska eller kan utföra 

arbetsuppgifter som är fastlagda genom formella roller eller positioner men att de även har 

vetskap om underenheter och andra större enheter som organisationen ingår i. 

Förväntningarna på de anställda som innehar dessa positioner är alltså opersonliga. Dessa 

organisationsnormer upprätthålls enklast via befattningsbeskrivningar, regler och lagar 

etcetera (Christensen, 2005:36). Formella och byråkratiska organisationsstrukturer präglas till 

stor del av hierarki, arbetsfördelning och rutiner. De anställda i de överordnade nivåerna inom 

organisationen kan därmed ha rätt att ge direktiv de som är underordnade. 

Kommunikationsflödet går därför till större del uppifrån och ned och kompletteras ofta endast 

med sakfrågor och återrapporteringar nedifrån och upp (Christensen, 2005:37). Exempel på 

formella och byråkratiska offentliga organisationer kan vara myndigheter, högskolor, statliga 

företag etcetera. Vad alla dessa har gemensamt är att de är det inrättade sättet att ta tillvarata 

specialiserade intressen och uppgifter. Formella och byråkratiska organisationsstrukturer 

medför även relativt stabila beteendemönster där även resurser och/eller belöningar är knutna 

till den aktivitet de utför. Fokus ligger på hur dessa ”levande” organisationer fungerar och 
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arbetar i praktiken i ett samspel mellan formella strukturer, omgivningsfaktorer etcetera 

(Christensen, 2005:19-20). 

 

I ett instrumentellt perspektiv är organisationen ofta strukturerad utifrån lagar och regler där 

somliga anställda är överordnade andra anställda. Styrning är därför en viktig del att belysa i 

det instrumentella perspektivet. Organisationen är ofta hierarkiskt strukturerad på så vis att 

ledningen ofta sitter med de starkaste styrverktygen och ser till att organisationens 

specialiserade funktioner samordnas. Med dessa styrverktyg kan ledningen själva förstärka 

sin position i organisationen och exempelvis implementera omorganisationen och dylikt. 

Förutsättningarna för detta är att ledningen har klara och kollektiva mål med insikter i 

konsekvenser och medel, där de underordnade accepterar detta och är villiga att sätta saker i 

verket. Inom det instrumentella perspektivet är det snarare ett likhetstecken mellan ledning 

och styrning. Ledningen leder inte arbetarna i form av olika pedagogiska ledarroller utan 

utvecklar och följer själva styrdokument och regler (Christensen, 2005:126).   

 

2.2 Forskningsbakgrund 

Tidigare forskning har behandlat Svenska institutet ur ett flertal perspektiv. Bland annat har 

olika studier ämnat undersöka hur institutets kommunikation har influerat dess arbete med 

offentlig diplomati. Författaren och doktoranden Nikolas Glovers avhandling behandlade 

bland annat Svenska institutet inom sfären för kulturella relationer, PR, offentlig diplomati 

under perioden 1945-1970. Flertalet tidigare undersökningar har även berört Svenska 

institutets marknadsföring av Sverige som nation och varumärke, även kallad Nation 

Branding. Andra undersökningar har gjorts i syfte att belysa och problematisera Svenska 

institutet med hjälp av begreppen IKT och organisation, maktrelationer, organisationsidentitet 

och andra processer. 

 
Undersökningar rörande organisationsstruktur och organisationskommunikation har utförts på 

en mängd offentliga organisationen, bland annat inom utbildning- och vårdsektorn. Även 

undersökningar kring myndigheter och den offentliga sektorn i stort har varit ett ämne som 

intresserat forskare. Kraven på exempelvis kundorientering, effektivisering och utveckling 

speglas i många av samhällets institutioner, vilket gör att behovet av strategier och styrning 

stadigt stiger. Exempelvis gjorde Statskontoret en undersökning om den offentliga sektorns 
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utveckling med syfte att belysa just detta. Den visar att regeringens styrning av statlig 

verksamhet har förändrats under de senaste åren, i flera avseenden. Intresset har bland annat 

grundat sig i frågor kring vilka krav som kan ställas på myndigheter, hur dessa ska ledas, hur 

tillsynen av myndigheterna bör utformas etcetera. Nya ledningsformer, intern styrning och 

mer strategisk och verksamhetsanpassad resultatstyrning är exempel på förändringar inom 

fältet för offentlig sektor (Statskontoret 2012).  

 
Tidigare undersökningar har främst gjorts med hjälp av kvalitativa metoder där författarna har 

studerat och intervjuat anställda vid Svenska institutet och samtliga andra organisationer inom 

den offentliga sektorn. Även fältet för förändring inom myndigheter och organisationer i 

offentlig sektor är ett aktuellt forskningsämne, vilket gör det intressant och aktuellt att studera 

Svenska institutets organisationsstruktur och förändringen inom organisationen.   

 
Denna uppsats ämnar undersöka båda dessa faktorer och tar därför vid inom såväl området för 

kommunikation och organisationsstruktur. Eftersom att det inte har genomförts någon 

undersökning av Svenska institutets organisationsstruktur, samt att de tidigare 

undersökningarna av institutet har gjorts ur ett externt kommunikationsperspektiv, ämnar 

denna uppsats att fylla denna kunskapslucka. Genom relevanta teorier kring olika 

organisationsstrukturer, organisationskommunikation inom offentlig sektor och 

internkommunikation, samt med kvalitativa metoder ämnar denna uppsats att undersöka 

Svenska institutets interna kommunikation och organisationsstruktur.  
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3.0 Definition av begrepp  
Då organisation och kommunikation ligger som ett paraply över denna uppsats 

problemformulering kommer detta avsnitt innehålla en definition av förhållandet mellan dessa 

två samt en presentation av det perspektiv av organisationskommunikation som uppsatsämnet 

kommer att belysas ur. 

 

3.1 Organisation och kommunikation 

När organisationsforskningen började växa fram under 1950- och 60-talen var det vanligt att 

se kommunikationen som en specifik process som skedde inom en organisation. 

Organisationer existerade oberoende kommunikationen och sågs som autonoma system 

(Heide, 2005:18). Nuförtiden är kommunikationen sedd som en faktor som både skapar och 

omformar organisationen. Organisationer och deras kommunikationsprocesser går inte att 

separera, vilket bl.a. innebär att organisationens identitet växer fram i 

kommunikationsprocessen (Heide, 2005:18). 

  

För att kunna förstå kommunikationen inom en organisation krävs en definition av 

organisationskommunikation. Enligt Heide (2005:40) är organisationskommunikation ett 

komplext ämne. I och med att det berör flera olika forskningsämnen, som bl.a. 

företagsekonomi, organisationspsykologi och kommunikationsvetenskap kan området och 

begreppet uppfattas som vagt och fragmenterat. Detta gör i sin tur att uppfattningarna vad 

som egentligen är organisationskommunikation skiljer sig åt. En vanlig uppfattning är att 

organisationskommunikation handlar om intern kommunikation. Detta har dock kommit att 

ändras i och med att gränserna mellan organisationer och deras omgivningar blivit alltmer 

otydliga och att organisationsformerna ändrats så har det blivit svårare att skilja på den interna 

och den externa kommunikationen. Dock finns det fortfarande ett övergripande fokus på 

internkommunikation inom organisationskommunikationsforskning (Heide, 2005:41). 

  

Vid analyser av internkommunikation menar Heide (2005) att det är viktigt att definiera 

vilken typ av internkommunikation det syftas på när det talas om begreppet, och presenterar 

där efter sex olika typer av funktioner för organisationskommunikation. Funktionerna som 

presenteras är:  
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Den informativa funktionen - att försäkra sig om att en anställd har nödvändig information för 

att kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

 

Den regulativa funktionen - all kommunikation som styr tänkande och handlandet i 

organisationen, exempelvis regler, policys, värderingar och så vidare. 

 

Integrationsfunktionen - kommunikation som fokuserar på bland annat koordinering av 

uppgifter och att få anställda att arbeta mot samma mål. 

 

Ledningsfunktionen - fokus på den kommunikation som gör att de anställda arbetar för att nå 

de uppsatta målen. 

 

Den övertalande funktionen samt Socialiseringsfunktionen (Heide, 2005:43-44). 

  

Denna uppsats kommer främst att fokusera på de fyra första funktionerna: att granska den 

information den anställde får för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kommunikationen 

kring regler och policys, kommunikationen kring mål samt kommunikation kring ledningen. 

 

Enligt Heide presenterar i sin bok Organisation och Kommunikation (2005) 

organisationsforskaren Stanley Deetz tre olika sätt att se på organisationskommunikation. Den 

första uppfattningen är att det är ett specialområde som utförs av organisationsmedlemmar på 

t.ex. informations- eller kommunikationsavdelningar inom organisationen. 

Organisationskommunikation kan även ses som ett fenomen som existerar inom 

organisationer, någonting som kan särskiljas från andra saker inom verksamheten. Det tredje 

synsättet är att organisationskommunikation är en metod för att beskriva och förklara 

organisationer. 

  

Miller (2003, refererad i Heide, 2005) definierar organisationskommunikation enligt följande:  

“organizational communication involves understanding how the context of the organization 

influences communication processes and how the symbolic nature of communication 

differentiates it from other forms of organizational behaviour” (Heide, 2005:41). 

  

Denna uppsats kommer att ställa sig bakom det tredje synsättet som Deetz presenterar, men 

även bakom Millers definition. Genom att definiera den i uppsatsen analyserade 
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organisationen går det att förstå kommunikationen inom den, och genom att granska denna 

kommunikation går det att förstå organisationsuppbyggnaden. Förhållandet mellan 

organisation och kommunikation är alltså komplext, utformat som ett kretslopp, och det är 

även ur den synvinkeln de båda begreppen kommer att belysas i denna uppsats. 
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4.0 Teori 
I detta avsnitt presenteras de för uppsatsen valda teorierna, lärande organisation samt teorier 

kring mål, strategier och visioner. Eftersom att Svenska institutet beskriver sig själva som en 

myndighet som inte arbetar som en traditionell myndighet syftar teorierna kring den lärande 

organisationen att belysa komplexiteten i hur organisationen är uppbyggd och utformad. Valet 

av teorier har för avsikt att belysa komplexiteten i en traditionell organisationsstruktur med 

hur organisationen definierar sig själva och hur de vill arbeta. Då en organisations 

presentation av sina mål, strategier och visioner fungerar som en bra indikator på hur 

organisationen kommunicerar sin självbild och identifierar sig själva följs sedan dessa 

organisationsteorier av ett avsnitt om teorier kring dessa begrepp för att på så sätt fånga 

Svenska institutets kommunikativa kärna.   

4.1 Den lärande organisationen 

En lärande organisation beskrivs enligt nationalencyklopedin som ”en organisation som 

kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt” (NE, 

2012). 

  

Enligt Granberg (2011) växte intresset för denna typ av organisation fram ur 

kunskapsutvecklingen som skedde i och med informationsteknikens framväxt under 1980-

talet. Behovet av mer kunskap inom organisationer var stort och förespråkades bl.a. av 

regeringen, politiska partier och forskare som en garanti för en fortsatt utveckling av ett 

framgångsrikt Sverige. 

  

I och med det växande kompetensbehovet blev medarbetarnas förståelse för uppgift och 

sammanhang allt viktigare eftersom de inte längre styrdes av regler och instruktioner utan var 

tvungna att tolka sina arbetsuppgifter. Detta gjorde att intresset för ledar- och ledningsfrågor 

större. Den nya ledarrollen skulle vara pedagogisk och fungera som en underlättande faktor, 

någon som hjälper medarbetarna att förstå uppgifters helhet och sammanhang (Granberg, 

2011:722). 

4.1.1 Peter Senges definition av den lärande organisationen 

Begreppet lärande organisation gjordes först känt av Peter Senge, författare till boken The 
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Fifth Discipline. The Art & Practice of the Learning Organization från 1990.  Han beskriver 

den lärande organisationen som en verksamhet som ”är skicklig på att ta till sig, utveckla och 

förmedla kunskaper – och att förändra sig så att man tillämpar dessa kunskaper” (Senge, 

1995:11). 

  

Enligt Senge finns det fem discipliner som den traditionella organisationen inte har tillgång 

till. Dessa discipliner är den största skillnaden mellan den traditionella organisationen och den 

lärande organisationen – och det som ger dem olika förutsättningar. Nedan presenteras de fem 

discipliner som enligt Senge behärskas av den lärande organisationen. 

 

4.1.1.1 Personligt mästerskap 

Denna disciplin handlar om att den enskilda medarbetaren i varje situation ska veta vad som 

är viktigast, ha fullständig kunskap och insikt i sina arbetsuppgifter, bredda sina visioner, 

utveckla sitt tålamod och att se sakligt på verkligheten. Helt enkelt handlar det om individens 

eget ansvar att få kontroll över sina arbetsuppgifter och skaffa sig all den information som 

behövs för att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt. Senge menar att en organisation inte 

kan ha förmågan att lära om inte individerna har det, och detta samband, de ömsesidiga 

åtagandena mellan människa och organisation, är något som är en viktig byggsten i den 

lärande organisationen (Senge, 1995:21).  

4.1.1.2 Tankemodeller 

Med tankemodeller menar Senge (1995) de generaliseringar, bilder och symboler som 

påverkar vår förmåga att uppfatta och förstå världen. Dessa modeller är något som vi själva 

oftast inte är medvetna om, och Senge (1995) menar att detta kan utgöra stora bromsklossar 

för organisationen. Det första steget i processen att förändra hur man tänker är att utgå från 

sig själv som individ och ifrågasätta det man försvarar och låta andra granska sina egna 

värderingar (Senge, 1995:22).  

