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Sammanfattning 

Modellen Kommunikativa karakteristika är framtagen av Europas största samtida 

forskningsprojekt inom strategisk kommunikation, projektet Den kommunikativa 

organisationen. Med förhoppningar om att reda ut en rådande eftersläpning i förståelsen av att 

vara kommunikativ, presenterar modellen sex karakteristika som definierar ”kommunikativa 

organisationer”. Med kvalitativa fokusgrupper testar denna uppsats modellen på en 

organisation, för att undersöka om den fungerar. Med utgångspunkt i samma paradigm och 

teoretiska ramverk som modellen är framtagen i, angriper uppsatsförfattarna forskningsfrågan: 

Fungerar modellen Kommunikativ karakteristika för att identifiera ”kommunikativa” organisationer? 

För att undvika att få resultat som grundas i svar organisationsmedlemmarna har lärt sig vara 

rätt enligt en specifik kommunikationsmodell har studien utförts på en organisation som inte 

anser sig utföra explicita strategiska kommunikationshandlingar. Båda perspektiv utgår från att 

organisationer är konstituerade i kommunikation. Under analysen upptäcktes en skillnad i 

forskningsprojektets, Den kommunikativa organisationen, och det teoretiska perspektivet 

modellen refererar till, Communicative Constitution of Organization (CCO), syn på begreppet 

”kommunikativ”. För att utesluta att modellen kan bidra till förvirring angående begreppets 

innebörd analyserades upptäckten mer djupgående och en andra forskningsfråga formulerades. 

På vilket sätt skiljer sig forskningsprojektets, (Den kommunikativa organisationen), och det teoretiska 

perspektivets, (CCO), syn på begreppet kommunikativ? För att besvara de två frågeställningarna 

delades analysen av in i två delar, 1) Identifiering av Kommunikativa karakteristika och 2) 

Konstituerande kommunikation. De resultat som framkommit är att modellen Kommunikativa 

karakteristika anses fungera för att identifiera kommunikativa organisationer. Genom att 

applicera modellen på en organisation som inte arbetar med explicita strategiska 

kommunikationshandlingar kan förändringar identifieras för vad organisationen bör förändra 

för att bli kommunikativ. Uppsatsförfattarna rekommenderar dock forskningsprojektet att se 

över valet av begrepp då skillnaden mellan forskningsprojektets, Den kommunikativa 

organisationen, och det teoretiska perspektivets, CCO, syn på begreppet ”kommunikativ” är av 

betydande karaktär. Genom att förtydliga begreppet från endast ”kommunikativ” till ”explicit 

kommunikativ” och ”explicit kommunikativa organisationer” kan förvirring undvikas.  

 

Nyckelord: Strategisk kommunikation, organisationskommunikation, Den kommunikativa 

organisationen, Kommunikativ karakteristika, Communicative Constitution of Organization 

(CCO). 



 
 

Abstract 

The model Communicative Characteristics is designed by Europe’s largest contemporary 

research project in strategic communication, the project. The communicative organization. 

With the aim to sort out a current delay in the understanding of being communicative, the 

project present a model of six characteristics defining “communicative organizations”. With 

qualitative focus groups this thesis aims to test if the model functions as intended. Based on the 

same paradigm and theoretical framework as the model is developed in, the authors of this 

thesis investigate the research question: Does the model Communicative characteristics 

function to identify “communicative” organizations? To ensure that the thesis empirical data is 

not based upon answers the organizational members have been taught is the correct answer 

according to a specific communication model, the study is conducted on an organization that 

does not explicitly use strategic communicative actions. During the analysis, a discrepancy 

between the research project the Communicative organizations, and the theoretical perspective 

CCO which the model is built upon, notion of “communicative” were detected. To exclude the 

possibility that the model Communicative characteristics could contribute to confusion about 

the notion, a second research question was designed. In what ways does the research project’s, 

(the Communicative organization), and the theoretical perspective’s, (CCO), view of the notion 

“communicative” differ?  To be able to answer both research questions the analysis were 

divided into two parts, 1) Identification of Communicative characteristics and 2) Constitutive 

communication. The result achieved in this thesis is that the model Communicative 

characteristics is considered to function. By applying it to an organization that does not 

explicitly use strategic communicative actions, changes can be identified for what the 

organization should change to become communicative. The authors do recommend the research 

project to oversee their choice of notion due to the discrepancy found between the research 

project the Communicative organization’s, and the theoretical perspective CCO’s view of 

“communicative”. By clarifying the notion from only “communicative” to “explicitly 

communicative” and “explicitly communicative organizations” confusion can be avoided.  

  

Keywords: Strategic communication, organizational communication, The communicative 

organization, Communicative Characteristics, Communicative Constitution of Organization 

(CCO). 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ges en introduktion till det valda ämnet, följt av en presentation av 

studiens problem, syfte och frågeställningar. Därefter redogörs det för tidigare forskning på 

området. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens genomförande samt uppsatsens 

disposition.  

1.1 Introduktion 

Kommunikation omtalas i dagens organisationer som en kritisk och central faktor för framgång 

i samtida organisationer. Att vara kommunikativ anses önskvärt och har en tydlig positiv klang 

(t.ex. Barrett, 2006; Falkheimer et. al., 2016a, 6). Numera är det vanligt förekommande för 

organisationer att ha en anställd kommunikatör eller till och med en hel 

kommunikationsavdelning. Att kunna kommunicera väl, att vara kommunikativ, anses önskvärt 

enligt flera forskningsresultat; både av ledare, medarbetare och organisationen i sig (Falkheimer 

et. al., 2016a, 6). Att referera till bristande kommunikation som en svaghet eller ett problem 

hos ledare och medarbetare är återkommande i både forskning och det vardagliga arbetslivet. 

Kunskapen om kommunikationens värde och roll är emellertid eftersläpande gentemot hur 

eftertraktad den anses vara.  

 

Kommunikationsforskaren Charlotte Simonsson (2002) beskriver i sin avhandling Den 

kommunikativa utmaningen hur det har skett ett stort skifte i nutida organisationers syn på 

ledarskap, men när det gäller kommunikationen inom organisationen verkar förändringar inte 

ha utförts i samma omfång. Simonsson (2002, 31) menar att det har skett en kommunikativ 

eftersläpning där formella, hierarkiska organisationsstrukturer fortfarande används som 

grunden för kommunikation (Simonsson, 2002, 25). Kommunikation anses i nutida forskning 

inte längre kunna ses på som ett “färdigt ordpaket” som kan skickas från en till en annan, som 

den traditionella kommunikationsmodellen sender-message-receiver menar, utan som annan än 

en linjär process. Synsättet på kommunikation är dock allmänt känt som det traditionella. Det 

traditionella stämmer idag överens med en kommunikationstekniker eller -producents 

arbetsuppgifter, såsom att producera texter, hantera kommunikationskanaler och 

medierelationer (Falkheimer et. al., 2016b, 9). Kommunikationsprocessen tolkas enligt samtida 

kommunikationsforskning som ett samspel mellan människor som tillsammans skapar mening 

(Shockley-Zalabak, 2015, 60). Att det finns en skillnad i uppfattningen av vad kommunikation 
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är, gör både ämnet kommunikation och yrket kommunikatör problematiskt att förhålla sig till 

(Simonsson, 2002).  

 

Kommunikationsyrket utgörs av många olika kompetenser, roller och funktioner som i viss mån 

är oense om yrkets innebörd och värde (Simonsson, 2016). Att beskriva yrkesfältet med en enad 

beskrivning är svårt, men flera försök har gjorts både ute i branschen (se The Stockholm 

Accords 2010, The Melbourne Mandate 2012) och av olika forskningsprojekt för att kunna 

knyta samman kommunikatörerna med en enad identitet. Dessa försök problematiseras av 

kommunikationsforskarna Nothhaft och Von Platen (2016, 14) för att presentera svåruppnådda 

ideal som inte beskriver hur det är, utan hur det borde vara. Branschorganisationen Sveriges 

Kommunikatörer har valt att beskriva kommunikationsyrket som ett paraplybegrepp som 

innefattar många olika roller: 

 

Det finns flera sätt att dela in kommunikatörens olika roller. Alla roller kan givetvis existera i en 

och samma person eller vara olika starka beroende på funktion och position. Kommunikatörens 

viktigaste uppgift är att utveckla sina organisationer till kommunikativa organisationer. 

(Sveriges kommunikatörer, fakta och verktyg, 2016) 

 

Kommunikatör kan alltså innebära ett vitt spektrum av roller. Att varken ämnets innebörd eller 

yrkets roll förknippas med vad det idag är skapar en förvirring både för kommunikatörerna och 

i samhället. Den eftersläpande förståelsen av kommunikation och kommunikatörer, samtidigt 

som det anses eftertraktat att vara kommunikativ, utgör ett behov att förtydliga innebörden av 

både ämnet, yrket och begreppet (Falkheimer et. al., 2016a, 9).  

 

1.2 Forskningsproblem 

Den rådande debatten och meningsskiljaktigheterna om kommunikationens roll innebär ett 

naturligt steg för forskningen att ta sig an uppdraget att definiera kommunikativa företeelser. 