4.1.1.3 Gemensamma visioner 

Något av det viktigaste för en organisation är att skapa ett gemensamt mål och samla 

människor både inom och utanför organisationen runt en gemensam tanke. Senge menar att 

människor utvecklas när det finns en stark gemensam vision men att många organisationer 
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förlitar sig allt för mycket på den enskilda ledarens visioner. Det som behövs i en lärande 

organisation är att varje individs vision omvandlas till en gemensam vision, t.ex. med hjälp av 

”bilder av framtiden” som engagerar. På det här sättet kan man skapa principiella riktlinjer 

istället för instruktioner om hur man ska arbeta inom organisationen. Detta kan t.ex. yttra sig 

genom officiellt uppsatta mål för organisationen och dess anställda, riktlinjer att luta sig mot 

för att de anställda ska ha ett gemensamt mål och sträva åt samma håll tillsammans. Detta 

tankesätt återkommer senare i detta teoriavsnitt där uppsatsen behandlar mål, strategier och 

visioner.  

4.1.1.4 Teamlärande 

Att lära sig arbeta i team börjar enligt Senge med dialog och organisationsmedlemmarnas 

förmåga att samarbeta och lära tillsammans. Principen med teamlärande är att gruppen kan få 

fler och djupare insikter och kunskaper än den enskilda individen. Senge menar även att man 

inom teamlärande bör lära sig att ”känna igen det mönster av defensiva reaktioner som 

underminerar samverkan” (Senge, 1995:23). En av de största anledningarna till teamlärande 

är de moderna organisationernas uppbyggnad. Då utbildning ofta sker i grupp och inte 

individuellt är det av stor vikt att värdesätta gruppen. Om inte grupperna utvecklas kan inte 

heller organisationen göra det, och det är alltså därför Senge menar att teamlärande är en 

viktig del i en lärande organisation. 

  

För att sammanfoga dessa discipliner till en helhet av teori och praktik presenterar Senge en 

femte disciplin, systemtänkandet. Denna disciplin utgår från att arbetslivet är ett komplext 

system där alla olika komponenter samverkar. Problemet i många företag är att man har 

svårigheter att få ett helhetsperspektiv av olika utvecklingsmönster då man själv är en del av 

nätverket. Istället för att fokusera på enskilda delar så handlar systemtänkandet om att tänka 

på organisationen som just ett system där olika komponenter samverkar, först då kan man 

finna bra lösningar till sina viktigaste problem. ”Utan systemtänkande blir framtidsvisionerna 

bara vackra drömmar” (Senge, 1995:24) skriver Senge, och menar att utan en helhetssyn 

tappar organisationen sin övertygelse att visionen kommer att förverkligas. Genom den femte 

disciplinen ska en förståelse för individens egna uppfattningar och handlingar och 

konsekvenserna av detta skapas och detta är, enligt Senge, grunden för den lärande 

organisationen. 

  

Något som även bör nämnas är att Senge i sin bok Den Femte Disciplinen i början av sin 
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avhandling haft störst intresse för offentliga organisationer då han ansåg att det var där ”de 

stora frågorna stod att finna” (Senge, 1995:27) men att han under sitt arbete med disciplinerna 

förstod att ”näringslivet är platsen för nytänkande i ett öppet samhälle” och att det i den 

privata sektorn finns större frihet att experimentera (Senge, 1995).  

 

4.1.2 Andra definitioner 

Granberg (2011) definierar den lärande organisationen som: ”Den organisation som skapar 

goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar tillvara och nyttiggör detta i 

organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden med syftet hög effektivitet” 

(Granberg, 2011:72). Granberg menar även att den lärande organisationen felaktigt ofta har 

kommit att ses som en organisationsmodell, något han menar är mycket Peter Senges 

förtjänst. Han anser att det istället ska ses som en organisationsform. Lärande sker i alla 

organisationer, men att använda sig av en lärande organisationsform hjälper verksamheter att 

använda lärandet. Individer inom organisationer kan utveckla sin kunskap, men om 

organisationen har en struktur eller kultur som inte främjar att lärandet nyttiggörs, så spelar 

det ingen roll och kan inte användas för att bidra till organisationens förmåga att lösa sina 

uppgifter (Granberg, 2011:720). 

  

4.1.3 Kritik mot lärande organisationer 

En kritik mot den lärande organisationen är att konflikter, motstridiga intressen och 

maktaspekter ses som hinder för lärandet när det kanske istället är så att lärande förutsätter 

diskussion och ifrågasättande. Granberg (2011) lyfter även fram den normativa aspekten av 

lärande organisationer. Enligt honom fokuserar många forskare inom ämnet på hur ledningen 

kan skapa en lärande organisation och att alla strävar mot ledningens mål. Granberg menar att 

den organisatoriska kontexten är mycket mer komplex och att harmoni mellan alla nivåer och 

individer i organisationen är svårt att uppnå. Lärandet i en organisation är dessutom en fråga 

om perspektiv, det som ses som hinder nedifrån i organisationen kan ses som fördelar 

uppifrån och vice versa, samma sak kan gälla mellan det individuella och det kollektiva. 

Granberg (2011) menar att fördelarna med en lärande organisation är att man blir bättre på att 

hantera omvärld och förändringar och att man kan gynna kompetensutvecklingen och 

medbestämmandet. Nackdelarna är dock att den lärande organisationen kräver en ny ledarroll, 
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att organisationen kan bli svårstyrd och att den kan fungera dåligt med stela styrsystem. 

  

Denna uppsats kommer att fokusera på att belysa resultaten ur Peter Senges femte disciplin, 

systemtänkande, och operationalisera detta sätt att se på en organisation genom att definiera 

mål, strategier och visioner inom organisationen och på så sätt kunna fånga den 

organisationskommunikativa kärnan inom Svenska institutet. Uppsatsen kommer även att 

definiera en lärande organisation enligt Granberg. 

  

4.2 Teorier kring mål, strategier och visioner 

Mål kan definieras på många olika sätt. En typ av mål är så kallade ”officiella mål” som 

organisationsforskaren Charles Perrow beskriver. Dessa mål kallas även för visioner. Sådana 

mål kännetecknas av en hög abstraktionsnivå och är menade att verka som generella riktlinjer 

för verksamheten och ge en bred ram för organisationens aktivitet. Exempel på sådana mål 

kan vara att ”arbeta för ett bättre samhälle” eller att ”minska arbetslösheten”. Dessa mål kan 

vara ouppnåeliga och formulerade som utopier för att få bred legitimitet och uppslutning både 

internt och externt (Christensen, 2005:103). Viktigast är att de anställda i en organisation 

känner till, förstår och arbetar utifrån en vision gemensamt (Heide, 2005:123). Fördelen med 

vaga och abstrakta mål är att ledningen blir mer flexibel och beslutsfattningen kan förenklas, 

med detta kan även medföra svårigheter ifall ansvaret ligger i ett politisk-administrativt 

system (Christensen, 2005:102). De vaga och komplexa målen är något som generellt är 

typiskt för offentliga organisationer då de har i uppgift att prioritera många olika aktiviteter 

och ta hänsyn till många samtidigt (Christensen, 2005:111). 

  

En annan typ av mål är operationella mål som karaktäriseras som instrumentella, konkreta, 

specificerade, explicita och standardiserande. Dessa kan användas som verktyg av ledningen 

för att designa organisationen och som ett sätt att hitta konkreta alternativa handlingsvägar för 

organisationsmedlemmar. De operationella målen är oftast många och måste väljas ut inom 

ramarna för de breda officiella målen, eftersom en organisation har begränsade resurser. För 

att kunna hantera komplexiteten i organisationers verksamhet måste medlemmarna alltså välja 

ut var fokus ska ligga och därmed operationalisera de officiella målen, visionerna. I detta 

skede tydliggörs vilka uppgifter, målgrupper och personal organisationen ska prioritera 

(Christensen, 2005:103). 
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Enligt den brittiske sociologen David Silverman så finns det fyra metoder för att ta reda på 

vilka mål som finns i en organisation. Den första metoden är att granska det ursprungliga 

målet/målen som ofta formuleras utifrån formella skriftliga dokument. Den andra metoden är 

att se på den nuvarande ledningens mål och den tredje är att granska de aktiviteter en 

organisation faktiskt utför och på det sättet skapa en bild av de nuvarande målen. Den fjärde 

metoden är att kartlägga de komplexa krav som finns i den enskilda 

organisationsmedlemmens roll (Christensen, 2005:105). Dessa fyra metoder, tillsammans 

med den målbeskrivning som presenterats ovan, kopplas ofta till ett instrumentellt tankesätt 

om organisationer (Christensen, 2005:102). 

  

De flesta organisationer i Sverige har idag styrdokument där organisationens mål och visioner 

presenteras i skriftlig form (Heide 2005:117). För att kunna uppnå olika mål för att försöka 

förverkliga organisationens vision brukar organisationen utarbeta strategier som ledningen 

och dess anställda tillsammans behöver förstå och arbeta efter. Strategierna behöver vara 

någonting som alla organisationens anställda förstår och lär efter för att på bästa sätt försöka 

uppnå de gemensamma mål och visioner organisationen har. Själva begreppet strategi kan 

liknas vid ett hjälpmedel att rätta sig efter för att utveckla en organisation i sin helhet eller 

delar av den för att på så sätt uppnå organisationens mål och visioner. I sin bok organisation 

och kommunikation presenterar Heide en figur i form av en pyramid som förklarar relationen 

mellan vision, mål och strategier. Pyramiden i sig är även den en strategi enligt Heide 

(2005:119). 

 

 

 

 

 

 
 

 

En risk med strategidokument är dock att strategierna inte följs i praktiken och blir en del av 

vardagsbesluten i en organisation. Istället förblir de retorik utan handling. Strategier och 
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visioner får svårt att skapa mening om de inte knyts till konkreta åtgärder och processer. För 

att visioner och mål ska kunna förverkligas måste de alltså så snabbt som möjligt omsättas till 

handling för att undvika detta (Heide, 2005:124).   
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5.0 Val av källor 
I förstudien till denna uppsats genomfördes en granskning av olika vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar för att kartlägga tidigare forskning inom ämnet. Dessa artiklar hittades genom 

databasen Scopus vid en litteratursökning på Uppsala Universitetsbibliotek.  

 

För att samla information om Svenska institutets bakgrund har den största faktakällan varit 

institutet själva, bland annat deras hemsida si.se som har tillhandahållit elektroniska 

broschyrer där institutets historiska bakgrund finns beskrivet. Faktaunderlaget till resultatet 

har uteslutande bestått av de intervjuer som har genomförts samt de dokument som 

analyserats i uppsatsen. Dokumenten (regleringsbrevet, myndighetsinstruktionen samt den 

strategiska inriktningen) har hämtats i pappersformat från Svenska institutets arkiv. 

Dokumenten återfinns även på institutets hemsida samt ekonomistyrningsverkets hemsida, 

förutom den strategiska inriktningen som ligger på institutets intranät.  

 

I sökandet efter litteratur för teoriavsnittet har en litteratursökning i libris boksökning 

genomförts för att hitta relevanta teorier inom uppsatsens forskningsområde. Denna 

litteratursökning användes främst för att hitta information kring de begrepp som sedan 

tidigare var relativt okända för uppsatsförfattarna, det vill säga de båda organisationsformerna 

som använts i undersökningen. Utöver detta har faktabehovet täckts med hjälp av relevant 

kurslitteratur från tidigare kurser inom uppsatsens övergripande ämnesområde, medie- och 

kommunikationsvetenskap.  
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6.0 Metod 

6.1 Metodbeskrivning 

6.1.1 Dokumentanalys 

För att förstå Svenska institutets organisationskommunikation är det av vikt att se vilka 

interna styrdokument som används i organisationen, och därför har en dokumentanalys 

genomförts. Dokumentanalys beskrivs enligt Merriam (1994:81) som en metod för att 

forskaren ska få relevanta insikter i det ämne dokumenten belyser. Detta görs för att få en 

djupare förståelse för forskningsområdet (Merriam, 1994:81). Dokumentanalysen fungerar 

ofta som ett komplement till en annan metod, som till exempel intervjuer eller fallstudier. Det 

viktigaste i genomförandet av denna typ av metod är att säkerhetsställa dokumentens relevans 

för uppsatsens syfte och frågeställning. En av de stora fördelarna med dokumentanalys är att 

de är objektiva källor. Forskaren kan alltså inte påverka innehållet eftersom dokumenten är 

statiska, vilket ger hög validitet och reliabilitet (Merriam, 1994:82).  

6.1.2 Kvalitativa samtalsintervjuer 

För att få en djupare inblick i organisationen, förstå hur de anställda uppfattar organisationen 

och kommunikationen inom den samt få ett mänskligt perspektiv på de styrdokument som 

analyserats i dokumentanalysen har även kvalitativa samtalsintervjuer av informantkaraktär 

genomförts. 

  

Esaiasson (2007:284) beskriver den kvalitativa samtalsintervjun som en metod som ger goda 

möjligheter att registrera det oväntade och där forskaren kan följa upp de svar som ges av 

intervjupersonen. På det här sättet kan en djupare bild växa fram och genom att lägga samman 

olika intervjupersoners svar finns möjligheten att se ett mönster i det analyserade fenomenet. 

  

Till skillnad från en frågeundersökning av kvantitativ karaktär där syftet är att kartlägga en 

viss frekvens, handlar den kvalitativa samtalsintervjun om att synliggöra hur ett visst fenomen 

gestaltar sig (Esaiasson 2007:284). Författaren presenterar olika användningsområden för 

detta metodval, bl.a. ”när vi ger oss ut på ett outforskat fält” samt ”teoriprövning”. Då denna 

uppsats har som avsikt att kartlägga och granska Svenska institutets kommunikations- och 

strategiarbete utifrån ett visst antal organisationsmodeller är samtalsintervjun en passande 

metod. Fältet (det interna organisationsarbetet) är outforskat, men beprövade teorier kring 
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organisation och kommunikation finns tillgängliga och kan appliceras på organisationen efter 

genomförd analys av intervjuerna. 