Ett forskningsprojekt som ämnar göra detta är Den kommunikativa organisationen. Under tre 

år undersöker de nio organisationer som arbetar aktivt med kommunikation. Med 

undersökningarna vill de definiera vad det innebär för en organisation att använda god 

kommunikation och därmed kunna klarlägga vad som krävs för att bli en kommunikativ 

organisation.  
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Att i en kommunikationsvetenskaplig uppsats hävda att kommunikation är viktigt för 

organisationer kan verka skevt. Faktum är att den största kritiken mot liknande 

forskningsprojekt är att det anses vara ett försök för kommunikatörer att ta organisationer och 

ledningsroller i anspråk (Nonhaft & Von Platen, 2016, 10). Därför är det viktigt att poängtera 

att det inte bara är inom kommunikationsvetenskapen som det anses önskvärt med 

kommunikation och att vara kommunikativ. Vid en sökning på ”kommunikativ” på Libris 

litteratursök uppkommer även företagsekonomisk litteratur som refererar till ”att vara 

kommunikativ” som lösningen på organisatoriska problem: Chefen som gör skillnad - ett 

kommunikativt ledarskap som bygger på tydlighet och uppföljning 

 

“Ett ‘vanligt’ ledarskap räcker inte för att väcka andarna till liv hos alla medarbetare. Det krävs något 

utöver det vanliga för att var och en ska bli motiverad och entusiastisk. Ett entusiasmerande ledarskap 

har en så stimulerande inverkan på medarbetarna att de med rätt förutsättningar till och med kan köra om 

och bli ännu bättre än chefen själv” 

(Malmström & Skoglund, 2015, 25) 

 

Titeln från den företagsekonomiska boken visar ett tydligt exempel på användandet av 

”kommunikativ” som en ideal form av en organisatorisk företeelse, i detta fallet ledarskap.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att testa modellen Kommunikativa karakteristika framtagen i det 

aktuella forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen (Simonsson, 2016). Med 

utgångspunkt i samma paradigm och teoretiska ramverk som modellen är framtagen med, vill 

vi undersöka om modellen kan identifiera kommunikativa karakteristika på en organisation som 

inte anser sig utföra explicita, formellt uttalade, planerade och strategiska 

kommunikationshandlingar. Modellen bygger på synen att kommunikation är både informativ 

och konstituerande. Den konstituerande egenskapen bygger på det teoretiska perspektivet 

Communicative Constitution of Organization (CCO), hädanefter omnämnt som CCO, vilket 

utgår ifrån att organisationer skapas, upprätthålls och utvecklas i kommunikation, dvs 

konstitueras i kommunikationen, och att alla organisationer därmed i sig är ”kommunikativa”. 

Med sin modell utvecklar forskningsprojektet synen på kommunikation och hävdar att en 

organisation måste utföra planerade och strategiska handlingar för att bli ”kommunikativ”. 

Genom att ta stöd i CCO perspektivet ifrågasätter vi modellen eftersom den anser att alla 

organisationer är kommunikativa. För att testa denna modell applicerar vi den på en 



 

11 
 

organisation, hädanefter refererad till som Alfa, som själv inte anser sig utföra explicita 

planerade och strategiska kommunikationshandlingar. På så sätt ämnar vi besvara vår 

frågeställning och därmed uppfylla studiens syfte. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

 Fungerar modellen Kommunikativ karakteristika för att identifiera ”kommunikativa” 

organisationer? 

 På vilket sätt skiljer sig forskningsprojektets, (Den kommunikativa organisationen), och 

det teoretiska perspektivets, (CCO), syn på begreppet kommunikativ? 

 

1.4 Områdesidentifiering 

Denna uppsats skrivs inom området medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning 

organisationskommunikation och mer specificerat strategisk kommunikation. 

Organisationskommunikation härstammar från kommunikations- respektive 

organisationsforskningen men har utvecklats till att bli ett självständigt forskningsområde i 

skärningspunkten av de två områdena (Farace, Mongue & Hamish, 1977). Området domineras 

av forskning inom intern kommunikation, “organisationsmedlemmars formella och informella 

kommunikation internt i organisationen” (Goldhaber, 1993 se Heide, Johansson & Simonsson, 

2012, 63) även om begreppet i vissa fall används som ett paraplybegrepp för all kommunikation 

som sker på en organisation. 

 

Organisationskommunikation definieras av Stanley Deetz (2001) utifrån tre angreppssätt:  

 

1. Ett specialområde där forskare främst intresserar sig för organisationskommunikationens 

historiska utveckling  

2. Ett fenomen som existerar i organisationer och kan urskiljas från andra fenomen 

3. Ett sätt att beskriva och förklara organisationer  

(Deetz, 2001, här tolkat av uppsatsförfattarna) 

 

Det sistnämnda angreppssättet är vanligt förekommande inom angränsande 

vetenskapsområden, men mer sällsynt inom kommunikationsvetenskapen och innebär att ett 

kommunikationsperspektiv appliceras på organisatoriska företeelser (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012, 65). Denna uppsats utgår ifrån det tredje angreppssättet då ett 
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kommunikationsperspektiv ska appliceras på organisationens processer. Inriktningen skulle i 

praktiken kunna anammas av forskare inom angränsande områden såsom sociologi, psykologi, 

företagsekonomi etc. och kräver därför en gedigen kommunikationsvetenskaplig utgångspunkt 

som genomsyrar hela perspektivet (Falkheimer & Heide, 2014, 93). För att ytterligare 

identifiera området organisationskommunikationsforskning relaterar vi till 

organisationskommunikationsforskarna Charles W. Redding och Philip K. Tompkins (1988). 

De beskriver tre utgångspunkter för forskningstraditioner inom kommunikation; den 

modernistiska-, den kritiska- och den kulturorienterade traditionen. Den modernistiska utgår 

från kommunikation som en variabel som kan påverka en organisations produktivitet. Den 

kritiska fokuserar på makt och kontroll. Den kulturorienterade traditionen utgår från att 

kommunikation har en konstituerande effekt, i enlighet med det teoretiska ramverket för den 

här uppsatsen (Redding och Tompkins, 1998). 

 

Inriktningen på området strategisk kommunikation definieras på flera olika sätt inom 

kommunikationsvetenskapslitteratur, men tolkas i denna uppsats som en inriktning där 

kommunikation utövas i ett strategiskt syfte. Inriktningen utgörs av flera forskningsområden 

med diffusa gränser, men kan gemensamt definieras som:  

 

Strategisk ledning, planering och genomförande av kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation 

till dels publiker, intressenter och målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå 

övergripande organisatoriska verksamhetsmål. 

(Falkheimer & Heide, 2014, 89) 

 

Gränsen mellan strategisk kommunikation, public relations, marknadsföring och corporate 

communication utgörs av skillnader i deras intresse och syfte. Gränserna upprätthålls då 

intresseområdena ej anses vara förenliga (Falkheimer & Heide, 2014, 91). Public relations och 

marknadsföring fokuserar på externa kanaler och corporate communication refererar till en 

strategisk ledningsfunktion (Cornelissen, 2014, ss 5). Inom corporate communication anses 

kommunikation vara ett medel för att uppnå önskvärda effekter och synen på kommunikation 

begränsas till en transmissions-syn (Falkheimer & Heide, 2014, 91).  

 

Uppsatsförfattarnas ambition är att arbeta systematiskt utifrån det teoretiska ramverket och ett 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv, och på så sätt hållas inom ramarna för 

organisationskommunikation med inriktning strategisk kommunikation. 



 

13 
 

1.5 Avgränsningar 

Mycket av den samtida kommunikationsforskningen behandlar kommunikatörens roll och 

vilket värde en fysisk person med primärt syfte att ansvara för organisationens kommunikation 

bidrar med (se t.ex. Falkheimer et. al., 2016a; Nothhaft & von Platen, 2015). Diskussioner om 

kommunikatören förekommer även i denna undersökning, men uppsats ämnar inte ha 

kommunikatören i huvudfokus, utan organisationsmedlemmarna.  

 

1.6 Definitioner 

Karakteristika  

Karakteristika används som en benämning om något som är för en viss företeelse karakteristiskt 

(SAOB, 2016a). Benämningen används av forskarna till projektet Den kommunikativa 

organisationen för att beskriva företeelser på de organisationerna som undersökts och ligger till 

grund för modellen kommunikativa karakteristika.  

 

Facilitatör  

Facilitatör är ett begrepp Simonsson (2016) använder för att beskriva en av kommunikatörens 

funktioner. Begreppet refererar till engelskans ”to facilitate” som betyder ”underlätta”. Att 

arbeta med facilitering beskrivs av Sveriges kommunikatörer som ett arbetssätt som ”syftar till 

att effektivisera möten, projekt, diskussioner eller förändringsprocesser genom att leda en 

grupp individer mot ett gemensamt mål på ett sätt som främjar delaktighet, kreativitet och 

resultat” (Sveriges kommunikatörer, 2017).  

 

Att bli  

I denna uppsats används att bli som en förflyttning från att vara något till att bli någonting annat. 

Inom filosofin syftar att bli till begreppet becoming som innefattar ständig förändring. Det som 

är konstant är att allting hela tiden förändras (se t.ex. Lemm, 2015). När denna innebörd är 

menad bakom ordet är det markerat med en fotnot.  

 

Socialisering 

Socialisering är ett begrepp som härstammar från sociologin och används i denna uppsats för 

att referera till processen då en individ anpassas till den sociala verklighet denna befinner sig i. 



 

14 
 

När socialiseringen är lyckad ses de företeelser, normer och regler som finns inom den sociala 

verkligheten som självklara och naturliga (Trost & Levin, 2010).  

 

diskurs och Diskurs 

Alvesson och Kärreman (2000) beskriver att det finns två sätt att använda diskurs inom 

forskning, dessa är diskurs med litet d och Diskurs med stort D. diskurs hänvisar till att studera 

samtal och text i sociala praktiker och Diskurs innebär att det är generella bestående 

tankesystem som studeras (Fairhurst & Putnam, 2004, 7). I denna uppsats används diskurs som 

särskild från kommunikation och begreppen bör ej ses som synonymer. Alvesson och Kärreman 

(2000) beskriver diskurs som förkroppsligande av kulturella meningar. Detta förkroppsligande 

möjliggör i sin tur social och kommunikativ handling, diskurs är alltså ett medium för social 

interaktion och inte den sociala interaktionen i sig.  

1.7 Uppsatsens disposition 

Det inledande kapitlet följs av information om organisationen Alfa och bakgrund till 

forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen. För att ge en inblick i den paradigm 

projektet befinner sig i ges en bakgrund till organisationskommunikations-teorin 

Communicative Constitution of Organizations (2000; 2004). I kapitel tre presenteras uppsatsens 

teoretiska ramverk och modellen Kommunikativa karakteristika. Vidare presenteras metod, 

urval och material för undersökningen. Etiska överväganden och uppsatsen reliabilitet och 

validitet diskuteras även i metodkapitlet. Följande presenteras uppsatsens operationalisering 

samt en överblick av den empiriska insamlingens genomförande. I kapitel fem presenteras 

resultat och analys i ett sammanvävt avsnitt. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats där 

forskningsfrågorna besvaras och avslutande diskussion samt förslag för framtida forskning ges.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras information om organisationen som undersökts, benämnd med 

fiktiva namnet Alfa, samt information om forskningsprojektet bakom modellen Kommunikativa 

karakteristika. Kapitlet ger även en introduktion till forskningsområdet 

organisationskommunikation och strategisk kommunikation. 