  

Vidare skiljer Esaiasson (2007:257) mellan en informantundersökning (vittne) och en 

respondentundersökning (undersökningsobjekt). Då de för denna uppsats utvalda 

intervjupersoner ska berätta hur arbetet på Svenska institutet ser ut snarare än hur de uppfattar 

det, använder sig denna uppsats av en informantundersökning. En sådan undersökning ska 

kunna ge den bästa möjliga skildring av hur det faktiskt fungerar i en organisation, och 

intervjupersonerna fungerar som en källa för information. I utformandet av en intervjuguide 

behöver man vid en informantundersökning, till skillnad från en respondentundersökning, inte 

ställa samma frågor till alla intervjupersoner. Denna metod lämpar sig bra då de utvalda 

intervjupersonerna i denna uppsats har sitt respektive ansvarsområde inom organisationen, 

och därför även olika kunskaper och expertis som bäst kan granskas om intervjufrågorna är 

anpassade till respektive person. 

  

Esaiasson gör ingen skillnad mellan att genomföra en intervju med medborgare och personer 

inom elit- eller expertgrupper (så kallad expertintervju). Enligt författaren så är 

frågemetoderna i princip de samma och beror inte på vilken grupp som undersöks. Med detta 

sagt menar han dock att personer med expertkunskaper med fördel kan användas som källor 

vid en informantintervjuundersökning, som i denna uppsats. 

 

 

6.2 Urval och material 

Urvalet inför informantintervjuerna har utgått ifrån Esaiasson beskrivning av urvalet av 

intervjupersoner vid en informantintervju som att: ”(…)dessa personer, genom sina 

positioner, förväntas omfatta ett koncentrat av kunskap som är nödvändigt för att kartlägga ett 

visst händelseförlopp” (Esaiasson 2007:292). 

  

Under urvalet av intervjupersoner har begreppet centralitet varit betydande. Vilka personer 

inom verksamheten kan betraktas som ”centralt placerade källor”? (Esaiasson 2007:291) 

Första steget i arbetet var att kontakta Svenska institutets officiella e-postadress, si@si.se, för 

att fråga vilka personer som skulle vara relevanta att prata med inför denna undersökning. Då 
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det som utomstående är svårt att få en inblick i vilka personer som besitter de kunskaper som 

behövs för undersökningen har ett så kallat snöbollsurval använts. Det innebär att en 

informant pekar vidare på en annan informant inom verksamheten som pekar vidare på en 

annan informant och så vidare. Gränsen vid hur många informanter som behövs går när 

forskarna upplever att de nått källkritisk trovärdighet och teoretisk mättnad, något som även 

underlättas i och med att man genom informanternas vidarekoppling får en expertis och 

inblick i verksamheten som man som forskare annars inte skulle besitta (Esaiasson 2007:291). 

  

Efter att ha blivit hänvisade till en anställd på Svenska institutet följde sedan hänvisningar till 

andra anställda i olika positioner och vid olika avdelningar och enheter inom institutet. Utan 

större vetskap om organisationens uppbyggnad och enskilda anställdas kunskap om de 

utformade intervjufrågorna ansågs snöbollsurvalet vara det mest logiska och givande vid 

denna tidpunkt. 

 

De dokument som granskats är den gällande myndighetsinstruktionen från regeringen till 

Svenska institutet, regleringsbrev från 2012 samt Svenska institutets strategidokument för 

2012-2014. Ett strategidokument för åren 2013-2015 finns även tillgängligt men detta har inte 

analyserats då det är ett sammanfattat, kortare dokument med enskilda uppdateringar av det 

tidigare dokumentet och heller inte behandlar några interna strategier. Syftet med att granska 

dessa dokument är att få en djupare inblick i hur institutet styrs i form av direktiv och hur de 

omvandlar dessa direktiv till egna mål och visioner. Dokumenten har även använts som 

underlag för informantintervjuerna. 

 

Denna uppsats har valt att inte analysera den kommunikativa plattformen som utvecklats 

inom NSU då den till största del berör extern kommunikation för de olika organisationerna 

som ingår i samarbetet.  

 

I början av denna undersökning fanns en avsikt att analysera fler än ett regleringsbrev för att 

se eventuella skillnader dem emellan, men efter en granskning ansåg uppsatsförfattarna att 

dessa skillnader var så pass marginella att ett regleringsbrev täckte uppsatsens faktabehov. 

Detta förstärks även på grund av det faktum att regleringsbrevet och myndighetsinstruktionen 

i denna uppsats syftar till att belysa utgångspunkten i Svenska institutets arbete, och att en 

närmare granskning av dessa därför inte är nödvändig.   
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6.3 Genomförande 

Av de personer som intervjuats inför denna uppsats är en anställd vid generalstaben, två är 

enhetschefer och två projektledare. Intervjuerna genomfördes under perioden 20/11-5/12-

2012. Utav fem intervjuer genomfördes två på Svenska institutets huvudkontor i Stockholm. 

Ytterligare tre intervjuer genomfördes därefter genom telefonintervjuer och samtliga 

intervjuer spelades in med informanternas vetskap och samtycke. Intervjuerna delades upp 

mellan uppsatsförfattarna. 

  

Att fastställa validiteten (giltigheten eller att uppsatsen undersöker det den säger att den ska 

undersöka) vid en kvalitativ undersökning, i detta fall informantintervjuer, kan vara en svår 

uppgift (Esaisasson, 2007:63). Författarna har bland annat valt att inte ställa direkta frågor till 

informanterna om lärande organisationsteorier och instrumentella perspektivet. Detta kan 

uppfattas ha genererat en låg validitet, men valet att utesluta dessa typer av frågor har gjorts 

med avsikt av författarna. Genom att inte ställa direkta frågor förhindras det att informanterna 

inte enbart bekräftade och återberättade det som står i de strategiska dokumenten. Författarna 

ämnade istället ställa frågor kring bland annat organisationens kommunikation, 

kommunikationsflöden och för att sedan kunna skönja tendenser till organisationens struktur 

och dess grad av lärande.   

 

För att få en god validitet i undersökningen genomfördes en triangulering. Med triangulering 

menas att informanter från olika enheter och nivåer på Svenska institutet har intervjuats för att 

få svar ur flera synvinklar med olika relationer till intervjufrågorna och institutets  

 

För ytterligare försäkra sig om en god validitet, men även god reabilitet, har författarna 

tillsammans utformat en intervjuguide som har använts vid varje intervjutillfälle. Frågorna i 

intervjuguiden var av öppen karaktär och gav utrymme för informanterna att berätta fritt kring 

Svenska institutet och för den intervjuande att ställa följdfrågor. Därefter genomfördes ett 

antal provintervjuer varpå intervjuguiden utvärderades och korrigerades av uppsatsförfattarna. 

Intervjuerna uppskattades sedan ta mellan 30-60 minuter beroende på informanternas kunskap 

i ämnet och den tid de hade möjlighet att avsätta för intervjutillfället. De genomförda 

intervjuerna tog cirka 30-45 minuter per intervju att genomföra. Alla intervjuer spelades in 

med inspelningsprogrammet Audacity och transkriberades direkt efter samtliga 

intervjutillfällen. Båda uppsatsförfattarna tog del av både ljudfilerna och 
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transkriberingsdokumenten för att säkerställa att inga misstag som hörfel och slarvfel 

förekommit och på så sätt säkerhetsställa att ingen information blivit förbisedd. 

 

Vid genomförandet av intervjuer är det viktigt att tänka på vissa etiska riktlinjer för att få 

intervjupersonen att känna sig så trygg som möjligt och därmed kunna få ut ett så bra resultat 

av intervjun som möjligt. Dessa informanter har blivit frågade frågor i egenskap av anställda 

vid Svenska institutet där de framfört såväl positiv som negativ kritik mot institutet. 

Informanterna kan därmed riskera konsekvenser på grund av deras uttalanden och har därför 

gjorts anonyma i denna uppsats. Informanterna har namngivits som stabmedlem (det finns 

fem anställda inom detta område) enhetschef (det finns 11 anställda inom detta område) och 

projektledare (det finns 14 anställda inom detta område) då det finns många som arbetar inom 

dessa områden utöver dem själva.  

 

Innan intervjutillfället har informanterna kontaktats via mail, blivit frågade ifall de vill bli 

intervjuade inför en C-uppsats, informerats om uppsatsens syfte samt att informanterna 

kommer att vara anonyma. Informanterna blev även upplysta om dess anonymitet i början av 

varje intervju. Som tidigare nämnt spelades intervjuerna in med informanternas vetskap och 

samtycke och transkriberades sedan direkt där deras namn uteslöts. Informanterna försäkrades 

även om att inga andra än uppsatsförfattarna skulle ha tillgång till varken det inspelade 

materialet eller transkriberingarna.  

  

Myndighetsinstruktionen och regleringsbrevet hämtades på Svenska institutets hemsida, Si.se 

medan strategidokumenten som ligger på Svenska institutets intranät togs fram av en anställd 

på Svenska institutets arkiv på Slottsbacken i Stockholm. Dokumenten lästes grundligt för att 

få god insikt om innehållet. I uppsatsens resultatkapitel presenteras en sammanfattning av 

dokumenten, dock har vissa avgränsningar gjorts. Alla dokument har läst med uppsatsens 

valda teorier som bakgrund, och fakta som enligt uppsatsförfattarna inte ansetts vara relevant 

för att belysa teorier kring den lärande organisationen, mål, strategier och visioner samt 

organisation i offentlig sektor har utelämnats. Eftersom dessa dokument är statiska och 

oföränderliga har det underlättat problem kring validitet och reliabilitet som annars kan 

uppstå. Några problem kring etiska riktlinjer har inte heller påträffats i och med 

dokumentanalysen eftersom institutet är en myndighet och alla dokument därmed är öppna 

för allmän beskådning.   
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6.4 Metoddiskussion 

De svårigheter som har dykt upp under utförandet av denna undersökning gäller främst 

informantintervjuerna. Först och främst hade det varit önskvärt att kunna basera resultaten av 

undersökningen på flera intervjupersoners information. Detta var dock svårt att genomföra på 

grund av denna uppsats tidsomfång kombinerat med tidsbrist hos informanterna. Perioden 

november-december är en hektisk period på Svenska institutet då de anställda arbetar med 

regleringsbrevet för nästkommande år vilket har gjort det svårt att få tag på informanter som 

hade möjlighet att ställa upp. 

 

Då själva problemformuleringen av denna uppsats undersökningsområde bygger på denna 

organisations, av uppsatsförfattarna uppfattade, komplexitet har även det varit ett problem 

under informantintervjuerna. Eftersom svårigheten är att det inte finns en tydligt definierad 

organisationsstruktur eller organisationskommunikation har det varit svårt att veta vilka 

anställda med vilka arbetsuppgifter som bäst kan svara på undersökningsfrågorna vilket har 

gjort det svårt att få ut rätt information från informanterna. Detta har underlättats genom det 

ovan nämna snöbollsurvalet som kunde leda undersökningen stadigt framåt med hjälp av de 

anställdas interna kontaktnät och kunskaper. Urvalsmetoden har dock varit tidskrävande då 

varje intervjuperson har varit tvungen att kontaktas allt eftersom och att ett fullständigt 

schema över de intervjupersoner som krävdes inför denna undersökning inte kunnat 

genomföras innan undersökningen startat. 

  

På grund utav dessa svårigheter är det därför viktigt att endast se resultaten av denna 

undersökning som tendenser som gått att skönja av uppsatsförfattarna. Detta är resultat, 

teorier och en undersökning som med fördel kan följas upp och utvecklas. Mer om detta 

under kapitlet ”framtida forskning”. 

 

6.5 Analysmodell 

I denna uppsats kommer resultatdelen att delas upp i resultat av den genomförda 

dokumentanalysen samt resultaten av de genomförda intervjuerna. 

  

Dokumentanalysresultaten kommer att redovisas dokument för dokument där det relevanta 

materialet för undersökningsområdet kommer att presenteras, det vill säga resultat som är 
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betydande för att belysa organisationens mål, strategier och visioner. Detta avsnitt kommer 

inte att redovisas efter särskilda teman då det för denna uppsats är av värde att särskilja 

dokumenten eftersom de är olika till sin karaktär. Detta förstärks även av det faktum att 

uppsatsen även syftar till att belysa förhållandet mellan dokumenten och verkligheten, och 

dessa dokument då även bör bli presenterade utifrån sin statiska karaktär. Då resultaten från 

myndighetsinstruktionen samt regleringsbrevet främst är till för att belysa på vilket sätt 

Svenska institutet styrs och på det sättet spelar en mer deskriptiv roll i denna undersökning så 

läggs mest fokus på analysen av Svenska institutets strategidokument. 

  

Resultaten av informantintervjuerna kommer att delas in i tre teman som skapats av 

författarna som tar hänsyn till den information som uppkommit i intervjuerna samt uppsatsens 

teorier. Dessa teman är Mål, strategi och vision, Kommunikation i organisationen samt 

Organisation i offentlig sektor. Dessa teman redovisas både i resultaten och i analysen där 

dess innehåll överensstämmer varandra för att på ett enklare sätt kunna följa upp de delar ur 

resultatet som analysen baseras på. De delar som analyseras i intervjuanalysen är uttagna för 

att svara på uppsatsens syfte. 

  

I analysen kommer de båda resultatavsnitten analyseras var för sig utifrån de valda teorierna 

för att sedan sammankopplas i den avslutande diskussionen som i sin tur mynnar ut i en 

slutsats samt förslag på vidare forskning inom ämnet.  
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7.0 Resultat 

7.1 Dokumentanalys 

7.1.2 Myndighetsinstruktion 

En myndighetsinstruktion är en förordning stiftad av regeringen efter bemyndigande av 

riksdagen som innehåller instruktioner om vilka övergripande uppdrag och vilken 

ledningsform som myndigheten ska verka efter (Lawline, 2012). Den senaste 

myndighetsförordningen är från 2007. 

  

Den mest omfattande rubriken i Svenska institutets myndighetsförordning är övergripande 

uppdrag. Där beskrivs bland annat att: 

  

”Svenska institutet har till uppgift att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet 

och främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder inom områdena kultur, 

utbildning och forskning och demokrati samt samhällsliv i övrigt” (myndighetsinstruktion 

2007:§1). 