2.1 Information om Alfa 

Alfa är en organisation verksam inom partihandel i Mellansverige med ca 45 anställda. År 2010 

flyttade verksamheten till en nybyggd större anläggning, vilket medförde större krav på 

omsättningen (Grupp A, tillfälle 1). I dagsläget levererar de endast varor till yrkesfolk, något 

som inte var fallet innan den nya anläggningen togs i bruk (Alfas webbsida, 2016). År 2014 

upplöstes företaget genom fusion med en, inom Sverige, väletablerad familjeägd koncern. I 

samband med fusionen anställdes en ny platsledning. Byte av platsledning tillsammans med 

kraven från att tillhöra koncernen innebar vissa förändringar för Alfa (Grupp A, tillfälle 1). Ett 

exempel på anpassning till koncernens krav var en renovering av anläggningen för att minska 

miljöbelastning och möta koncernens miljöpolicy (Alfas webbsida, 2016). En annan var 

anpassning till koncernens enhetliga företagsprofil, vilket innebär att Alfa nu verkar under 

samma företagsidentitet som de andra organisationerna i koncernen. Alfas verksamhet är 

uppdelad efter funktion i separata avdelningar, men som samtliga är placerade inom samma 

geografiska område. Avdelningarna benämns i denna uppsats utifrån sin funktion för att i 

minsta möjliga mån möjliggöra identifiering av Alfa. De olika avdelningarna benämns därför 

hädanefter som Administration, Butik, Lager, Inne- och Utesälj. Avdelningarna har enskilda 

ansvariga chefer med Platsledningen som ytterst ansvarig för verksamheten.  

 

2.2 Den kommunikativa organisationen 

Den kommunikativa organisationen är ett forskningsprojekt inom strategisk kommunikation 

som drivs av Lunds universitet. Projektet anses vara ett av Europas största pågående projekt 

inom området (Jansson, 2016). Medverkande i projektet är professorerna Mats Heide, Jesper 

Falkheimer samt lektorerna Sara von Platen, Howard Nothhaft och Charlotte Simonsson. Under 

tre år, 2015-2018, har ovannämnda som mål att öka kunskapen om kommunikationens 

betydelse för organisationer att strategiskt nå sina mål (Falkheimer et. al., 2016a, 5). Projektets 
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syfte är indelat i tre övergripande teman med flera forskningsfrågor under varje tema. De tre 

olika teman är: 

 

 Effektivitet och tillämpning 

Relationen mellan kommunikationsmål och företagsmål 

Karaktärsdrag för att vara en kommunikativ organisation 

Chefers roller och ansvar 

Medarbetares och kommunikatörers strategiska kommunikationsprocesser 

 

 Organisation 

Organisationen som en kommunikationsfunktion 

Relationen mellan kommunikations- och andra företagsprocesser 

Sammanknytningen av central och periferi med fokus på både horisontell och vertikal kommunikation  

 

 Professionalisering och framtida krav 

Rollen som kommunikatör såsom definierad av organisationer 

Normativa ideal i jämförelse med deskriptiv verklighet 

Krav på kommunikatörens kompetens för att utveckla kommunikativa organisationer  

(Falkheimer et. al., 2016a, 5: här översatt) 

 

Frågeställningarna beskrivs i första forskningsrapporten som grundade i två synsätt på 

begreppet ”kommunikativ organisation” (Nothhaft, von Platen, 2015, 7). Dels i ett synsätt som 

lanserades av organisationen Global Alliance (2010):  

 

Organizations that communicate well with their environment, including their internal 

environments, will enjoy a sustained competitive advantage  

(Stockholm Accords, 2010, i Nothhaft, von Platen, 2015, 7)  

 

Detta synsätt innebär att en ”kommunikativ organisation” är en organisation där 

kommunikation är en integrerad del i både interna och externa processer såsom beslutsfattande, 

ledarskap och medarbetarskap; något som anses ge organisationen en varaktig 

konkurrensfördel. Två exempel på ramverk eller modeller som placerar sig i detta synsätt är 

Stockholm Accords (2010) och Melbourne Mandate (2012) som båda är globalt erkända 

modeller med syfte att definiera kommunikatörens yrkesroll (Nothhaft, von Platen, 2015, 6). 

Kritiken som presenteras mot dessa modeller är att de är beskrivningar av önskevärldar. Dessa 

önskevärldar bidrar till att kommunikatörer som en yrkesgrupp ännu inte har landat i en 
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gemensam yrkesidentitet utan ägnar sig ännu åt att försöka identifiera sig själv (Ibid, 18; 

Simonsson, 2016).  

 

Det andra synsättet som projektet grundas i, är konstruktionistiska teorier om att 

kommunikation och organisation hänger samman på en djupare nivå (Nothhaft, von Platen, 

2015, 8). Med bland annat organisationskommunikationsforskaren Linda L. Putnam (2009) i 

spetsen, bygger synsättet på att organisationer är sociala konstruktioner som skapas och 

upprätthålls av kommunikation. Detta konstruktionistiska perspektiv har påverkat förståelsen 

för kommunikation från att endast vara en överföring av information, till att anses vara ett medel 

för meningsskapande och konstruktion av organisationen i sig (Nothhaft, von Platen, 2015, 8). 

 

Undersökningsobjekten i Den kommunikativa organisationens forskningsprojekt är tio 

organisationer som arbetar med planerade och strategiska kommunikationshandlingar, samt har 

ett intresse av att lära sig mer om ”kommunikativa organisationer”. Fyra av tio organisationer 

är privatägda företag och resterande sex är kommunala eller statliga bolag både på nationell och 

regional nivå. Den minsta organisationen har ungefär 250 anställda och den största omkring 

50 000 anställda. Under perioden oktober 2015-januari 2016 genomfördes en initial 

enkätundersökning med frågor berörande samtliga teman för forskningsprojektet. Totalt valde 

sju av tio organisationer att delta i enkätundersökningen, varav endast en bedriver verksamhet 

utanför Sverige. Majoriteten av respondenterna är därmed anställda i Sverige och resultaten bör 

därför tolkas mot den kontexten. Med en svarsfrekvens på 29 procent besvarades enkäten av 

6 486 respondenter (Falkheimer et. al., 2016a, 5). Två av resultaten som genererades ur enkäten 

var modellen Kommunikativa karakteristika och reflektioner kring en Kommunikationslogik 

(Simonsson, 2016). Kommunikationslogiken presenteras i följande avsnitt, medan den 

Kommunikativa Karakteristikan är den modell som undersöks i denna uppsats och presenteras 

därför vidare i kapitel 3: Teoretiskt ramverk.  

 

2.2.1 Kommunikationslogik 

För att beskriva den komplexa egenskapen ”att vara kommunikativ” presenterade Charlotte 

Simonsson (2016) vid ett möte arrangerat av Sveriges Kommunikatörer i Stockholm november 

2016 behovet av en specifik Kommunikationslogik. Simonsson (2016) beskriver att 

kommunikatören idag ännu strävar efter att visa sitt värde och förmedlar önskan att bidra till 

organisationens värde.  Denna strävan bidrar till att yrket har placerat sig i samma banor som 
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används inom ledarskapslogiken. En kommunikatör idag beskriver ofta sin roll med generiska 

kompetenser såsom ”konsultativt verksamhetsstöd och ledningsstöd”, vilka inte kräver en unik 

kompetens inom specifikt kommunikation. Att bygga hela kommunikatörens berättigande 

utifrån en annan yrkeslogik är enligt Simonsson (2016) problematiskt. Ett exempel som ges 

under presentationen är att kommunikatörer förväntas utforma mål på ett liknande sätt som 

verksamhetens övergripande mål, vilka är utformade efter företagsekonomiska termer eller vad 

Simonsson (2016) kallar en ledarskapslogik.  

 

Rationell logik, eller ledarskapslogik, 1. bryt ner verksamhetsmålen 2. gör dem till mål för 

kommunikationen och 3. mät effekten av kommunikationen. (...) Det är vad vi lärt oss i skolan och det är 

vad vi lär våra studenter på universitetet 1. Verksamhetsmål 2. Konkreta mål 3. Mät 4. Följ upp (…) 

Innebär det rationella sättet att vi går miste om något? Kan vi utgå ifrån en kommunikationslogik? 

(Simonsson, 2016) 

 

Istället för att anpassa sig till andra logiker, menar forskningsprojektet att kommunikatörer ska 

utforma och anpassa sig till en egen kommunikationslogik. Kompetensen att använda 

kommunikation för att skapa mening, budskap och att konstituera organisationen är unik för 

kommunikatörer och bör därför utgöra yrkesgruppens primära uppgift samt ligga till grund för 

kommunikationslogiken. I citatet ovan presenterar Simonsson (2016) ett typiskt exempel på 

användandet av ledarskapslogik där kommunikatören begränsas till att utföra 

kommunikationsinsatser som kan mätas. Simonsson (2016) menar att med 

en kommunikationslogik borde inte effekterna av kommunikationsinsatser alltid mätas för att 

bevisa sitt värde, utan insatserna ska genomföras för att kommunikatören har kompetensen att 

göra en bedömning att den önskvärda effekten kommer nås av den specifika insatsen. ”Vi vet 

att det här är viktiga kommunikationsmål, trots att de inte går att mäta eller följa upp” 

(Simonsson, 2016). Forskningsprojektet har publicerat en rapport av Jesper Falkheimer et. al. 