  

Detta specificeras sedan med § 2, rubriken ”Svenska institutet ska särskilt…” som efterföljs 

av åtta uppdrag som exempelvis ”inom ramen för offentlig diplomati skapa intresse och 

förtroende för Sverige samt löpande följa och utvärdera Sverigebilden utomlands” och 

”informera om och marknadsföra svensk högre utbildning i andra länder med syfte att öka 

kunskaperna om och intresset för utbildning och forskning i Sverige hos studenter och 

forskare i utlandet” (myndighetsinstruktion 2007:§2). 

  

Rubriken övergripande uppdrag följs sedan av rubrikerna uppgifter, ledning, anställningar 

och uppdrag, organisation, personalansvarsnämnd, tillämpligheten av vissa förordningar, 

avgifter samt överklagande. Dessa rubriker är dock kortfattade, exempelvis består rubriken 

ledning av att “Svenska institutet leds av en myndighetschef” och under rubriken 

“organisation” presenteras endast att det svenska kulturhuset i Paris är en del av Svenska 

institutet. 
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7.1.3 Regleringsbrev för budgetåret 2012 

Regleringsbrev är ett dokument som varje år skickas från regeringen till statliga myndigheter 

och som bygger på myndighetsinstruktionen. Till skillnad från instruktionen så innehåller det 

en mer detaljerad precision av den planerade statsbudgeten för varje myndighet samt uppdrag 

inför det kommande året. Detta kan vara exempelvis regeringens mål- och resultatkrav på 

myndigheterna men även vilka finansiella förutsättningar som myndigheten har, exempelvis 

hur stora medel som myndigheterna får använda (Utbildningsdepartementet, 2006). 

  

Svenska institutets regleringsbrev består av två huvudrubriker; verksamhet och finansiering. 

Under rubriken verksamhet finns tre underrubriker, mål och återrapporteringskrav, 

organisationsstyrning och uppdrag. 

 

7.1.3.1 Mål och återrapporteringskrav 

Under mål och återrapporteringskrav presenterar Utrikesdepartementet 13 direktiv för hur 

Svenska institutet ska arbeta under det kommande året. Merparten av punkterna under denna 

rubrik handlar om hur specifika händelser ska redovisas i årsrapporten, till exempel punkt 

nummer åtta: 

  

”För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet redovisa vilka länder som deltagarna 

kommer ifrån samt vilka företag och myndigheter som har medverkat” (regleringsbrev, 

2012:2) 

  

samt punkt nummer 11: 

  

”Svenska institutet ska i samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och 

Finland samt berörda myndigheter och organisationer i Finland förbereda och genomföra 

insatser i syfte att stärka svenskundervisningen i finskspråkiga skolor. Insatserna ska i första 

hand avse fortbildning av svensklärare och presentation av ungdomskultur från Sverige. 

Institutet ska redovisa och kommentera de insatser som gjorts” (regleringsbrev, 2012:2) 

  

Några av direktiven under ”mål och återrapporteringskrav” är dock av en mer långsiktig 

karaktär som till exempel punkt nummer 13: 
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”Svenska institutet förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om 

att den svenska exporten ska fördubblas under perioden 2010 till 2015” (regleringsbrev, 

2012:2) 

  

Under denna rubrik presenteras även de länder Svenska institutet ska prioritera kommande år 

samt vilka teman som ska genomsyra deras arbete (innovation, hållbarhet och miljö). 

  

7.1.3.2 Organisationsstyrning 

Under denna rubrik i regleringsbrevet står det ingenting. 

  

7.1.3.3 Uppdrag 

Under denna rubrik presenteras sju uppdrag för Svenska institutet; projekt och samarbeten 

som Utrikesdepartementet beslutat ska genomföras under det kommande verksamhetsåret. 

Bland annat ska Svenska institutet planera respektive genomföra insatser inför och i samband 

med projekt som t.ex. ”aktivt medverka i satsningen Sverige – det nya matlandet i samarbete 

med VisitSweden och övriga främjandeorganisationer”, ”August Strindberg-året 2012”, ”375-

årsminnet 2013 av grundandet av Sveriges koloni Nya Sverige (New Sweden) i USA” samt 

”med fokus på musik, mat film, mode, litteratur och den digitala spelbranschen under 2012 ta 

fram visst material till stöd för utlandsmyndigheterna och genomföra särskilda insatser i 

samarbete med vissa prioriterade utlandsmyndigheter (regleringsbrev 2012:3). 

  

Uppdrag som står utanför särskilda projektinsatser presenteras också, t.ex. ”Svenska institutet 

ska söka samarbete inom EU för att initiera och medverka i relevanta projekt dels inom union, 

dels inom ramen för arbetet med kulturens roll inom EU:s externa relationer” och ”Svenska 

institutet ska senast den 27 april 2012, till Tillväxtverket, redovisa hur myndigheten bidragit 

till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram i 

Östersjöområdet” (regleringsbrev, 2012:4). 
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7.1.3.4 Finansiering 

Under rubriken finansiering presenteras Utrikesdepartementets beslut om Svenska institutets 

finansiella fördelning för det kommande verksamhetsåret. 

 

7.1.4 Svenska institutets strategidokument 

I dagsläget finns två aktuella strategiplaner för Svenska institutet: den strategiska inriktningen 

för åren 2012-2014 och motsvarande för åren 2013-2015. Den sistnämnda är en revidering av 

den föregående och syftar till att fånga upp förändringar i verksamheten för att 

”säkerhetsställa att verksamheten bedrivs på mest ändamålsenliga vis och bidrar till regering 

och riksdags internationella målsättningar” (strategisk inriktning, 2013-2015:1). Revideringen 

är sju sidor lång och är mer kortfattad och sammanfattad än dess föregångare, i denna version 

finns heller inga strategier för utveckling av det interna arbetet. Som nämnts i metodkapitlet 

kommer endast det strategidokument för 2012-2014 att analyseras under detta avsnitt. 

  

Den strategiska inriktningen från 2012-2014 arbetades fram under 2011 som en revidering 

och utveckling av den föregående strategiska planen från 2005. Dokumentet är 14 sidor långt 

och innehåller huvudrubrikerna sammanfattning, bakgrund, uppdrag och viktigaste regelverk, 

nyckelbegrepp i verksamheten, syfte vision och roll samt strategiska val. Nedan presenteras en 

sammanfattning av dokumenten där det mest relevanta för denna uppsats undersökning tas 

upp. Strategin återfinns som en bilaga i denna uppsats. 

 

7.1.4.1 Bakgrund 

Revideringen av den strategiska inriktningen skedde efter en intern omvärldsanalys bland 

Svenska institutets medarbetare där det framgick att institutet bör stärka och gå vidare med 

den föregående strategin. I inriktningen framgår det att de områden som har störst behov att 

utvecklas är samverkan och kommunikation (såväl internt som externt), organisationen 

(ansvarsfördelning, arbetsorganisation, arbetssätt och ledning) samt institutets dialog med 

deras uppdragsgivare och målgrupper (strategisk inriktning 2012-2014). 
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7.1.4.2 Definition 

Svenska institutet definierar sig själva som ”en statlig myndighet som genom strategisk 

kommunikation och relationsskapande verksamhet arbetar för att öka omvärldens intresse och 

förtroende för Sverige” och beskriver sitt uppdrag som ”brett och mångfacetterat till sin 

natur”. 

  

7.1.4.3 Syfte vision och roll 

Under rubriken ”syfte, vision och roll” definierar Svenska institutet syftet med sin verksamhet 

genom frågorna ”vad ska vi göra, för vem och varför?”. De specificerar även på vilket sätt de 

särskiljer sig från andra inom samma arbetsområde genom att beskriva sin roll, att förmedla 

en bred bild av Sverige i samverkan med olika aktörer och vara en expertorganisation inom 

offentlig diplomati. (strategisk inriktning 2012-2014:5). 

  

Svenska institutet definierar ordet vision som ”en framtida målbild, en viss situation eller hur 

vi vill bli uppfattade i framtiden av våra intressenter och samarbetspartner, internt och 

externt” (strategisk inriktning 2012-2014:6). Denna definition följs sedan av deras egen 

vision: ”(…)en värld där medborgare och stater har förtroende för varandra och där SI är en 

av världens främsta organisationer för att uppnå dem” (strategisk inriktning 2012-2014:6). 

  

Efter visionen presenteras de långsiktiga målen som enligt dokumentet kan härledas ur 

riksdagens och regeringens målsättningar samt övergripande mål som handlar om att se goda 

resultat av Svenska institutets arbete genom exempelvis ”utveckling av demokrati och 

mänskliga rättigheter i särskilda länder” och ”sysselsättning och tillväxt i Sverige” (se bilaga 

3). 

  

7.1.4.4 Strategiska val 

”För att vara framgångsrik ska hela verksamheten präglas av ett strategiskt synsätt” (strategisk 

inriktning 2012-2014:7). 

  

Under rubriken ”Våra strategiska val – hur?” presenteras Svenska institutets genomgående 

strategi vilken innebär att de ska gå ”från konkurrens till samverkan, från ägarskap till 
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partnerskap och från inifrån-och-ut till utifrån-och-in” (strategisk inriktning 2012-2014:7). 

Vidare förklaras strategierna genom underrubrikerna ”Den strategiska inriktningen innebär att 

vi ska” och ”Att vår omvärld ska uppfattas som” där det definieras vad som ska genomföras 

(exempelvis ”bygga relationer med individer i omvärlden genom t.ex. social media, 

stipendier, bidrag och utbildningsinsatser”) och hur institutet vill bli uppfattade externt (till 

exempel ”ett kunskapscenter inom offentlig diplomati”). Efter detta följer rubriken ”För att 

åstadkomma detta behöver vi” där bland annat ”utvärdera vårt arbete och dra nytta av våra 

erfarenheter” och ”utöva ett kvalificerat ledarskap och ett aktivt medarbetarskap” ingår 

(strategisk inriktning 2012-2014:8). 

  

Under rubriken om hur Svenska institutet ska göra sina strategiska val återfinns även avsnittet 

”arbetssätt och tematiskt fokus” som behandlar den interna strategin. Här beskrivs behovet av 

att ha ett projekt- och processorienterat arbetssätt och en organisation som främjar detta 

arbetssätt för att skapa större genomslag, ökat effektivitet och bättre resursutnyttjande. 

Svenska institutet ska arbeta för att se till vilka kompetenser som behövs vid varje enskilt 

genomförande av olika projekt snarare än vilken funktion medarbetarna tillhör och menar att 

”ökad samverkan är nödvändigt” (strategiska inriktningen 2012-2014:13). Detta beskrivs 

vidare: ”Vi har ETT gemensamt uppdrag, det finns inte olika uppdrag för olika avdelningar. 

Vi är ETT SI med en bred verksamhet där alla dess delar utgör summan” och ”Vi ska gå från 

att se verksamheten som spretig till att se den som mångfacetterad” (strategisk inriktning 

2012-2014:13). 

  

Här presenteras även att ”verksamheten ska styras, följas upp och utvärderas på ett strategiskt 

sätt. Processer och arbetsmetoder ska synliggöras och vidareutvecklas” (strategisk inriktning 

2012-2014:13) samt att man ska ta tillvara på möjligheter och utmaningar som uppkommer 

under arbetsprocessen. 

  

Det sista avsnittet i dokumentet och under rubriken ”strategiska val” är kompetenscentrum. 

Här presenteras vikten av att alla medarbetare på Svenska institutet har god kunskap om 

målgrupper och omvärldens bild av Sverige ur olika perspektiv som t.ex. kultur och samhälle, 

utbildning, innovation och demokrati. Även behovet av att ständigt utvecklas och utvärderas 

tas upp: ”Vi ska ständigt ta tillvara erfarenheter och kunskaper som uppstår i verksamheten 

(lärande organisation)” (strategisk inriktning 2012-2014:14). För att underlätta detta ska 

institutet även arbeta för att inte bli beroende av enskilda medarbetares kunskap och 
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kontaktnät. 

  

Avslutningsvis står det i den strategiska inriktningen att ”SI ska präglas av en helhetssyn samt 

såväl ett tydligt och ansvarstagande ledarskap som ett aktivt medarbetarskap. Då kan alla 

medarbetare ha en gemensam bild av varför vi finns, hur vårt uppdrag ser ut och vad som 

förväntas av oss alla. Och ta ett eget ansvar för att skaffa sig denna bild och agera utifrån den” 

(strategisk inriktning 2012-2014:14). 

  

Strategidokumentet innehåller även tydliga definitioner vilka som styr organisationen, 

förklaring av begrepp de arbetar efter, målgrupper, samarbetspartners och geografiskt fokus. 

 

7.2 Intervjuer 

Nästan alla informanter har ursprung i olika enheter och avdelningar på Svenska institutet. 

Föregående år, 2011, inleddes ett utvecklingsprogram som med utgångspunkt i nya 

strategiska inriktningar ledde till att Svenska institutet genomgick en omfattande 

omorganisation för att se ut som den gör idag. En av de mest uppenbara förändringar som 

synts var minskandet av antalet enheter från sex till tre.  Arbetet med att implementera och 

utveckla de förändringar som skett i organisationen pågår fortfarande. 

  

7.2.1 Strategier, mål och visioner 

Informanterna berättar att Svenska institutets nya generaldirektör ansåg att den gamla 

strategin och de tidigare strategiska dokumenten behövde utvecklas och tas ett steg vidare, en 

utveckling som behöver ske hela tiden. Enligt samtliga informanter är det ett högst aktivt 

dokument som ligger till grund för en del av tolknings- och prioriteringsarbetet på Svenska 

institutet. En enhetschef berättar att: ”Ja SI har en övergripande strategi som visar på vilka 

prioriteringar vi ska göra, målgruppstänkt, geografiska prioriteringar och så vidare, och där 

har vi även vissa tematiska områden, budskapsplattformer som vi ska jobba utifrån” 

(Enhetschef).   