(2016a, 2) som även den belyser behovet av en kommunikationslogik, men här i relation till 

kommunikatörens starka förknippning till en medielogik. Falkheimer et. al. (ibid) menar att 

kommunikatören begränsas av att de, av andra och i vissa fall även av sig själva, förknippas 

med en medielogik. Kommunikatörens roll reduceras på så sätt till en funktion som innefattar 

mediekanaler, innehåll och informationsspridning. För att kommunikatören ska kunna utnyttja 

sin unika kompetens med kärnfunktionen att verka för organisationens meningsskapande och 

konstituering behövs ett skifte från denna medielogik till en kommunikationslogik.  
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2.3 Organisationskommunikation 

Organisationsforskning är i Skandinavien ännu inte ett utbrett område. Detta beror enligt de, i 

Sverige, ledande forskarna inom området bland annat på att det inte har en naturlig akademisk 

tillhörighet. Forskare inom psykologi, sociologi och företagsekonomi har alla berört frågor om 

kommunikation, men snarare som en sekundär aspekt till det egentliga organisatoriska fenomen 

som studeras. Organisationskommunikation behöver forskning utifrån ett gediget 

kommunikationsperspektiv för att fortsätta utvecklas som forskningsområde och skapa sig en 

naturlig plats inom kommunikationsvetenskapen (Dalfelt, Heide & Simonsson, 2001, 78). I 

USA har området rotat sig inom det akademiska ämnet “speech communication”, vilket ännu 

idag starkast förknippas med området (Grunig, 1992). Organisationskommunikation används i 

vissa fall som ett samlingsbegrepp för all kommunikation som sker på en organisation men 

anses inte stämma överens med den forskning som bedrivs i relation till begreppet (Dalfelt, 

Heide & Simonsson, 2001, 78; Falkheimer & Heide, 2014, 91). Forskningen som bedrivs inom 

området görs mestadels för att skapa förståelse för organiseringsprocesser eller att synliggöra 

dessa (ibid, 79). En teoretiker som haft stor betydelse för forskningen inom fältet 

organisationskommunikation är Karl E. Weick (1995) som presenteras vidare i nästa avsnitt.  

 

2.4 Communicative Constitution of Organizations (CCO) 

Weick (1995, 2002) influerade redan på 1960-talet den framtida innebörden av organisation 

genom att introducera ett skifte av ordet från adjektiv till verb (se Putnam, Nicotera & McPhee, 

2009, 1). Ett av Weicks (1995) banbrytande påståenden för forskningsområdet är detta välkända 

citat:  

 

If the communication activity stops, the organization disappears. If the communication activity 

becomes confused, the organization begins to malfunction. These outcomes are unsurprising 

because the communication activity is the organization. 

(Weick, 1995, 75) 

 

En organisation innebär alltså inte ett bestämt objekt utan det är ett resultat av en rad 

koordinerade handlingar. Weick (1995) påstår att dessa koordinerade beteenden har kapacitet 

att skapa, upprätthålla och även upplösa organisationer (jfr. Putnam, Nicotera & McPhee, 2009, 

6). Trots att forskare och teoretiker som intresserar sig för området hör hemma inom olika 
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forskningsdiscipliner är de överens om att kommunikationen har en konstituerande funktion för 

organisationer, vilket gett upphov till namnet Communicative Constitution of Organizations, 

förkortad benämning CCO (Putnam, Nicotera & McPhee, 2009, 1). Trots omfattande forskning 

saknas ännu en enhetlig och detaljerad beskrivning av CCO. En förklaring till detta är enligt 

Weick (2002) tolkat av Putnam et. al. (2009, 2) att både kommunikation och organisation är 

abstrakta konstruktioner svåra att förankra både individuellt och som beroende av varandra. En 

annan förklaring är att CCO- teorier pendlar mellan ytlig enkelhet och förvirrande komplexitet. 

Organisationsforskarnas förståelse för att kommunikation är mer än bara social interaktion och 

informationsutväxling är nästintill självklar idag, men beskrivs med för avskalade och simpla 

förklaringar. När CCO-forskare ska ta sig an att förklara kommunikation tenderar dem att fastna 

i en komplexitet med abstrakta begrepp som gör det svårt att knyta an forskningen mellan de 

olika perspektiven inom CCO (Putnam, Nicotera & McPhee, 2009, 2). För att generera en 

djupare förståelse för CCO både konceptuellt, teoretiskt och historiskt anses det relevant för 

forskare inom organisationskommunikation att fortsätta undersöka och vidareutveckla CCO. 

 

CCO-området behandlar både materiella, formella och effektiva orsaker som möjliggör 

organisationers existens. Att analysera konstituerandet av en organisation innebär ofta att 

avslöja dessa processer i handlingar och interaktion som kontinuerligt pågår i organisationen 

(Putnam, Nicotera & McPhee, 2009, 4). Genom att kunna identifiera de olika konstituerande 

processerna i en organisation finns förhoppningar att även kunna identifiera vad som gått fel 

när organisationen inte fungerar (Putnam, Nicotera & McPhee, 2009, 5). För att pröva CCO:s 

anspråk av kommunikation som det som utgör en organisation ställde Taylor et. al. (1996) 

frågan: kan organisationer existera utan kommunikation? Svaret från 

organisationskommunikationsforskarna var ett klart nej, organisationen är beroende av 

kommunikation både för att upprättas och bibehållas (Putnam, Nicotera & McPhee, 2009, 5). 

 

Som tidigare nämnts är CCO-forskarna spridda inom olika områden. År 1993 publicerade Ruth 

Smith sin avhandling där de vanligast förekommande synen på relationerna mellan 

kommunikation och organisation delades in i tre kategorier; containment, production och 

equivalence. Putnam et. al. (2009) beskriver Smiths (1993) kategorisering som avgörande för 

CCO då den banade väg för forskare att utveckla olika perspektiv och tillvägagångssätt för att 

avslöja dessa relationer, utan att teorierna verkade motstridiga. 
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Gail T. Fairhurst och Linda Putnam (2004) var två forskare som med ett diskursivt perspektiv 

på organisationer tog sig an att vidareutveckla Smiths (1993) CCO-kategorisering. Resultatet 

blev ett forskningsprojekt som omnämns av författarna till boken Building Theories of 

Organization: the constitutive role of communication (Putnam, Nicotera & McPhee, 2009, 7) 

som ett av de mest omfattande och sofistikerade teoretiska projekten omkring CCO. Med olika 

flöden av kommunikation och sociala interaktioner har Fairhurst och Putnam (2004) tagit fram 

ett omfattande ramverk som består av tre perspektiv för att skapa förståelse hur diskurs 

konstituerar organisationer. De tre diskursiva perspektiven är: 

 

1. Organisationer som objekt 

2. Organisationer som ständiga tillstånd att bli1 

3. Organisationer som grundade i handlingar 

(Putnam, Nicotera & McPhee, 2009, 8: här översatt) 

 

Fairhurst och Putnams omfattande teori har influerat forskare att intressera sig för att bedriva 

forskning inom samtliga tre perspektiv. Forskarna inom området tenderar att identifiera sig med 

ett av perspektiven och bedriver sin forskning därefter, något som även visar på hur olika och 

oförenliga de tre perspektiven är. Då modellen Kommunikativa karakteristika (2016) innefattar 

synsättet på kommunikation som konstituerande av organisationer är det enhetligt med deras 

utgångspunkt att uppsatsen intresserar sig för det tredje perspektivet; organisationer som 

grundade i handlingar. Perspektivet beskrivs därför vidare i kapitel 3: Teoretiskt ramverk. 

  

                                                 
1 ”Perpetual states of becoming” becoming syftar till filosofiska ontologin att det enda som är konstant är att allting 
hela tiden förändras. (se t.ex. Lemm, 2015) 
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3. Teoretiskt ramverk   
I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som utgör uppsatsens teoretiska ramverk. 

Begreppen i detta kapitel skrivs på sitt originalspråk för att förståelse inte ska gå förlorad i 

översättningen, därför förekommer både engelska och svenska begrepp i detta avsnitt. 

Avslutande i teorikapitlet presenteras en sammanfattning av hur det teoretiska ramverket 

används i denna uppsats.  

3.1 Modellen Kommunikativ karakteristika  

Ett av de första resultaten presenterade av forskningsprojektet Den kommunikativa 

organisationen är modellen Kommunikativa Karakteristika. Modellen är enligt Simonsson 

(2016) genererad ur gemensamma karakteristika som möjliggör, för de undersökta 

organisationerna, användning av strategisk och planerad kommunikation på ett, för 

organisationen, konkurrenskraftigt och värdeökande sätt. Modellen återspeglar på så sätt vilka 

karakteristika en organisation bör uppfylla för att ”bli kommunikativ”. Karakteristikan har 

identifierats på de 10 organisationer som medverkar i projektet (Simonsson, 2016). Forskarna 

verksamma inom projektet beskriver själva att de vill undvika att ta fram modeller och lösningar 

för hur organisationer optimalt kan fungera, utan att bidra med en faktisk bild av hur det ser ut 

nu (Nothhaft, von Platen, 2015, 19). Ännu beskrivs modellen som konceptuell och kommer inte 

presenteras i full utsträckning förrän 2018 (Simonsson, 2016; Falkheimer et. al., 2016a, 1). Den 

konceptuella modellen anses av oss tillämplig att undersöka redan i detta stadie då den är 

framtagen ur ett omfattande empiriskt underlag.2 Modellens sex karakteristika som presenteras 

nedan, används i uppsatsen för att identifiera ”kommunikativa” egenskaper hos organisationen 

Alfa.  

3.1.1 Infrastruktur för kommunikation 

Organisationen har ett planerat system som möjliggör god kommunikation. Med ett tydligt 

system av kanaler och plattformar finns förutsättningar för att skapa relationer mellan olika 

aktörer och intressenter, både internt och externt. Denna kommunikationsinfrastruktur bör vara 

skapad eller regisserad av en person med kommunikationskompetens, en kommunikatör, för att 

möjliggöra att god kommunikation kan genomsyra hela organisationen. Detta innebär ett skifte 

från att kommunikatören är den som ska kommunicera och producera kommunikation, till en 

                                                 
2 Se kapitel 2: Den kommunikativa organisationen 
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roll som möjliggör andras kommunikation. Enligt karakteristikan tar kommunikatören sig an 

funktionen som regissör eller facilitatör (Simonsson, 2016).  