              

Som beskrivet tidigare tog utvecklingsprogrammet och den efterföljande omorganisationen 

2011 avstamp i den strategiska utvecklingen. Det hela skedde i linje med varandra där en 
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mängd frågor som IT-strategi, kartläggning av processer, ny målstyrning, målgruppsarbete, 

kompetensförsörjning och så vidare behövde ses över. En informant poängterar kortfattat att 

syftet med en strategi för en organisation är att beskriva hur de anställda ska arbeta och vad de 

behöver göra för att uppnå organisationens mål. Enligt flera informanter har förändringen i de 

strategiska dokumenten inte direkt kommit att påverka deras arbete på institutionen, även om 

det är tidig att utvärdera. En informant säger att ”[…] det har inte varit några dramatiska 

förändringar för oss. Vi försöker jobba ännu mer målgruppsinriktat, ännu mera integrerat 

och tänka ännu mer på partnerskap och så vidare” (Enhetschef). En annan informant talar 

om att det på avdelningen ”tjatas” om att se över och arbeta efter den strategiska planen men 

att detta förvisso är en positiv grej att tjata om, någonting som det är bra att lägga tid på att se 

över.         

  

Frågor kring framtidsvisioner och visioner för internkommunikation besvarades av 

informanterna med någorlunda liknande svar. Majoriteten av informanterna tycker att 

kommunikation är någonting som alltid kan utvecklas och förbättras: ”Min vision är att vi ska 

kunna jobba fullständigt integrerat och utifrån ett kommunikationsperspektiv i allt det vi gör, 

det är min vision. Nu pratar jag utifrån en kommunikationsenhet men egentligen ska allt det 

vi gör vara kommunikation och vi ska jobba så i 360 grader, arbeta med målgruppsfokus och 

så vidare”(Enhetschef). En annan informant svarar även att: ”[..]till viss del så har det 

(omorganisationen) lett till en tydlighet internt, och vissa delar är fortfarande under 

utveckling. Vi inte är framme” (Enhetschef). 

  

7.2.2 Kommunikation inom organisationen 

7.2.2.1 Begreppsuppfattning 

Samtliga informanter håller med om att Svenska institutet är en kommunikationsmyndighet 

och att institutets generella arbetsuppgifter har med kommunikation att göra. På frågan om 

hur informanterna ställer sig till begreppet kommunikation samt hur de tror att andra på 

institutet uppfattar begreppet talade informanterna om brister i den gemensamma 

uppfattningen. Samtliga informanter hävdar att kommunikation är ett begrepp som diskuteras 

flitigt på institutet. För somliga handlar däremot diskussionen om vad kommunikation är, när 

kommunikation används, var den tar vid eller om ”allt är kommunikation”. En informant 

beskriver motstridigheterna som att: ”[…]ska vi se en utställning som kommunikation, eller 
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måste man ha en skrift till eller en webbsida, är det då det blir kommunikation? Sådana 

frågor har alltid diskuterats på SI tror jag, hur vi ser på kommunikation överhuvudtaget” 

(Enhetschef). Samtliga informanter är överens om att en utställning i sig också än en form av 

kommunikation, att kommunikation inte enbart ”läggs på” eller är tillägg så som broschyrer 

och mejlutskick. Detta är dock en uppfattning som de inte riktigt tycker överensstämmer med 

uppfattningar bland andra anställda på institutet. ”Jag ser kommunikation som någonting som 

hela tiden ska vara en ingrediens i allt vi gör. SI är bra på att kommunicera det, men vi kan 

bli ännu bättre på att strukturera och planera” (Projektledare). 

  

7.2.2.2 Kommunikativa verktyg 

För att ta reda på vilka möjligheter det finns för intern kommunikation på Svenska institutet 

fick informanterna besvara frågan om vilka verktyg som används för detta. Institutets intranät 

används av alla anställda där information om arbetsuppgifter och regleringsbrev presenteras. 

En informant svarar att: ”Vi har stormöten, Annika (generaldirektören) har en blogg där hon 

berättar om nyheter, vi har intranätet som är jätteaktivt, där står allt vad pressen skriver om, 

vår pressekreterare skriver om allt nytt som man hittar i pressen om oss, där lägger vi in alla 

nya dokument, alla möten” (Stabsmedlem). På intranätet ligger även ”projektplatser”, vilket 

är öppna plattformar med material för utställningar och dylikt som främst används av 

institutets projektledare. 

  

Möten mellan anställda på institutionen förekommer frekvent, men de mer övergripande 

sammanträdena sker främst i form av så kallade husmöten som sker en gång i månaden. 

  

Utöver dessa möten har de olika enheterna verksamhetsdagar där de anställda inom enheterna 

träffas och planerar men där även annan kompetens utifrån eller över enhetsgränsen tas in. 

Enligt en informant planeras: ”[..] de största grejerna inför nästa år tillsammans” 

(Enhetschef).   

  

Ett annat arbetsredskap som flera informanter talar om kallas ”Snurran” och är ett 

arbetsredskap för hur en projektprocess ska startas och genomföras, från start till mål och 

utvärdering. Snurran går ut på att en idé kommer in och tas till ledningsgruppen. Blir idén 

sedan godkänd görs en projektplan, som även den måste godkännas för att kunna verkställas. 

”Snurran skulle kunna vara ett bra verktyg om det fungerade, men den har inte hittat sina 
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former när det gäller avstämningsmöten och om idén är godkänd eller inte” (Projektledare) 

är en informants uppfattning. Samma informant menar även att projektmodellen lämnar de 

anställda osäkra, beslutsprocessen är lång och utdragen där informanten inte alltid är säker på 

om idén är godkänd eller ”är detta så litet att man inte behöver ta upp det i 

ledningsgruppen?” (Projektledare). 

  

7.2.2.3 Tolkning och dialog kring regleringsbrev och myndighetsinstruktion 

I diskussionen kring huruvida det går att ändra i uppgifter i regleringsbrevet eller hur 

detaljerat det är, är informanterna oense. Somliga informanter menar att regleringsbrevet är 

relativt klart och inte är öppet för tolkning. Andra anser att regleringsbrevet inte är speciellt 

detaljerat, som följande informant som arbetar med kommunikation och strategi beskrev: 

”Regleringsbrevet är inte detaljerat. Med till exempel Wallenbergutställningen så stod det 

inte hur den utställningen skulle utformas utan vårt uppdrag var att ta fram en utställning och 

sen turnera med den. Sedan har ju vi haft möjlighet att utforma den själva, det är inte så 

detaljerat jämt” (Projektledare). En annan säger: ”Vi måste tolka regleringsbrevet. Låt säga 

att vi har fått som uppgift att hantera jämställdhetsfrågor, något vi till exempel kan  förvandla 

till en utställning om papparollen. Det är få formuleringar i regleringsbrevet än väldigt 

tydliga” (Projektledare). 

  

Två enhetschefer anser snarare att: ”SI har ett väldigt, om man jämför med andra 

myndigheter, detaljerat regleringsbrev. Vi har många olika finansieringar, vi har många 

olika återrapporteringskrav som ställer till det lite för oss när det gäller hur vi kan lägga upp 

vår verksamhet för internstyrning och effektivisering och så vidare”, samt; ”I t.ex. 

regleringsbrevet 2011, för föregående verksamhetsår, så hade vi inskrivet i regleringsbrevet 

att vi skulle ta fram en officiell webbplats, Sverigewebbplats som är riktad mot Nordafrika 

och Mellanöstern, och det är ju ett väldigt detaljerat och direkt uppdrag som ges i 

regleringsbrevet” (Enhetschef). 

  

På frågan om det kan förekomma några överraskningar i regleringsbrevet är svaren delade 

beroende på vilka arbetsuppgifter informanterna har. Enhetscheferna och stabsmedlemmen 

menar att regleringsbrevet tas fram ur en dialog mellan Svenska institutet och 

Utrikesdepartementet vilket betyder att uppgifter i regleringsbrevet diskuteras fram vilket inte 

lämnar någon plats för överraskningar. ”[...] där har vi en bra dialog. Däremot så kan det 
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vara så att man har olika bilder av vilka uppdrag som ska stå med vilka som inte ska stå med 

(i regleringsbrevet), till exempel att det här behöver inte stå med för det kommer vi att göra 

ändå, det är självklart att vi kommer genomföra evenemang i utlandet, det behöver inte stå 

med” (Enhetschef). En av projektledarna uppger en annan uppfattning: ”Jo det kan vara 

överraskningar i regleringsbrevet. Kanske inte överraskningar för ledningsgruppen, men för 

projektgruppen ibland. (Projektledare). 

  

Inför arbetet med regleringsbrevet fick informanterna svara på frågan om de anser och/eller 

håller med att de anställda på institutet får veta vad de ska göra men inte varför, är svaren 

även här oense. Vissa av informanterna säger att deras arbetsuppgifter inte kräver en 

förklaring utan är klara i sig, medan andra hävdar att det är en brist. 

  

”Det kan jag verkligen hålla med om. Att det kan vara en brist… och det hänger väl ihop med 

att det ligger både hos utrikesdepartementet, ledningen och hos oss på något sätt. Det klart 

att det finns ett skäl att det finns ett uppdrag som handlar om att vi ska skapa sweden.se på 

arabiska. Det finns ju ett ökat fokus på Mellanöstern som gör att det är viktigare att arbeta 

med offentlig diplomati och kommunikationsfrågor där, och det står ju inte i regleringsbrevet. 

Det står ju bara att vi ska göra det” (Enhetschef). 

  

7.2.2.4 Behov och diskussion av kommunikation 

På frågan om hur den interna kommunikationen inom Svenska institutet kan förbättras svarar 

en informant att: ”Det finns ett stort behov av kommunikation internt, och där finns det säkert 

mycket mer som vi kan göra också för att alla har en bild av varför vi gör olika uppdrag och 

hur de hänger ihop, den övergripande strategin och vem som håller i vad och så vidare” 

(Enhetschef). Samtliga informanter håller med om att det är viktigt att hela tiden diskutera 

kommunikation så att alla anställda på Svenska institutet kommunicerar en enhetlig bild av 

organisationen. Däremot håller inte alla med om att det genomförs. En projektledare talar om 

att: ”Det finns lika många institut som det finns anställda. Det är i och för sig sällan något 

problem i och med detta, vi har en bra stämning och försöker att hitta lösningar som passar 

alla” (Projektledare). 

  

En informant berättar att: ”SI säger att de är en lärande organisation, detta borde betyda att 

man ska ta tillbaka kunskap från projekt som genomförts. Man måste ju få feedback på det 
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man gör och man vill ju även höra hur andra ser på det och få lyssna på andra [...]. Det 

känns som att det är viktigare att göra mer, mer, mer och snurra på jättefort, men inte så 

mycket återkoppling och analys” (Projektledare). 

  

7.2.3  Organisation i offentlig sektor 

7.2.3.1 Kommunikationsflöde 

Svenska institutet har Utrikesdepartementet som främsta uppdragsgivare. På frågan hur 

överlämningen av regleringsbrevet ser hur samt hur det regleringsbrevet sprids till de 

anställda på Svenska institutet svarar de flesta informanter att processen startar långt innan 

regleringsbrevet kommer till institutet; ”Regleringsbrevet är ingenting som bara dimper ner 

här utan vi har en dialog[..]” (Stabsmedlem). En enhetschef svarar att: ”Då är det ju 

framförallt generaldirektören och avdelningscheferna, och ekonomidelen som är med i den 

första dialogen (med UD). I nästa steg blir det även enhetschefer och enheter. Det kan ju 

exempelvis vara så att det står att Svenska institutet ska utveckla sidan sweden.se på 

arabiska, och då kan inte Annika som är generaldirektör godkänna det utan att kolla med den 

enheten som jobbar och fråga vad som händer om det står så här i regleringsbrevet.” 

(Enhetschef). 

  

7.2.3.2 Återrapportering och kontakt 

På frågan om hur återrapporteringen av uppgifter från regleringsbrevet och i verksamheten till 

ledning eller chefer sker ges blandade svar. En enhetschef berättar att återrapporteringen sker 

internt men ibland tillsammans med de man samarbetat med i ett projekt. Där görs en 

gemensam rapport med alla samarbetspartner som även skickas till dem där det utvärderas 

vad som varit bra, vad som kan förbättras och så vidare. En projektledare menar däremot att 

återrapporteringen är bristfällig. 

  

”Man återrapporterar inte till någon chef. Avdelningscheferna har inte riktigt tid att lyssna. 

Ledningsgruppen sätter igång en projekt och godkänner det, men sedan är de inte 

intresserade av hur det gick. Enda gången man återrapporterar är i årsredovisningen där 

projektspecifika mål ska diskuteras” (Projektledare). 
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I frågan ”Vem på UD har du kontakt med” var svaren från informanterna delade på grund av 

olika arbetsområden. Samtliga informanter inom de olika arbetsområdena hade delvis löpande 

kommunikation med utrikesdepartementet på flera olika nivåer. En projektledare uppger 

däremot att det handlar om vem personligen på utrikesdepartementet man har kontakt med: 

  

”Det handlar om vem som jobbar där. Ibland kommer man bra överens med någon och då 

har man nära kontakt, sedan pratar man inte med någon på flera månader för att den 

specifika personen har slutat” (Projektledare). En annan informant uppger att det ”Det finns 

uppföljningsmöten med UD om regleringsbrevet eller uppdrag, men snarare för avstämning 

än om tolkning av uppgifter” (Enhetschef). 

  

7.2.3.3 Utvärdering från UD 

När året har gått och alla enheter har presenterat sina genomförda arbetsuppdrag bland annat i 

årsrapporten ställdes frågan till informanterna om utrikesdepartementet gör någon utvärdering 

av denna årsrapport. Samtliga informanter svarar att det inte är säkra på om detta 

förekommer. Stabsmedlemmen säger att ”[..] det kallas för dialogmöten när UD och alla, 

från statsrådet till GD och avdelningschefer, sitter och pratar om hur regleringsbrevet och 

årsredovisningen stämmer överens. Har vi gjort det vi ska helt enkelt?” (Stabsmedlem). En 

projektledare svarar att handläggarna och projektledarna ibland får vara med på dialogmötena 

men att det enligt denne inte verkar vara bestämt vilka som ska vara med. Projektledaren har 

själv upplevt att anställda på utrikesdepartementet har frågat efter de anställda på Svenska 

institutet som faktiskt har jobbat med särskilda uppgifter som diskuteras på mötena: ”Konstigt 

att du (projektledare) inte var med på detta dialogmöte. Det var bland annat ditt projekt som 

diskuterades och du var inte där” (Projektledare). Andra informanter uppger sig veta desto 

mindre. ” […] det finns men jag tror inte att det görs helt strukturerat, utan vi har möten med 

våra olika myndighetshandläggare och då kan man få återkoppling. Då mäter man till 

exempel hur det har funkat med årsredovisningen och liknande saker." (Enhetschef). En 

annan informant uppger att hon inte vet om återkoppling från utrikesdepartementet 

förekommer; ”Haha ja det hoppas jag verkligen! Exakt hur det går till det vet jag inte, men 

det förutsätter jag och hoppas verkligen, för annars gör vi väldigt mycket arbete för 

ingenting” (Projektledare). 

  

På frågan om utvecklingsprogrammet och förändringen av de strategiska dokumenten har lett 
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till en förändring för den interna kommunikationen på Svenska institutet är svaren 

motstridiga.  

 En projektledare berättar att omorganisationen inom Svenska institutet inte har lett till några 

förbättringar för den interna kommunikationen i institutet. Det vertikala 

kommunikationsflödet och beslutsprocesserna har snarare blivit längre enligt projektledaren; 

”Det har varit en stor omställning successivt. Beslutsvägarna har blivit längre eftersom det 

nu har tillkommit en nivå. Förut var det en plattare organisation med en ledningsgrupp och 

sedan avdelningar. Nu är det ledningsgrupp, tre avdelningar och åtta-nio enheter. Den består 

bara av en person, avdelningschefen” (Projektledare). Projektledaren uppger att detta 

stundtals kan vara mycket ineffektivt och tror även att det kan vara svårt att hantera som 

avdelningschef, till exempel att svara på frågor och fatta beslut man inte alltid kan ha 

tillräckligt med kunskap om.  

  

7.2.4 Sammanfattning resultat: 
Genom en dokumentanalys och informantintervjuer ämnar uppsatsen att analysera Svenska 

institutet myndighetsinstruktion och strategiska dokument samt hur de anställda vid institutet 

uppfattar deras arbetssituation utifrån kommunikation, strukturer, visioner och strategier och 

så vidare.   
 

Myndighetsinstruktionen redogör bland annat för hur Svenska institutet skall arbeta med 

frågor innanför ramen för Sverigefrämjande samt institutets arbete med uppdrag, finansering, 

mål och återrapporteringskrav etcetera.  
 

Dokumentanalysen av institutets strategidokument belyser mer utförligt Svenska institutets 

interna kommunikativa strategi i from utav bland annat definition av Svenska institutets syfte, 

dess mål och visioner och så vidare. Dokumentet beskriver hur institutet är organiserat samt 

hur institutets verksamhet ska styras, följas upp och utvärderas.  
 

Informantintervjuerna med de fem anställda vid Svenska institutet avser att undersöka 

huruvida myndighetsdokumenten implementeras i arbetet samt de anställdas generella 

uppfattningar kring de områden som dokumenten berör. Undersökningen grundar sig i ett 

jämförande mellan styrdokumenten och de anställdas åsikter, ifall de går isär eller aktivt 

skildras i arbetsvardagen.   



	   49	  

8.0 Analys 

8.1 Dokumentanalys 

8.1.1 Myndighetsinstruktion och regleringsbrev 

Enligt David Silvermans fyra sätt att definiera en organisations mål är det första sättet att 

definiera dess ursprungliga mål, något som ofta formuleras i formella skriftliga dokument. 

  

Svenska institutets ursprungliga mål går att återfinna i de formella styrdokument, där den 

grundläggande uppgift som myndigheten har presenteras av Utrikesdepartementet. 

  

I myndighetsinstruktionen för Svenska institutet presenteras varken abstrakta eller konkreta 

mål, det som enligt Charles Perrow skulle benämnas som officiella mål (visioner) och 

operationella mål. Under rubriken ”övergripande uppdrag” är däremot de nämnda uppdragen 

abstrakta på så sätt att Svenska institutet ska ”främja samarbete och långsiktiga relationer med 

andra länder” men detta konkretiseras sedan då det specificeras inom vilka områden det ska 

göras. Även under rubriken ”Svenska institutet ska särskilt…” är det svårt att karaktärisera 

målen då de inte är specificerade men inte heller ”kännetecknas av en hög abstraktionsnivå”, 

något som Perrow menar att en vision bör göra. De uppsatta direktiven är inte standardiserade 

eller mätbara, och fungerar mest som en uppdragsbeskrivning än som uppsatta visioner eller 

mål för verksamheten. 

  

I regleringsbrevet presenteras desto fler specificerade, operationella mål för institutet som till 

exempel projekt och speciella insatser som Utrikesdepartementet finner är av vikt för det 

kommande verksamhetsåret. I detta dokument finns inget officiellt mål eller vision för 

organisationen presenterat. 

  

I och med att Svenska institutet är en myndighet så verkar de som ett instrument för att uppnå 

mål och resultat som samhället och staten anser är viktiga. I enlighet med det instrumentella 

perspektivet så är målen för organisationen satta från början och dessa mål ger möjlighet till 

en politisk kontroll. Institutet handlar även målrationellt, i detta fall eftersom att 

organisationen bygger sin verksamhet kring de mål som utformats i dessa dokument och 

arbetar därefter. Utifrån en analys av dessa dokument och de ursprungliga målen för institutet 

går det dock att se svårigheter för dem att agera med fullständig målrationalitet. Direktiven är 
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vaga och det finns stor tolkningsmöjlighet, något som till exempel går att se under rubriken 

”uppdrag” i regleringsbrevet det beskrivs att institutet ska medverka i ”relevanta” projekt 

inom bland annat EU och att de ska ”ta fram visst material till stöd av utlandsmyndigheterna 

och genomföra särskilda insatser i samarbete med vissa prioriterade utlandsmyndigheter”. 

Eftersom att agera fullständigt målrationellt innebär att organisationen har klara och 

konsistenta mål med full översikt över alla alternativ är det inte genomförbart utefter dessa 

direktiv. 

  

Som nämnts i teoriavsnittet för denna uppsats så växte den lärande organisationsformen fram 

i och med ett ökat fokus på kunskap inom organisationer och det faktum att lagar och 

instruktioner i allt mindre utsträckning styrde organisationer. I egenskap av en myndighet så 

styrs Svenska institutet som bekant av formella instruktioner – men då dessa ger ett så pass 

stort utrymme för tolkning så är vikten av tydlighet och klara definitioner allt större. 

Styrdokumenten ger inte några klara riktlinjer för hur institutet ska genomföra det 

presenterade uppdragen och det är därför viktigt att organisationen själva tar ansvaret för att 

förtydliga organisationens syfte och kontext för att organisationsmedlemmarna ska kunna 

förstå uppgifternas helhet och sammanhang, och i sin tur kunna anamma en lärande 

organisationsform. I varken regleringsbrevet eller myndighetsinstruktionen finns några 

uppsatta riktlinjer hur organisationen ska vara utformad, någonting som blir tydligt då 

rubriken ”organisationsstyrning” i regleringsbrevet är tom. Dessa formella styrdokument bör 

alltså endast betraktas som en utgångspunkt för institutets arbete, det ursprungliga målet. Hur 

organisationen ska arbeta är istället något som är beskrivet i den strategiska inriktningen, 

utformad av Svenska institutet självt. 

  

8.1.2 Strategisk inriktning 

Det andra sättet att definiera en organisations mål enligt David Silverman är att granska 

ledningens mål. I Svenska institutets fall är dessa presenterade i verksamhetens strategiska 

inriktning – ett dokument utformat under 2011 på generaldirektörens initiativ. 

  

Till skillnad från de båda styrdokumenten innehåller den strategiska inriktningen en tydligt 

definierad vision och officiellt mål. Svenska institutets definierar även sin egen uppfattning av 

ordet vision som överensstämmer med Charles Perrows definition av begreppet. Efter en 



	   51	  

precisering av den breda ramen för verksamheten så operationaliseras visionen till olika mål 

för verksamheten, långsiktiga och kortsiktiga, vilka stämmer överens med de övergripande 

målen i de tidigare analyserande styrdokumenten. Denna överensstämmelse går bland annat 

att se då man granskar de verkningsområden som är presenterade för institutet i 

myndighetsinstruktionen (kultur, utbildning och forskning och demokrati samt samhällsliv i 

övrigt) och jämför dem med målen som är presenterade i strategidokumentet, exempelvis 

”utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i särskilda länder”. De mål som är 

presenterade i den strategiska inriktningen är även i enlighet med Christensens definition av 

operationella mål både specifika och i hög utsträckning även mätbara. 

  

Efter en definition av visionen och målen presenteras institutets strategier med hjälp av 

rubriken ”våra strategiska val – hur”. Denna presentation operationaliserar vision- och 

målbilderna ytterligare genom att lägga fram olika strategiska tillvägagångssätt för att just 

veta hur institutet ska nå dit de vill. 

  

Presentationen av institutets vision, mål och strategier överensstämmer mycket väl med 

Heides pyramid som förklarar förhållandet dem emellan, både gällande upplägg i texten och 

det språkliga uttrycket. Visionen bildar den abstrakta målbilden som målar upp en slags 

utopisk drömvärld, ”(…) en värld där medborgare och stater har förtroende för varandra och 

där Svenska institutet är en av världens främsta organisationer för att uppnå detta”, målen blir 

en operationalisering av detta, en uppdelning av drömbilden till något mer hanterbart. 

Slutligen blir strategierna ytterligare en konkretiserande för att definiera hur organisationen 

ska arbeta. 

  

Tydlighet är inte bara någonting som gäller definitionen av institutets vision, mål och 

strategier utan någonting som genomsyrar hela det strategiska dokumentet. Under rubriken 

Bakgrund finns klara beskrivningar av de områden som har störst behov av att utvecklas 

enligt institutet självt och inriktningen innehåller även en tydlig definition av hur institutet 

definierar sig själva som organisation, en presentation av vilka som styr dem, vilket 

geografisk fokus institutet ska arbeta efter och så vidare. Alla dessa definitioner är viktiga 

byggstenar i en lärande organisationsform, ett hjälpmedel för att organisationsmedlemmarna 

ska kunna förstå uppgiftens helhet och sammanhang och även för att kunna uppfylla Senges 

första princip för den lärande organisationen – personligt mästerskap. Om den anställda har 

insikt i och förståelse för organisationen ökar möjligheten till att se vad som är viktigast för 
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organisationen i enskilda händelser. 

  

Något som återkommer upprepade gånger i dokumentet är även vikten av återrapportering, 

uppföljning, utvärdering och att dra nytta av erfarenheter. Enligt Granberg ägnar sig alla 

organisationer åt lärande – men det är inte alla som kan använda lärandet. Att hela tiden 

utvärdera sitt arbete och dra nytta av kunskaper utifrån detta är alltså något som kan betraktas 

som grundstenen i en lärande organisation och en strävan som tydligt uttrycks i den 

strategiska inriktningen för institutet. 

  

Ett annat område inom organisationen som det läggs mycket vikt på i den strategiska 

inriktningen är en ökad samverkan, något som kan kopplas till Peter Senges fjärde disciplin 

inom den lärande organisationen – teamlärande. Svenska institutet ska ses som ett 

sammanhållet institut och utnyttja sina resurser genom att se till medarbetarens kompetens 

snarare än dess funktion, något som skulle kunna översättas till att institutet vill göra det 

enklare att genomföra projekt över enhetsgränserna. 

  

I det stora hela uttrycker Svenska institutet merparten av de viktigaste grundpelarna i en 

lärande organisation i sin strategiska inriktning, med störst fokus på samverkan (teamlärande), 

gemensamma visioner samt tydliga definitioner av verksamhetens syfte och kontext. Något 

som skulle kunna tilläggas här är att dokumentet kan tyckas vara lite långt, då vissa saker 

återupprepas och skulle kunnat sammanfattas på ett klarare sätt. Dokumentet visar trots detta 

på tendenser till ett väl utvecklat kommunikationsarbete då de formella styrdokumenten 

(myndighetsinstruktionen och regleringsbrevet) har konkretiserats och verksamheten ringats 

in genom tydliga målbilder. Något som inte återfinns i den strategiska inriktningen är dock 

hur institutet ska arbeta för att ta tillvara på kunskap och hur verksamheten ska utvärderas. 

Precis som Heide (2005) menar så är risken med strategiska dokument att de blir retorik utan 

handling, ett dokument som finns men inte följs i praktiken. Detta är ytterligare ett steg i 

granskningen av Svenska institutet och återfinns nedan – i analysen av intervjuresultaten.   

  

8.2 Intervjuanalys 

Enligt David Silvermans fyra metoder för att definiera mål inom en organisation innebär den 

tredje metoden att granska de aktiviteter som den specifika organisationen faktiskt utför. Då 
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myndighetsinstruktionen och den strategiska planen definierat Svenska institutets 

ursprungliga mål samt mål definierade av ledningen, så ger intervjuerna en inblick i det 

faktiska arbetet på institutet. 

  

8.2.1 Mål, strategi och vision 

Som beskrivet tidigare har de flesta organisationer i Sverige idag styrdokument där bland 

annat organisationens mål och visioner presenteras, till exempel i så kallade strategiska 

dokument eller inriktningar. Dessa strategier utarbetas som tidigare beskrivet för att kunna 

uppnå dessa mål och visioner och där organisationen brukar utarbeta strategier som ledningen 

och dess anställda tillsammans behöver förstå och arbeta efter. Svenska institutets strategiska 

inriktning behöver uppdateras och utvecklas allt eftersom på grund av att det är ett sådant 

aktivt dokument. Dessa dokument ses av informanterna som en källa till vilka prioriteringar 

som ska göras i arbetet och menar att syftet med en strategi är just att förklara för de anställda 

hur de ska arbeta och vad de behöver göra i avsikt att uppnå organisationens mål. 