3.1.2 Ansvar och kompetens 

Tydliga och uttalade kommunikativa roller för såväl chefer, medarbetare och kommunikatör. 

De explicita rollerna har ett kommunikationsansvar och även kompetensen att uppfylla det. 

Kommunikatören har ett tydligt ansvar och roll på organisationen, samt innehar den 

kommunikativa kompetens som krävs för att fullgöra detta ansvar (Simonsson, 2016). 

3.1.3 Öppen kommunikationskultur 

Ett kriterium är att det finns en transparant kommunikationskultur. En kultur där verktygen för 

att kommunicera finns samt en vana av att prata om kommunikation, metakommunikation, har 

byggts upp. Denna vana innebär att kommunikation blir en naturlig del av organisationen och 

organisationsmedlemmarna får ”kommunikativa” referensramar att förhålla sig till. Viktigt för 

denna kultur är att det ges utrymme för flera röster och framförallt kritiska röster (Simonsson, 

2016). 

3.1.4 Balans polyfoni – monofoni 

Viktigt för ”kommunikativa organisationer” är enligt modellen att det finns en 

sammanhängande kommunikation. Forskarna i projektet Den kommunikativa organisationen 

menar att idealet för kommunikation vanligen anses vara enhetlig kommunikation med ett 

tydligt budskap som kommuniceras samstämmigt av alla interna aktörer till externa. I modellen 

kommunikativ karakteristika menar dock forskarna att en total samstämmighet är ett 

svåruppnått ideal och att istället bör en balans mellan flera röster eftersträvas. Begreppen 

polyfoni, flera olika röster, och monofoni, en samstämmig röst, används för att föreställa hur 

balansen mellan individualitet och enhetlighet ges plats i organisationen. För den komplexa 

verklighet som organisationer är, bör ett ramverk upprättas för att se till att vissa komponenter 

för organisationskommunikationen är enhetliga, men samtidigt ger utrymme för 

organisationsmedlemmarna att kommunicera på sitt eget sätt. Ramarna för det enhetliga skapar 

ett sammanhang som medlemmarna kan anpassa sig efter. Vikten av polyfoni, flerstämmighet, 

belyser deras möjlighet att kunna uttrycka sig på ’sitt sätt’ utan att bryta mot en total monofoni, 

samstämmighet (Simonsson, 2016). 

3.1.5 Synen på kommunikation  
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Synen på kommunikation kräver en förståelse för att kommunikation är ett komplext område 

som både har en informativ och en konstituerande funktion. Framförallt hos högsta ledningen 

är denna förståelse avgörande för att möjliggöra för organisationen att vara ”kommunikativ”. 

Skiftet från den traditionella synen på kommunikation som att skicka färdiga ordpaket till en 

mottagare, till att kommunikation är en process som innefattar en konstituerande kraft speglas 

i denna karakteristika. Beroende på medvetenheten om kommunikationens komplexitet kan 

förväntningar på kommunikationen och även kommunikatörerna att tydliggöras (Simonsson, 

2016). 

3.1.6 Vision, uppdrag och mål  

Kommunikationen är tydligt länkad till organisationens vision, uppdrag och mål och fungerar 

stödjande för organisationen. Kommunikationen ska anses vara en strategisk resurs som bidrar 

med att uppnå inte bara kommunikationsmål, utan även organisationens övergripande mål. 

Kommunikationsverksamheten ser olika ut på olika organisationer eftersom att den är länkad 

till den specifika organisationens vision, uppdrag och mål. Denna karakteristika kommer att 

granskas vidare i forskningsprojektet och ses som mycket intressant av forskarna, som nu går 

in i en fas där styrdokument, strategier och liknande ska granskas för att undersöka mer specifikt 

hur kommunikation är länkad till och stödjer verksamheten (Simonsson, 2016). 

 

3.2 CCO grundad i handling 

Kommunikativa Karakteristika innefattar förutom synsättet att kommunikation är informativ, 

även synsättet att den är konstituerande (Simonsson, 2016; Falkheimer et. al., 2016a). Då 

vetskapen om kommunikationens konstituerande egenskap inte är ett lika vedertaget begrepp 

så som dess informativa egenskap, anses det lämpligt att inkludera en kompletterande teori i 

uppsatsen teoretiska ramverk. CCO-teorin inkluderas således i ramverket för att komplettera 

modellens karakteristika med en mer djupgående och praktiskt applicerbar teori.  

 

Som belyst i kapitel 2, är modellen Kommunikativa Karakteristika (2016) utgångspunkt 

enhetlig med perspektivet grundad i handling. Gemensamt för forskare inom perspektivet 

grundad i handling är att de anser att organisationer inte existerar självständigt utan är 

förankrade i sociala och diskursiva praktiker, där handlingar och struktur anses vara lika 

konstituerande. De menar bland annat att strukturen upprätthåller handlingar och handlingar 
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upprätthåller strukturen (Fairhurst & Putnam, 2004, 16). Forskarna strävar därmed efter en 

balans mellan struktur och agency, kapaciteten för individer att handla självständigt och göra 

fria val (ibid). Inom detta perspektiv finns, som även i de andra perspektiven, många olika 

teorier. Tre erkända teorier är McPhee och Zaugs fyra kommunikationsflöden (2000), The 

Montreal School (Taylor et. al., 1996) och The late Luhmann (1995). McPhee och Zaugs (2000) 

teori intresserar sig för mänsklig interaktion och struktur, Montreal School för konversation och 

texter, och Luhmann för kommunikationsakter och system. Den mest relevanta för att 

komplettera modellen kommunikativa karakteristika (2016) anser uppsatsförfattarna vara 

McPhee och Zaugs (2000) teori med grund i mänsklig interaktion och struktur (Putnam, 

Nicotera & McPhee, 2009, 9) och kommer därför att använda den i denna uppsats.  

 

3.3 McPhee och Zaugs fyra flöden 

McPhee och Zaug (2000) beskriver CCO och menar att organisationer skapas i kommunikation 

i form av fyra flöden. Dessa fyra flöden innehåller konstituerande budskap som utgör hela 

organisationen och är i teorin skilda, även om samma budskap kan tjäna till olika typer av 

flöden. Membership negotiation, Organizational self-structuring, Activity coordination och 

Institutional positioning används för att förklara och definiera vad som faktiskt utgör en 

organisation (McPhee & Zaug, 2000, 23-25). Organisationer anses enligt teorin inte vara fasta 

fysiska objekt som existerar enskilt från andra, utan som uppkommande i 

kommunikationsprocesser. McPhee och Zaug (2000) menar att all kommunikation har en social 

inverkan på de som är involverade, i kommunikationsprocessen, både i formandet av deras 

verklighet och meningsskapandet kring den. En organisation uppkommer därmed av att de 

involverade i processen har en relation till olika flöden av kommunikation (McPhee & Zaug, 

2000, 28-29).  
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Fig. 1: McPhee & Zaugs (2000) four flows of communication model 

 

Som modellen i fig. 1 visar, menar teorin att de fyra flödena konstituerar organisationen 

samtidigt som organisationen konstituerar de olika flöden (ibid, 28). Relationen mellan de 

involverade och processen är således ömsesidig. I vår undersökning uppkom att de fyra flödena 

är starkt inbördes beroende av varandra för att fungera konstituerande. Detta är enhetligt med 

McPhee och Zaugs (2000) beskrivning av teorin, men något som figuren ovan går miste om. 

Därför anses det relevant att förtydliga att de olika flödena inte konstituerar självständigt, utan 

alltid i ett samspel med ett eller flera andra flöden. 

3.3.1 Membership Negotiation 

Det första kommunikationsflödet är memebership negotiation och menar att en organisation 

inkluderar och exkluderar medlemmar genom interaktion. En typ av omvärdering för att skapa 

en gemenskap sker i detta flöde både från organisationens och medlemmarnas sida (McPhee & 

Zaug, 2000, 34-35). En viktig del av Membership negotiation är socialiseringen av nya 

medlemmar. Under denna process förhandlar gruppen och de nya fram olika gränser som gäller 

för medlemskap i bland annat instruktioner, storytelling och avvisande handlingar (Brummans 

et. al., 2014, 174). Detta flöde av kommunikation innefattar också den viktiga punkten att 

organisationen är konstruerad av medlemmarnas önskan och bidrag att inkluderas, förstå och 

leva efter just den specifika interaktionen som bildar deras organisation (McPhee & Zaug, 2000, 

34-35). Olika sätt för gruppens medlemmar att kontrollera vad som är bestämt i gruppen är 

bland annat att använda ‘vi’ på ett exkluderande sätt samt att bestämma vem som får tala för 

gruppen; det konstituerar medlemmarnas referensramar (Brummans et. al., 2014, 174).  
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3.3.2 Organizational Self-Structuring 

Det andra flödet är Organizational self-structuring som menar att organisering av arbete och 

att attrahera medlemmar inte sker naturligt, utan att det är individer inom organisationen som 

aktivt får detta att ske genom att ta beslut och behärska organisationens struktur (McPhee & 

Zaug, 2000, 35). McPhee och Zaug (2000) talar om illuctionary acts, ett begrepp inom 

lingvistiken som innebär meningen med något vi säger men inte säger direkt.  Det som sägs i 

en grupp har en underliggande innebörd som gruppen har tillägnat frasen eller ordet. Genom 

dessa illuctionary acts möjliggörs tillfället för en grupp människor att se sig själva som en del 

i en helhet, i detta fallet en del av en organisation (Brummans et. al, 2014, 174). 

Kommunikationsflödet har således en konstituerande funktion eftersom att det skapar 

samstämmighet i organisationens diskurs och sociala kontext (ibid, 174). De kommunikativa 

processerna strukturerar, organiserar och planerar organisationen, men i flera riktningar inom 

samma organisation (McPhee & Zaug, 2000, 37-38). 