  

Att strategierna behöver vara någonting som alla organisationens anställda förstår och lär efter 

för att på bästa sätt försöka uppnå organisationens gemensamma mål och visioner är 

någonting informanterna håller med om. Gemensamma visioner är en av de fem grundpelarna 

i den lärande organisationen och kännetecknas även av gemensam förståelse och 

engagemang. Informanterna berättar att de strategiska dokumenten är aktiva, men det faktum 

att en projektledare uttrycker att dokumentet är någonting som det “tjatas om” visar tendenser 

till att det kanske snarare är ledningen som önskar ett mer aktivt och implementerat 

användande av dokumenten än vad de anställda gör. Dock uttrycker alla informanter att 

uppmuntran om strategin är ett positivt initiativ från ledningens sida. 

  

Riskerna med att de nya strategidokumenten inte följs i praktiken utan istället förblir retorik 

är för tidigt att avgöra enligt informanterna. De uppger att de försöker att arbeta mer 

målgruppsinriktat och mera integrerat, men avsaknaden av klara och konkreta processer kan 

liknas vid Heides teori om strategier. En fördel med abstrakta strategier och mål är att det 

skapar en flexibilitet för ledningen och anställda, exempelvis i friare utformande av 

arbetsprocesser, men Heide menar att strategier och visioner får svårt att skapa mening och 

förverkligas om dessa inte omsätts till handling, och förblir just retorik. Att försöka jobba mer 
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inriktat i olika processer är inte samma sak som att konkreta åtgärder eller handlingar. 

  

Som Christensen förklarar i sin teori om organisationer i offentlig sektor så är offentliga 

organisationer multifunktionella och en sammanslagning eller kombination av flera styren 

snarare än något renodlat styre. Detta leder till svårigheter i arbetet mot gemensamma och 

grundläggande mål och kan även förvärras om de anställda endast får veta vad och hur de ska 

göra men inte varför som informanterna uppgav. Avsaknaden av bakgrundsinformation kan 

även ses som en brist ur ett lärande organisationsperspektiv och ur ett instrumentellt 

perspektiv. Den lärande organisationen förespråkar dialog och reflektion mellan alla anställda 

inom en organisation för att på så sätt kunna utvecklas och ta del i de frågor som inte är 

tydliga eller kan ifrågasättas. En viktig byggsten är även att ha en bred förståelse för och 

kunskap om sina arbetsuppgifter. Detta gäller delvis även för det instrumentella perspektivet 

där det ur en formell och byråkratisk form förväntas finnas en arbetsuppdelning där alla 

anställda har tydliga mål. Där ligger nyckeln till ett fullständigt målrationellt arbete i 

vetskapen om konsekvenserna som olika arbetssätt kan ha i förhållande till att uppnå målen. 

Detta medför att det blir viktigt för den anställde att veta varför denne ska genomföra sin 

uppgift, någonting som informanterna uppger är bristfälligt. Informanternas personliga 

visioner om en förbättrad och utvecklad kommunikation är svår att klassa som gemensamma 

mål enligt Senges lärande organisationsteori, då de anställda inte är medvetna om varandras 

gemensamma strävan samt att visionerna inte är implementerade för alla på institutet. 

 

8.2.1.1 Kommunikation inom organisationen 

Att fråga sig “Vad är kommunikation” anser informanterna vara viktigt, men att det begreppet 

och innebörden av ordet inte alltid har en gemensam betydelse för alla anställda på Svenska 

institutet även om samtliga informanter hade samma uppfattning. Enligt teorin om den 

lärande organisationen borde de anställda ha möjlighet att föra en mer utförlig dialog kring 

begreppet kommunikation och applicera två av de fem grundpelarna inom lärande 

organisation: gemensamma visioner och teamlärande. Genom dialog och arbete i och mellan 

enheter samt strävan efter gemensam begreppsuppfattning så borde de anställda ha samma 

uppfattning om innebörden av ordet kommunikation, någonting som de uppges ha, men 

ovetandes om varandra. Informanterna var överens om att det är av största vikt att alla 

anställda vid en kommunikativ organisation har någorlunda samma uppfattning av begreppets 

innebörd. 
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De kommunikativa verktyg som används på Svenska institutet verkar överlag vara effektiva 

där intranätet är ett av de verktyg som alla anställda på institutet kan ta del av. Vid sidan om 

detta har de även olika möten, sammanträden och verksamhetsdagar där de anställda på olika 

nivåer träffas. Utöver dessa möten verkar kommunikationen som tidigare nämnt vara 

bristfällig inom organisationen och där nya arbetsverktyg som ”Snurran”, vars uppgift 

grundar sig i de avstämningsmöten institutet har för att godkänna eller inte godkänna projekt, 

fungerar i teorin men inte i praktiken enligt en informant. Beslutsvägen och graden av 

organisationskomplexitet, som kommer belysas mer senare, är sedan omorganisationen lång, 

tidsmässigt ineffektiv och lutar åt att vara en komplex organisation, med många 

enheter/nivåer, snarare än enkel. Det går att utläsa svårigheter i att balansera en komplex 

organisation med en lärande organisationsform då den lärande organisationen förespråkar 

dialog och återkoppling i stor utsträckning vilket försvåras ifall organisationen är stor med 

många enheter och nivåer som inte nödvändigtvis har kontinuerlig kommunikation.     

  

I en lärande organisation är de anställdas förståelse för uppgift och sammanhang viktigt då de 

behöver tolka sina arbetsuppgifter. Svenska institutet är en myndighet och styrs därför, som 

enligt Christensens begreppsbeskrivning, som en typisk organisation i offentlig sektor med 

regler och instruktioner men där delar i dessa är något generella och lämnar utrymme för 

tolkning. Kring frågor om tolkning och dialog i regleringsbrevet var flera av informanterna 

oense om huruvida regleringsbrevet var detaljerat eller behövde tolkas, ifall det kunde 

förekomma överraskningar i regleringsbrevet eller ej. Den formella och byråkratiska 

organisationsstrukturen kommer till uttryck i den hierarkiska uppdelningen av informanternas 

svar. De som uppgav att regleringsbreven var detaljerade var stabmedlemmen och 

enhetscheferna medan de som inte upplevde regleringsbrevet som detaljerat utan att de själva 

behövde tolka och utforma svar på uppgifterna själva var projektledarna. Likaså gällde det när 

frågan om det kunde dyka upp överraskningar ställdes. Enhetscheferna och stabsmedlemmen 

berättade att regleringsbrevet framställs i dialog mellan ledningen på Svenska institutet och de 

berörda på Utrikesdepartementet och att det därför inte förekommer någonting nytt i 

regleringsbrevet som inte diskuterats tidigare. Projektledarna uppgav däremot att det kunde 

uppstå överraskningar som det var möjligt att ledningen visste, men inte projektledarna själva 

då dessa inte är delaktiga i diskussionerna inför regleringsbreven. Denna potentiella 

omedvetenhet om vad för arbetsuppgifter som kan dyka upp på arbetsplatsen hämmar 

förmågan att lära sig och utvecklas inom organisationen, enligt Senge kallad sitt personliga 
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mästerskap. Även Christensens instrumentella perspektivsteori menar att anställda inom en 

formell och byråkratisk organisationsstruktur ska utföra fastlagda och klara arbetsuppgifter 

för att kunna arbeta så målrationellt som möjligt. Det går därmed att se tendenser i att 

institutet inte fullt dämpar uppkomsten av överraskningar ur något av de teoretiska 

perspektiven.  

 

Alla informanterna upplevde att den interna kommunikationen alltid kan förbättras och 

utvecklas, men även den externa kommunikationen som är Svenska institutets främsta 

arbetsuppgift. Dessa två delar resoneras det om i diskussionen kring en enad bild av Svenska 

institutet. Alla informanter är eniga om att det är av stor vikt att som organisation diskutera 

fram och försöka förmedla en enhetlig bild av Svenska institutet. Som de strategiska 

dokumenten säger så är Svenska institutet ETT institut där man arbetar för att vara 

mångfacetterad snarare än splittrade och spretiga. Detta håller inte alla informanter med om 

utan berättar att det snarare finns lika många Svenska institut som det finns anställda i 

organisationen. Detta kan även bero på att det i de strategiska dokumenten även framkommer 

att alla anställda vid institutet ska ha en gemensam bild av varför de finns, hur uppdragen ser 

ut och vad som förväntas av dem, men samtidigt att de själva ska ansvara för att skaffa sig 

denna bild.   

 

8.2.1.2 Organisation i offentlig sektor 

Beslutsprocessen och kommunikationsflödet mellan de anställda på Svenska institutet visar 

tendenser på att institutet verka under en formell och byråkratisk form som präglas av ett 

hierarkiskt och vertikalt kommunikationsflöde, än under den lärande organisationsformen 

som förespråkar gemensamma beslutsprocesser och reflekterande kommunikation på flera 

nivåer. Som tidigare nämnts är exempelvis regleringsbrevet utformat av generaldirektören, 

avdelningscheferna, och ekonomidelen i den första dialogen med Utrikesdepartementet, 

därefter inkluderas även enhetscheferna. Som en enhetschef tidigare berättat underrättas de 

anställda i enheterna så att ledningen är medveten om att vissa projekt går att genomföra, men 

samtidigt hävdar projektledarna att det kan förekomma överraskningar i regleringsbrevet. 

Enligt Christensens förklaring av det instrumentella perspektivet och teorin om organisation i 

offentlig sektor, överlåts beslutsprocessen till ledningen i institutet och därmed kan beskrivas 

som centraliserad. I tolkningsprocessen och utformandet av projekt får de anställda vara med 

och bestämma utförandet, men inte tillräckligt för att deras beslut kan förändra deras 
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arbetsuppgift i sig. 

  

En viktig del i en lärande organisation är att föra dialoger och återrapportera för att kunna få 

kritik och reflektera över genomförda arbetsuppgifter. En enhetschef svarade att 

återrapportering utöver årsredovisningen förekommer men främst till de samarbetspartners 

denne arbetat med. En projektledare hävdar däremot att varken avdelningschefer eller 

ledningsgruppen har ett intresse för återrapportering av exempelvis ett projekt utan att detta 

endast sker i form av årsredovisningen. Att som anställd arbeta för att återrapportera sina 

arbetsuppgifter för det gångna året genererar en översikt för ledningen och 

Utrikesdepartementet om vad som försiggått, men knappast något rum för reflektion och 

utvärdering eller främjande av lärande för de övriga anställda vid institutet. 

  

Informanterna har kontinuerlig kontakt med en rad olika anställda vid Utrikesdepartementet 

men där dialogen snarare handlar om det pågående arbetet och avstämningar än om tolkning 

av arbetsuppgifter och återkoppling. Återkoppling och utvärdering är som tidigare beskrivet 

en av de centrala delarna i den lärande organisationsteorin där kunskap bäst tas tillvara på och 

arbetssätt förfinas. Detta är en viktig del ända ner på den enskilde anställde vid en 

organisation för att kunna kritiskt reflektera sin arbetsprocess och de slutresultat man nått. 

Stabsmedlemmen berättar att det finns så kallade dialogmöten men att endast statsrådet, 

generaldirektören och avdelningscheferna sitter och diskuterar hur regleringsbrevet och 

årsredovisningen överensstämmer. En projektledare uppger däremot att anställda med 

liknande arbetsuppgifter får vara med, men att detta inte verkar vara bestämt eller strukturerat. 

Samma projektledare uttrycker även en känsla av att det är viktigare att hela tiden göra mer 

och arbeta snabbare istället för att stanna upp, reflektera och ge utrymme för utvärdering.  

  

I och med omorganisationen har även kommunikationsflödet internt förändrats inom Svenska 

institutet. Somliga informanter uppger att mycket av omorganisationen är för tidigt att 

utvärdera, medan andra ser brister direkt. Det som enligt informanten tidigare var en platt 

organisation har nu vuxit på grund av ytterligare en tillagd nivå som i sin tur har lett till en 

mer hierarkisk och formell uppdelning i organisationen. En projektledare berättade att 

omorganisationen inte har lett till några förbättringar för den interna kommunikationen i 

institutet utan att det vertikala kommunikationsflödet och beslutsprocesserna snarare har blivit 

längre. Som Christensen förklarar kan en organisation vara antingen enkel eller komplex, där 

ju fler nivåer och enheter en organisation har både horisontellt och vertikalt, desto troligare är 
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det att organisationsstrukturen är komplex. Det går därför att anta att Svenska institutet 

tidigare liknade en enkel organisation men att efter omorganisationen och ökningen av nivåer 

och enheter liknar en komplex organisation.  

  

Utifrån informanternas berättelser går det att se tydliga likheter och tendenser mellan Svenska 

institutet och det instrumentella perspektivet i form av organisationsstruktur. Institutet är en 

formell och byråkratiskt organisation med en tydlig hierarki där det är ledningen som sitter 

som överordnade över de övriga anställda. Dessa, delvis generaldirektören, staben, 

avdelningscheferna, ekonomiansvarige med flera, sitter med de starkaste styrverktygen. 

Institutet önskar kommunicera likt en lärande organisation, med stort fokus på reflektion och 

tillvaratagande av tidigare erfarenheter, men där den hierarkiska uppdelningen snarare leder 

till att kommunikationen rör sig uppifrån ledningen och ner till de underordnade, för att sedan 

återvända endast i form av återrapportering i årsrapporten. Teorin styrks även av att ledningen 

med sina starka styrverktyg kan tilldela sig själv en starkare position i organisationen och 

genomföra exempelvis omorganisationer, någonting som just skett i Svenska institutet. 

Granberg beskriver i sin teori om lärande organisationer att det snarare är en 

organisationsform än en struktur. Detta innebär att lärandet blir värdelöst om organisationens 

struktur inte främjar lärandet så att det nyttiggörs, vilket det kan skönjas tendenser av i 

Svenska institutet. 

  

8.3 Analyssammanfattning 

Denna uppsats har haft som avsikt att svara på frågorna: är Svenska institutet en lärande 

organisation? Hur samspelar det i så fall med det faktum att de även är en myndighet och vad 

får det för påverkan på kommunikationen? 

 

Efter dessa två genomförda analyser går det att se tendenser till en klyfta mellan hur institutet 

uttrycker att de ska arbeta och hur de faktiskt arbetar. 