3.3.3 Activity Coordination 

Activity coordination är ett kommunikationsflöde där ramarna för organisationens arbetsroller 

och uppgifter förhandlas. Förhandlingen genererar aktivitetsmanifest som fungerar 

kontrollerande för vad individerna ska göra. För att kunna anpassa individens egna bidrag till 

organisationen till de andra medlemmarnas bidrag, krävs en förståelse för andras 

aktivitetsmanifest (Brummans et. al., 2014, 174). De olika manifesten tydliggör vad som begärs 

av de olika aktörerna och hur deras funktioner samspelar. Den konstituerande kraften uppstår i 

integreringen av arbetsprocesser och interaktioner som aktivitets-koordineringen medför (ibid, 

174). Den aktivitets-koordinerande kommunikationen tenderar att lösa praktiska problem och 

justera den planerade arbetsprocessen för att passa organisationens ramar. Aktiviteterna beror 

på den kooperativa hållningen hos företaget och kan ta sig i uttryck på olika sätt, till exempel 

genom manifest med sätt att arbeta på - eller inte arbeta på (McPhee & Zaug, 2000, 38-39; 

Brummans et. al., 2014, 174). 

3.3.4 Institutional Positioning in The Social Order of Institutions 

Institutional Positioning studeras utifrån en övergripande nivå hur organisationen 

kommunicerar utanför organisationen med externa enheter såsom leverantörer, kunder, 

konkurrenter och samarbetspartners (Brummans et. al., 2014, 174; McPhee & Zaug, 2000, 40). 

Den konstituerande funktionen består av två delar, en identitetsskapande process där individer 
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inom organisationen förhandlar villkoren “för erkännandet av organisationens existens” 

(McPhee & Zaug, 2000, 39: här översatt) och en relationsbyggande process där organisationen 

positionerar sig utifrån samhällets ramar mot andra externa enheter. Varje organisations villkor 

och ramar påverkas och formas alltså inom ekonomiska, politiska, kulturella och 

kommunikativa institutioner i samhället (Ibid 39-41). Identitetsskapandet av organisationen i 

förhållande till andra större sociala system skapar en symbolik med organisationen som 

möjliggör för externa aktörer och enheter att känna igen och placera organisationen i ett större 

sammanhang (Cheney & Christenssen, 2001, 82). 

3.4 Teoretisk sammanfattning 

För att besvara vår första forskningsfråga: Fungerar modellen Kommunikativ karakteristika för 

att identifiera ”kommunikativa” organisationer?  har modellen Kommunikativ karakteristika 

presenterats. Karaktärsdragen, som definierar om en organisations medlemmar ser på 

kommunikation som konstituerande, är svåra att mäta genom att endast prata om dem. CCO-

teorin McPhee & Zaugs (2000) kommunikationsflöden presenteras därför för att dessa flöden 

möjliggör identifikation av huruvida organisationen Alfas kommunikation kan anses som 

konstituerande. För att besvara den andra frågan: På vilket sätt skiljer sig forskningsprojektets, 

(Den kommunikativa organisationen), och det teoretiska perspektivets, (CCO), syn på 

begreppet kommunikativ? kommer båda teoriernas innebörd av ”kommunikativ” identifieras i 

empirin och jämföras i analysen. 

3.5 Val av källor 

Uppsatsen använder källor från ledande forskare inom nutida organisationsforskning med ett 

spann från år 2000-2016. Begränsningen att använda nutida forskning är relevant då 

organisationskommunikation som ämne har först de senaste 20 åren utvecklats inom Sverige. 

Likaså har ämnet kommunikation genomgått stora förändringar under samma period och därför 

bör valet av källor begränsas huvudsakligen till forskning som är anpassad till den samtida 

forskningskontexten (jfr. Dalfelt, Heide & Simonsson, 2001; Simonsson, 2002; Putnam, 

Nicotera & McPhee, 2009; Falkheimer et. al., 2016b). Artiklar och forskningsrapporter har 

lokaliserats via Google Scholar, Libris litteratursökning, Emerald och Scopus. Ytterligare källor 

har lokaliserats via den nutida litteraturens källhänvisningar, vilket har visat vad de har 

förankrat sin forskning i och vad som är viktigt för uppsatsförfattarna att ha kunskap om för att 

förstå ämnet.  
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4. Metod och material 
I detta kapitel presenteras studiens forskningsmetod, urval, material och tillvägagångssätt. 

Etiska reflektioner och en presentation av studiens analysmetod avslutar avsnittet.  

4.1 Forskningsmetod 

Denna undersökning testar om modellen från forskningsprojektet Den kommunikativa 

organisationen kan identifiera Kommunikativa karakteristika på en organisation. 

Organisationen som undersöks är vald utifrån kriteriet att den inte anser sig utföra explicita 

planerade och strategiska kommunikationshandlingar. Undersökningen utförs på en sådan 

organisation för att begrepp, värderingar och diskussioner befintliga på organisationen, inte 

medvetet ska vara formade efter en specifik kommunikationsmodell då det medför en risk att 

medarbetarna ger oss svar de har fått lära sig ska vara rätt och inte deras faktiska egna tankar 

och åsikter. Vidare kriterier för organisationen beskrivs under 4.2 Urval.  

 

För att besvara studiens frågeställningar har metoden fokusgruppsintervjuer använts. 

Fokusgrupperna möjliggör undersökningen av hur organisationens medlemmar diskuterar om 

kommunikation och även hur de interagerar i gruppen. Deltagarnas diskussioner och samtal 

tolkades som deltagarnas syn på fenomenet och det empiriska materialet bör därför förstås som 

tolkningar av organisationens verklighetsbild (Esaiasson et. al, 2012, 259).  

 

Den första frågeställningen: Fungerar modellen Kommunikativ karakteristika för att identifiera 

”kommunikativa” organisationer? undersöks genom påståenden och teman berörande 

verksamheten, organisationsmedlemmarnas och organisationens kommunikation. 

Intervjuguiderna för fokusgrupperna baserades på innehållet i modellen Kommunikativa 

karakteristika för att möjliggöra identifikation av Alfas potentiella relation till eller avvikelse 

från modellen. Genom att ställa frågorna i form av påståenden och teman undviker vi att endast 

en person i gruppen svarar på frågan och diskussioner uteblir, utan metoden ämnar att skapa 

diskussioner och samtal där olika synvinklar och tolkningar tar plats. Uppsatsen har en abduktiv 

ansats vilket innebär att uppsatsens skrivprocess inte har varit linjär (Ekström & Larsson, 2013, 

s.20). Uppsatsförfattarna har gått mellan teori och insamling av material tills ett slutgiltig 

teoretiskt ramverk och operationalisering växt fram.  
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För att besvara den andra forskningsfrågan: På vilket sätt skiljer sig forskningsprojektets, (Den 

kommunikativa organisationen), och det teoretiska perspektivets, (CCO), syn på begreppet 

kommunikativ? Analyserades de båda teoretiska perspektiven utifrån den sammanställda 

empirin. 

 

Fokusgrupper som metod är fördelaktig både för att studera samspelet mellan individer och för 

kartläggning av resonemang och förhållningssätt inom ämnet (Esaiasson et. al, 2012, 320). 

Både form- och innehållsaspekten, interaktionen och diskussionsinnehåll i gruppdiskussionerna 

studerades. För frågeställningen var det relevant att undersöka båda aspekterna då deltagarnas 

val av samtalsriktning och hur de förankrade sina åsikter kunde identifieras (Wibeck, 2010, 36), 

vilket kan relateras till modellens karakteristika för en ”kommunikativ” verksamhet (se kapitel 

3.1).  

 

4.2 Urval och material 

Materialet som ligger till grund för den empiriska undersökningen har valts ut genom strategiskt 

urval. Kriterierna för urval av organisation var främst, som ovan nämnt, att organisationen inte 

arbetar explicit med strategisk och planerad kommunikation. Organisationen, medarbetare eller 

ledning bör dessutom inte ha en relation till forskningsprojektet Den kommunikativa 

organisationen eller dess modell Kommunikativa karakteristika. Detta för att undvika att 

begrepp som medarbetarna väljer att referera till är implementerade utifrån en specifik 

kommunikationsmodell, utan är formade av organisationens kommunikationsdiskurs (Dahlin-

Ivanhoff, 2015, 82). Vidare kriterier för Alfa var att de skulle ha indelade arbetsroller och 

hierarkiska nivåer, samt ett arbetslandskap där medarbetarna möts ansikte mot ansikte dagligen. 

Fördelaktigt för studien är att ett intresse för ämnet finns hos ledningen. Detta medför en större 

chans att organisationen är villig att dela med sig av tillräcklig information för studien (Larsson, 

2010, 63). Likaså är intresse för kommunikation bland medarbetarna viktigt, för att undvika att 

undersökningen behandlar ett ämne som deltagarna inte är kapabla att svara på (Dahlin-

Ivanhoff, 2015, 82).  

 

Inom ramen för denna studie har fyra fokusgruppsintervjuer genomförts, med två olika 

sammansättningar av medarbetare från Alfa. Två tillfällen med varje deltagargrupp. 

Urvalsprocessen för fokusgrupperna var ett bekvämlighetsurval utfört av platsledningen, 
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utifrån kriterierna; medlemmar från olika arbetsavdelningar och hierarkiska nivåer, som ej är 

över eller under varandra, för att få en mångsidig diskussion utan att deltagarna känner sig 

begränsade av den hierarkiska strukturen. Grupperna var sammansatta med nio personer totalt 

från Alfas avdelningar Administration, Butik, Lager, Inne- och Utesälj. Fokusgrupperna 

genererade fyra transkriberingar á 16, 19, 20 och 22 sidor samt fyra observationsanteckningar 

innefattande demografi, fysisk framtoning, gruppkompatibilitet och icke-verbal 

kommunikation. Även fältanteckningar fördes vid vistelsen på organisationen då 

spontanobservationer utförts. 

 

Urvalet av kompletterande material har utförts efter behov av att svara på frågor som lyfts i 

fokusgrupperna. Den empiriska insamlingen har genom den abduktiva processen även 

genererat material som: mailkorrespondens med platsledning och fokusgruppsdeltagare, 

kompletterande dokument; värdegrunds-powerpoint samt information som koncernen själv 

publicerat på sin officiella hemsida; uppförandekod, kvalitetspolicy och miljöpolicy. Det 

kompletterande materialet har använts för att skapa mättnad i undersökningen. 

 

Eftersom att tryckta resultat av forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen, i 

skrivande stund ännu inte finns publicerade ansågs det berättigat att besöka en presentation av 

forskaren Charlotte Simonsson för att själva kunna sammanfatta dessa forskningsresultat i 

denna uppsats. 

 

4.3 Genomförande 

Två fokusgrupper, hädanefter grupp A och grupp B, deltog vid två tillfällen i cirka 60 minuters 

gruppintervjuer. Tillfälle 1 och 2 gjordes med en veckas mellanrum på samma plats, ett 

konferensrum och vid samma tidpunkt. Tillfälle 1 och 2 gjordes med en veckas mellanrum på 

samma plats, ett konferensrum på Alfa, och vid samma tidpunkt, 13.00-14.00 och 14.00-15.00. 

Diskussionsunderlaget utformades med grund i Den kommunikativa organisationens 

karakteristika, för att undersöka om diskussioner om Alfa kunde identifiera likheter med 

karakteristika från en kommunikativ organisation. För den analysen krävdes endast 

medlemmarnas gruppdynamik, interaktion och att diskussion om den egna organisationen. 

Båda fokusgrupperna ägde rum i ett mötesrum på organisationen, med ett stort mötesbord och 

ett tjugotal stolar riktade mot en whiteboard. Genom att konstruera intervjumallar inför varje 
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tillfälle säkerställdes att teman och påståenden på ett tydligt sätt förbands med uppsatsens 

frågeställning och syfte, något som stärker undersökningens validitet (Ekström & Larsson, 

2010, 14). Inför tillfälle 1 testades intervjuguiden på en pilotgrupp från en utomstående 

organisation med 4 deltagare i 75 minuter. Frågor och teman i intervjuguiden anpassades efter 

diskussionerna som genererades i testgruppen för att säkerställa att teman behandlade de frågor 

som efterfrågades. Även formuleringar i guiden tillämpades efter testgruppen för att vara mer 

begripliga och relaterbara av organisationsmedlemmarna. Samtliga tillfällen dokumenterades 

med ljudupptagning och stödjande anteckningar.  

 

 
Fig 2: Översikt av intervjuguide 1 och 2,  

samt dess relation till det teoretiska ramverket. 

4.3.1 Tillfälle 1  

Grupp A bestod av fyra deltagare och grupp B av fem. Vid detta tillfälle flyttades stolarna till 

ena änden av det stora mötesbordet så att gruppen skulle vara placerade nära varandra och att 

deltagarna inte skulle välja plats själva. Uppsatsförfattarna placerade sig mellan deltagarna för 

att “rama in samtalet” och använde medvetet begränsat med elektronik i rummet, endast en 

dator och en mobiltelefon som spelade in samtalet. Anteckningar gjordes med penna för att 

undvika distraherande ljud. Tillfället tog ca 45 minuter och inleddes av öppna frågor för att 

kartlägga medarbetarrelationer, struktur, syn på samarbete, problemlösning och mål. 

Däremellan följde olika diskussioner om arbetsrutiner, roller, ansvar och syn på ledning och 

koncern.  

4.3.2 Tillfälle 2 
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Under tillfälle 2 uppkom ett bortfall på 2 deltagare, grupp A var därför tre deltagare och grupp 

B fyra. Diskussionsunderlaget för detta tillfälle var en digital presentation som var igång när 

deltagarna kom in i mötesrummet. Med visuella medel framför sig satte sig deltagarna fritt i 

rummet och placerade sig med längre avstånd mellan varandra och vända mot 

whiteboardtavlan. Detta innebar att de till viss del satt med ryggen mot en av oss gruppledare, 

vilket försökte undvikas genom att frågor och påståenden under fokusgruppen ställdes från båda 

ledare. Presentationen innehöll punkter från intervjuguiden och inledningsvis en identifiering 

av deras kommunikativa miljö, följt av påståenden framtagna för att väcka diskussion i 

grupperna. Tillfället var planerat till 45 minuter, men tog cirka 60 minuter.  

4.3.3 Bearbetning av material 

Bearbetning av materialet utfördes enligt Victoria Wibecks (2010) förslag på 

transkriberingsteknik för att försäkra att materialet behandlas lika oberoende av vem det är som 

transkriberar. Alla identifierbara ordförekomster, pauser och omstarter återgavs. Likaså valdes 

att detaljerat överföra deras diskussioner utan justeringar för att kunna återge samtalets flöde 

för att kunna kartlägga både innehåll och hur de sociala interaktionerna såg ut i grupperna 

(Wibeck, 2010, 95, Eriksson-Zetterquist & Arhne, 2015, 52).  

 

4.4 Validitet, reliabilitet och etiska överväganden 

För att säkerställa att guiden till fokusgrupperna genererade samtal och diskussioner som var 

relevanta för uppsatsen frågeställningar testades fokusgruppsguiden inför tillfälle 1 på en 

pilotfokusgrupp. De teman och frågor som inte uppfyllt sitt syfte att mäta det undersökningen 

ämnar mäta, anpassades för att öka validiteten. Materialet genererade i fokusgrupperna kodades 

av båda uppsatsförfattarna. För att stärka reliabiliteten har interkodarreliabiliteten testats, ett 

mindre urval av material kodades av båda författarna och i de flesta fall kodades materialet 

enhetligt. Detta anses stärka att analysen har hög reliabilitet (Esaiasson et. al., 2012, 208). 

Genom att använda citat i stor utsträckning i resultat- och analyskapitel kan uppsatsen återge 

en närhet till verkligheten och således en korrekt bild av Alfa. För att kunna belysa flera röster 

ur fokusgrupperna presenteras dock mycket av empirin i form av sammanfattningar vilket anses 

stärka uppsatsens reliabilitet (Ekström & Larsson, 2010, 14).  
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Den etiska aspekten av att studera en liten grupp kan innebära en problematik att utlova 

fullständig anonymitet i ett litet undersökningsmaterial. Deltagarna försäkras att möjligheten 

för identifikation ska hållas låg. Ljud-dokumentationen kommer endast användas för att 

underlätta vår transkribering och kommer behandlas med diskretion för att försäkra 

konfidentialitet (Wibeck, 2010, 141). Känslig och personlig information har omformulerats i 

de citat som presenteras i analys och resultatavsnittet. Den information som anses irrelevant för 

studiens resultat har tagits bort och markeras med (...) i texten, medan text som ses som relevant, 

men känslig, har omformulerats för att återges utan påverkan på den deltagande organisationen. 

Dessa omformuleringar markeras med [text]. Detta säkrar att inget tas ur sitt sammanhang eller 

ändrar syftning vilket säkrar att resultaten har återgetts korrekt.  

 

Undersökningen kommer med stor sannolikhet att påverka organisationen, något som 

platsledningen vid första kontakt själv valde att nämna “...det här borde bara kunna utveckla 

oss till det bättre” (Platschef, 2016). I en tillåtande och icke-hotfull miljö kan fokusgrupper 

inom en organisation bidra med en plattform för deltagarna att uttrycka sig och göra sin röst 

hörd om ett specifikt ämne. Även om uppsatsförfattarna har som mål att påverka 

undersökningssubjektet i minsta möjliga mån, kan fokusgrupperna innebära att en medvetenhet 

för eventuell problematik, eller möjlighet till förändring, lyftas för deltagarna genom att ämnet 

belyses under en bestämd period på organisationen (Wibeck, 2010, 152-153).  

 

Organisationen Alfa var sedan tidigare känd av en av uppsatsförfattarna, då denna är bekant till 

Platsledningen, något som gav tidig insyn i organisationen. Här ämnar medvetenheten 

förtydligas, om att personliga kopplingar till forskningsobjektet kan skapa en partiskhet. Med 

ett fokus på medarbetarna istället för ledarskap berördes inte frågor som påverkas av relationen. 

 

4.5 Operationalisering 

Analysdelen i denna uppsats avser dels att testa modellen Kommunikativa karakteristika för att 

identifiera kommunikativa organisationer och dels för att jämföra begreppet ”kommunikativ”. 

Förarbetet till analysen har utförts i olika steg och med olika fokus. Till en början analyserades 

Alfa enligt modellen Kommunikativa karakteristika, vilket genererade frågor som öppnade för 

vidare analys. Synen på kommunikation var ett sådant tema, där det tydligt visade sig i 

fokusgrupperna att kommunikationens konstituerande egenskap var något som låg utanför 
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deltagarnas förståelse och referensramar. Med uppsatsens abduktiva angreppssätt var det 

lämpligt att analysera denna upptäckt mer djupgående. Det var under denna analys som 

skillnaden mellan innebörden av begreppet ”kommunikativ” för forskningsprojektet Den 

kommunikativa organisationen och det teoretiska perspektivet CCO, upptäcktes. Skillnaden 

ansågs relevant att ifrågasätta för att utesluta förvirring. De olika stegen i forskningsprocessen 

bidrog till att utforma analysen så som den presenteras nedan. För att bättre kunna besvara 

frågeställningarna har analysen delats upp i två analysdelar, 1) Identifiering av Kommunikativa 

karakteristika och 2) Konstituerande kommunikation. 

4.5.1 Identifiering av Kommunikativa karakteristika 

Den första analysdelen avser undersöka den första forskningsfrågan: Fungerar modellen 

Kommunikativ karakteristika för att identifiera ”kommunikativa” organisationer? Det 

empiriska materialet analyseras utifrån modellen Kommunikativa karakteristika för att 

identifiera hur Alfas kommunikation och verksamhet är kompatibla med modellen. Analysen 

visar hur de olika karakteristika stämmer överens med, eller avviker från Alfa och därmed även 

vilka karakteristika Alfa bör uppfylla för att bli en ”kommunikativ organisation”. Resultaten 

från analysen diskuteras vidare i kapitel 6 Diskussion och slutsats, där forskningsfrågan 

besvaras.  