  

De strategiska dokumenten uttrycker merparten av de viktigaste grundstenarna i en lärande 

organisation. Dokumenten ringar in verksamheten och ger en tydlig bild av vilken strävan 

institutet har externt och internt, vilket är viktigt för allmänheten men kanske allra mest för de 

anställda själva. Behovet av ett väldefinierat dokument är stort då institutet har så pass breda 
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arbetsuppgifter och styrdokument som går att tolka på många olika sätt. De strategiska 

dokumenten är väl utförda och kan fungera som en ledstjärna för de anställda i planering av 

verksamheten men även när det gäller att fatta beslut i vardagen. 

  

Problemet som går att skönja efter de utförda analyserna är hur denna strategi implementeras. 

  

Svenska institutet är en komplex organisation både på grund av de flertalet olika enheter men 

också att de anställda arbetar inom olika områden, vilket gör det svårt att få alla att förmedla 

en enhetlig bild och att tala samma språk. De långa beslutsvägarna gör att informationen ofta 

stannar längre upp i ledningen där de större besluten tas. Det är även ledningen i första hand, 

ibland enbart, som bjuds in att delta vid återkoppling med Utrikesdepartementet där de 

reflekterar över året som gått. 

  

Kommunikativt skulle man kunna säga att Svenska institutet är en lärande organisation, men 

eftersom att lärandet inte förverkligas i de olika processerna i institutet på ett konkret sätt blir 

det svårt att uppfylla dess kriterier. Den lärande organisationsteorin kan snarare ses som ett 

täcke över institutets tillvägagångssätt utan att den direkt implementeras. En lärande 

organisationsteori grundar sig bland annat i att en organisation inte längre styrs av regler och 

instruktioner, vilket Svenska institutet fortfarande gör eftersom de är en myndighet. Svenska 

institutets organisation är snarare strukturerad efter det instrumentella perspektivet, där 

institutet används som ett instrument för att främja Sverigebilden i utlandet. Med sin 

instrumentella och byråkratiska organisationsstruktur med hierarki, arbetsindelning och 

styrdokument som behöver följas, visas tendenser till att organisationsstrukturen är en av 

anledningarna till att institutet har svårt att konkret anamma lärandet. Precis som Senges 

motivering till varför han valt att fokusera på den privata sektorn istället för den offentliga så 

kan en av orsakerna vara att man som myndighet inte är lika fria som privata organisationer. 

Svenska institutet finansieras av skattepengar, är styrda av staten och kan därför inte utforma 

sin organisation precis som de vill. De är heller inte vinstdrivande, vilket är en annan faktor 

som skulle kunna påverka deras arbete. De slits därför mellan att vilja vara en lärande 

organisation för att på bästa sätt tillvarata kommunikationen och tidigare erfarenheter 

samtidigt som de styrs inom en byråkratisk organisationsstruktur som hämmar denna 

utveckling.  

  

Någonting som ytterligare försvårar sammanslagningen mellan den instrumentella och 
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byråkratiska organisationsstrukturen och den lärande organisationen är diskussionen om 

ledning och styrning. De anställda som sitter i ledarrollen inom den instrumentella och 

byråkratiska strukturen leder inte utan snarare styr och följer uppsatta regler, medan en 

förutsättning för den lärande organisationen är, som tidigare belyst, att dessa inte längre 

existerar. I en lärande organisation ska dessutom de som innehar en ledarroll fungera som 

hjälpmedel för medarbetarna att förstå uppgifters helhet och sammanhang samt tolka 

arbetsuppgifter snarare än att styra processen. I Svenska institutets fall är detta en komplex 

situation i och med att de i egenskap av att vara en myndighet är dubbelt styrda. Det finns en 

generaldirektör, men denne styrs i sin del av Utrikesdepartementet som i sin tur får sina 

uppgifter från regering och riksdag. Detta dubbla ledarskap skulle dock kunna ses som 

någonting att föredra i balansen mellan en hierarkisk myndighetsstruktur och en lärande 

organisation, då Utrikesdepartementet skulle kunna ses som styrande och generaldirektören 

som ledande. Detta står dock lite utanför denna uppsats forskningsområde och går inte att 

utvärdera i detta skede.  
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9.0 Avslutande diskussion och framtida forskning 
Dagens klimat ställer större krav på insyn i och effektivisering av organisationer i såväl privat 

som offentlig sektor. Svenska institutet är en komplex organisation med breda 

arbetsuppgifter, ett brett spektrum av anställda från olika kunskapsområden och en 

verksamhet som genomgått många förändringar under åren. Det är svårt att tvinga in 

organisationen i en förbestämd organisationsform, men i denna uppsats har vissa tendenser 

gått att urskilja utifrån den genomförda analysen. Svenska institutets strävan efter att gå från 

splittrade till mångfacetterade är någonting som efter denna undersökning går att se som en av 

anledningarna till att organisationen kan uppfattas som komplex. Hur man ska gå till väga 

finns redan beskrivet i den strategiska inriktningen, och att anamma ett lärande 

organisationsperspektiv är något som efter den genomförda granskningen är ett bra 

hjälpmedel för institutet. Men hur kan Svenska institutet utveckla sin strävan mot en lärande 

organisationsform? 

  

Efter denna undersökning kan den genomförda analysen och de tendenser till problem inom 

organisationen som upptäckts gå att härledas till kommunikation. Precis som det är beskrivet i 

den strategiska inriktningen så måste institutet arbeta för att gå från splittrat till 

mångfacetterat, och institutets medlemmar måste sträva efter att tala samma språk. Det måste 

ges mer tid för återkoppling av genomförda projekt inom institutet där alla inblandade parter 

är inblandade, inte bara på en högre nivå där ledarna samtalar med Utrikesdepartementet. 

  

Det kan tyckas för tidigt att utvärdera den genomförda omorganisationen, men tendenser till 

ett visst problem med besluts- och kommunikationsvägarna har ändå gått att urskilja. 

Institutet bör arbeta för en bättre kontakt mellan ledning, mellanchefer och anställda. På det 

här sättet skulle förutsättningarna för utrymme till återkoppling reflektion förbättras i och med 

att kommunikationsvägarna förkortas och den närmaste chefen antagligen har större insikt i 

det genomförda projektet på den berörda enheten än någon längre upp i ledningen. En bättre 

kontakt mellan olika mellanchefer skulle även underlätta samarbete mellan olika avdelningar 

och enheter, ett utbyte av kunskaper och därmed ett mer sammanhållet institut. 

  

Eftersom det har gått att urskilja en viss klyfta mellan det utförda strategidokumentet och den 

faktiska arbetssituationen så bör institutet arbeta för att ytterligare implementera dokumentet 

och de strategier det innehåller. För att det inte ska stanna vid endast ett dokument utan 
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omsättas i faktiska handlingar så behöver innehållet av dokumentet kommuniceras på alla 

olika nivåer inom organisationen. Som det ser ut nu finns tendenser till att strategidokumentet 

ses som ett projekt genomfört av kommunikationsavdelningen och inte någonting som ska 

genomsyra hela organisationen. Även detta skulle kunna underlättas om institutet skulle ta 

bättre hjälp med olika mellannivåer för att förbättra kommunikationsvägarna, och på detta sätt 

samtala och reflektera över dokumentet på alla olika nivåer. Ett förslag är även att ytterligare 

en version av den strategiska inriktningen utarbetas, kortare och mer sammanfattat, där de 

viktigaste riktlinjerna finns presenterade. Ett dokument som har för avsikt att användas aktivt 

av de anställda och göra det till en naturlig del av arbetsvardagen.   

  

Genom att förbättra kommunikationen mellan olika nivåer inom organisationen och 

implementera det strategiska dokumentet skulle det vara enklare att motverka risken för att 

kommunikationen stannar högre upp i organisationen. Förbättrade kommunikationsvägar ger 

större utrymme för återkoppling och reflektion, ökad samverkan, en bättre förståelse för 

organisationen på individnivå och på så vis en bättre översikt över organisationen. Viktigt att 

ha i bakhuvudet är att kommunikation inte alltid är nyckeln eller svaret på allt inom alla 

organisationer. Däremot ligger det till stor vikt för att förbättra förutsättning för att verka som 

en lärande organisation. Genom en bättre översikt, eller systemtänkande som Peter Senge 

skulle kallat det, kan institutet utvecklas långsiktigt, vara förberedda på oförutsägbara 

händelser och på så viss i högre utsträckning nå sina mål.  

 

Kanske är det så att människor idag förväntar sig samma grad av produktion och effektvitet 

oavsett om det är en privat eller offentlig organisation. En myndighet har helt andra 

förutsättningar än ett företag i den privata sektorn, men det är helt avgörande även för en 

myndighet att snabbt kunna ställa om när omvärlden och förutsättningarna ändras.  

Problematiken kan urskönjas i att myndigheternas traditionella byråkratiska uppbyggnad med 

stadig finansiering mer och mer ifrågasätts och förväntas effektiviseras till sitt yttersta. 

Kanske är det så att den traditionella myndighetsstrukturen utmanas av ett mer modernt sätt 

att se på institutioner och organisationer där de anställda får komma till tals samt där man 

genom reflektion och återkoppling hela tiden lär av sitt arbete. Tillämpningar av diverse 

strategier och teorier, som exempelvis uppsatsens grundteori lärande organisation, skulle 

kunna ses som ett sätt att effektivisera och utveckla organisationernas arbete i stort. En 

flexibel och aktualiserad organisation förutsätter att organisationens strategier är väl 

förankrade hos de anställda så att de kan fungera som ett stöd och därmed få alla anställda att 
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vara delaktiga och arbeta mot gemensamma mål.  

 

9.1 Framtida forskning 

Denna uppsats har endast lyckats urskilja tendenser inom organisationen. Eftersom Svenska 

institutet är under omorganisering och tidsomfånget, sett till uppsatsens problemformulering, 

har varit knapp så finns det stort utrymme för vidare forskning inom ämnet. 

  

Som nämnts i metoddiskussionen för denna uppsats så var ett problem svårigheten att hitta 

informanter till intervjuerna, dels på grund av tidsbrist hos de anställda på Svenska institutet 

och dels på grund av att det inte var möjligt att gå in i organisationen med en klar inriktning 

och ett klart forskningsproblem, då institutets karaktär uppfattats som mycket komplex. I och 

med denna utförda undersökning skulle vidare forskning kunna få en överblick över 

eventuella svårigheter inom organisationen och på så sätt kunna fördjupa sig inom ämnet. Ett 

förslag på vidare forskning är att granska hur begreppet kommunikation används och 

uppfattas inom organisationen, förslagsvis genom en enkät eller djupintervjuer. Denna 

undersökning skulle även kunna genomföras tillsammans med Svenska institutet om ett 

intresse för detta skulle finnas. 

  

Vidare forskning skulle även kunna bedrivas inom denna uppsats problemområde, det vill 

säga förhållandet mellan att vara en myndighet och att arbeta som en lärande organisation och 

vad det får för påverkan på kommunikationen. Inom detta ämne skulle djupare granskning 

kunna genomföras, exempelvis en fallstudie där forskaren tillbringar en viss tid på Svenska 

institutet och på så vis får större insikt i arbetet gällande till exempel beslutsprocesser och 

kommunikationsvägar. Genom en sådan undersökning skulle även en djupare granskning av 

ledarskapet för en myndighet att kunna genomföras, hur det påverkas av organisationens 

komplexitet och hur man arbetar för att leda en myndighet med så breda arbetsuppgifter, 

bevara mångfalden men samtidigt skapa en sammanhållen verksamhet.  

 

Vidare forskning inom detta område skulle även med fördel kunna appliceras på andra 

myndigheter än Svenska institutet för att på så sätt kunna studera 

organisationskommunikation och eventuella likheter och skillnader med denna studie. All 

vidare forskning skulle fördelaktigen innehålla djupare grundförståelse för den offentliga 
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sektorn i stort samt svenska myndigheter i förändring på ett mer övergripande och generellt 

plan. 
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Ny studie lyfter internkommunikationens roll 
inom svenska myndigheter 
 
Idag finns en inneboende konflikt hos svenska myndigheter. Den traditionella 
myndighetsstrukturen utmanas av ett mer modernt sätt att se på organisationer där 
medarbetarna får komma till tals och där man genom återkoppling hela tiden lär av sitt 
arbete. Men hur kombineras dessa två perspektiv för att få en så välbalanserad 
organisation som möjligt? En ny studie vid Uppsala Universitet har svaret: ett större 
fokus på internkommunikation. 
  
Studien, som genomförts av studenter vid institutionen för informatik och media, menar att en 
välutvecklad internkommunikation spelar en avgörande roll för hur myndigheter kan arbeta 
för att bli mer flexibla och anpassas till ett mer modernt arbetssätt. Genom en granskning av 
Svenska institutets styrdokument och intervjuer med de anställda upptäcktes tendenser till en 
klyfta mellan strategi och verklighet – en klyfta forskarna menar kan minskas med hjälp av ett 
antal handfasta åtgärder som presenteras i studien. 
  
En av de största utmaningarna är att göra abstrakta kommunikationsbegrepp konkreta – att ta 
kommunikationen utanför kommunikationsavdelningarna. En uppdaterad och flexibel 
organisation kräver att strategierna är väl förankrade hos medarbetarna så att de kan fungera 
som ett stöd och få alla anställda att vara delaktiga och arbeta mot samma mål.  
  
Den nya studien av Svenska institutet kan ses som ett första steg mot en större kartläggning 
av hur svenska myndigheter arbetar med internkommunikation. En myndighet har helt andra 
förutsättningar än företag i den privata sektorn, men det är helt avgörande även för en 
myndighet att snabbt kunna ställa om när omvärlden och förutsättningarna ändras. För att ha 
en flexibel organisation måste medarbetare på alla nivåer vara delaktiga – och klyftan mellan 
strategidokument och verklighet minskas. 
 
Sophie Hallberg och Daniela Westmark 

 

Vägen till en lärande myndighet - en studie av organisationskommunikation inom Svenska 

institutet.  

 