4.5.2 Konstituerande kommunikation 

Den andra analysdelen avser bidra med underlag till en diskussion som besvarar uppsatsens 

andra frågeställning: På vilket sätt skiljer sig forskningsprojektets, (Den kommunikativa 

organisationen), och det teoretiska perspektivets, (CCO), syn på begreppet kommunikativ? 

Forskningsprojektet Den kommunikativa organisationens syn på begreppet ”kommunikativ” 

har presenterats under första analysdelen och det som krävs för att besvara den andra 

frågeställningen är en redogörelse för det teoretiska CCO-perspektivets syn på begreppet. 

Därför presenteras i den andra analysdelen en djupgående analys, utifrån uppsatsförfattarnas 

tolkningar av hur de konstituerande kommunikationsflödena fungerar på Alfa. Samtliga 

transkriberingar tematiserades med färgkodning efter McPhee och Zaugs (2000) fyra 

kommunikationsflöden. Färgkodningen visade hur medarbetarna själva kommer i kontakt med 

och använder de konstituerande kommunikationsflödena. Det färgkodade materialet 

sammanfattade mönster i form av tydligt återkommande teman och kombinationer upptäcktes. 

Dessa sammanfattades till övergripande teman som ansågs primära för hur kommunikationen 

fungerar konstituerande för Alfa. För att konkretisera en så pass abstrakt teori som CCO, 
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redovisas kommunikationsflödena med hjälp av rikligt med citat i analysen. Citaten visar hur 

uppsatsförfattarna tolkat fokusgruppsdeltagarnas kontakt med och användning av de olika 

flödena. Analysdelen om kommunikationens konstituerande egenskap mynnar ut i frågor som 

tas med till den jämförande diskussion som besvarar den andra forskningsfrågan. Denna 

diskussion presenteras inte i följande analyskapitel, utan behandlas i kapitel 6 Diskussion och 

slutsats.  

 

4.6 Metodologiska reflektioner 

För en studie med socialkonstruktionistisk grund är det fördelaktigt att använda etnografiska 

metoder (Hamrin, 2016, 24). Optimalt för undersökningen hade varit att utföra observationer 

på en organisation som inte explicit använder sig av planerade och strategiska 

kommunikationshandlingar. Efter att modellen Kommunikativa Karakteristika hade 

identifierats i organisationens nuvarande tillstånd, kunde försök att uppfylla modellen 

implementeras och skillnaderna med att explicit följa modellen kunde upptäckas. Observationer 

kräver dock tillträde till forskningsfältet och närvaro under längre tid (Lalander, 2015, 101) 

vilket var problematiskt för vår valda organisation, Alfa, då undersökningen sammanträffar 

med Alfas mest hektiska arbetsperiod på året. Skulle observationstillträde begäras under 

perioden, är det troligt att det skulle upplevas som ökad arbetsbelastning för deltagarna. En 

ökad arbetsbelastning riskerar att deltagarna inte är villiga att bidra till studien eller dela med 

sig av tillräcklig information och tillträde till organisationen (Lalander, 2015, 103). 

 

Under fokusgruppstillfällena utfördes passiva observationer, vilket ansågs möjliggöra 

undersökning av organisationsmedlemmarna i en för dem naturlig miljö inom den egna 

organisationen (Lalander, 2015, 109). Observationerna var menade att ge ytterligare 

information om gruppdynamik, fysisk framtoning, interaktion mellan 

organisationsmedlemmar, men metoden genererade inte empiri bidragande till uppsatsens syfte. 

De kompletterande observationerna har därför endast använts för att bekräfta fokusgruppernas 

samtal och diskussioner, och inkluderas därför inte i uppsatsens resultat och analys (Lalander, 

2015, 113; Esaiasson et. al, 2012, 308). 
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5. Resultat och analys 
Uppsatsens abduktiva angreppssätt gör det lämpligt att väva samman resultat och analys för 

att presentera resultaten av fokusgruppernas diskussioner och samtal utifrån det teoretiska 

ramverket (Esaiasson et. al., 2012, 276). Inledande presenteras resultat och analys genom 

identifieringen av Kommunikativa karakteristika på organisationen Alfa. Därefter presenteras 

resultat och analys av konstituerande kommunikation som identifierats på Alfa. 

5.1 Identifiering av Kommunikativa karakteristika  

I denna analysdel presenteras och analyseras Alfas kommunikativa karakteristika enligt 

forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen (Simonsson, 2016). Varje 

karakteristika har identifierats i fokusgruppernas samtal, diskuterats utifrån uppsatsens 

tolkningsramar och klargjorts om detta har kunnat identifieras på organisationen Alfa. I denna 

analysdel presenteras deltagarnas diskussioner som sammanfattningar med få citat, för att 

kunna belysa så stor del som möjligt av diskussionerna som genererades under fokusgrupperna.  

5.1.1 Infrastruktur för kommunikation 

Infrastruktur för kommunikation är den första karakteristikan för en ”kommunikativ 

organisation”. Fokusgruppernas samtal om infrastrukturen för kommunikationen handlar om 

plattformar, kanaler, möten och informationstillgång. Möten och agendor ses av medarbetarna 

som viktiga fasta kommunikationspunkter som möjliggör spridning av information från 

Platsledningen och avdelningschefer, och samtidigt ett tillfälle för medarbetarna att lyfta frågor 

till ledningen samt diskutera frågor sinsemellan. Deltagarna beskriver att mötena har frivillig 

närvaro, vilket i vissa fall medför lågt deltagarantal. Tretrial-, månads-, och veckovisa 

avdelningsmöten har tydliga agendor och är schemalagda på bestämda tider. Kontinuiteten 

menar deltagarna, möjliggör och underlättar kommunikationen eftersom att det skapar en säker 

möjlighet att lyfta frågor och problem. Att genomföra möten som det är planerat anses viktigt 

av deltagarna för att en pålitlig struktur ska upprätthållas. Den tydliga mötesstrukturen tolkar vi 

som en viktig insats för att skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att vara 

transparenta och roll-överskridande kommunikations ska kunna ske. Platsledningen och de 

avdelningschefer som upprättat de olika mötesagendorna och -rutinerna har här agerat som 

facilitatörer. De har genom tydlighet och kontinuitet ”effektivisera[t] möten, projekt, 

diskussioner eller förändringsprocesser genom att leda en grupp individer mot ett gemensamt 

mål på ett sätt som främjar delaktighet, kreativitet och resultat” (Sveriges kommunikatörer, 
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2017). Att detta är en handling för att upprätta god kommunikation och ett sätt att använda 

kommunikation i ett strategiskt syfte är för deltagarna i fokusgrupperna inte bekant.  Enligt 

modellen ska facilitatör-rollen innehas av en individ med kommunikationskompetens. Det kan 

identifieras att Alfas platsledning och avdelningschefer handlar efter företagsekonomiska 

aspekter och sociala normer av hur en organisation fungerar, istället för att handlingarna 

grundas i en explicit kommunikationskompetens som modellen menar.  

 

Kommunikationskanalerna som nämns i fokusgrupperna är telefon, mail, gemensam databas, 

kom-radio, orderlappar och fysiska anslagstavlor. De olika kanalerna används olika beroende 

på vilken del av verksamheten som kommer i kontakt med den. Primära kanaler som används 

av samtliga anställda är telefon, orderlappar och fysiska anslagstavlor. Alla anställda har inte 

tillgång till mail eller dator för att använda den gemensamma databasen. Deltagarna i 

fokusgrupperna menar att de utan mail ändå har samma tillgång till information som de med 

mail, men får den genom direkt kommunikation från närmsta chef. Majoriteten i 

fokusgrupperna är överens om att denna skillnad i tillgång till information är anpassad efter hur 

mycket information rollerna inom organisationen behöver ha tillgång till.  Avdelningscheferna 

kan tolkas som att fungera som ett filter för att sortera bort onödig information.  

 

En återkommande kommunikationskanal som talas om av deltagare från alla enheter är 

orderlappar. Orderlappar är kvitton på beställningar med begränsad och tydlig information om 

en order innehållande: ansvarig säljare, köpare, beställda produkter och leveransspecifikationer. 

Orderlappen har vi tolkat som en primär kommunikationskanal då den används för att länka 

samman flera olika enheter och möjliggör att de kan utföra sina uppgifter tillsammans i en 

kedja, men ändå separat från varandra. Om något går fel är det tydligt vem som är ansvarig 

eftersom att det är specificerat på ordern och det är lätt att veta vem lagret ska vända sig till 

med frågor. Ordern har en tydlig väg från start till slut och kommunikation åt motsatt håll är 

inte lika välfungerande. Det anses med andra ord inte lika enkelt för den säljare som skickat ut 

ordern till lagret att lokalisera vem som arbetar med att packa och distribuera den, som för 

distributören att kontakta ansvarig säljare. 

5.1.2 Ansvar och kompetens 

Ansvar och kompetens är den andra karakteristika som utgör en ”Kommunikativ organisation”. 

När påståenden och teman om kommunikation diskuteras i fokusgrupperna finns en tydlig 

tendens att prata om kommunikationsansvar som tillhörande någon annan, i de flesta fall som 
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ett ansvarsområde tillhörande Platsledningen. Att sätta ord på sina egna kommunikativa insatser 

och ansvar är knappt förekommande, men framkommer i vissa av de fall då deltagarna 

diskuterar praktiska frågor om logistik. Deltagarna i fokusgrupperna positionerar sig själva 

genomgående, vid både tillfälle 1 och 2, som mottagare av information istället för deltagare i 

en kommunikationsprocess. Vi tolkar detta som att medarbetarna omedvetet har avskärmat sig 

från kommunikationsansvar. Att tala kritiskt om sin egen kommunikation visar sig inte heller i 

fokusgrupperna. Exempel om både positiva och negativa aspekter förklaras genom att prata om 

någon annan som kommunicerar bra eller dåligt. De har möten med högt i tak, men deltagarna 

lyfter också problematiken med att alla medarbetare inte använder mötena för att göra sin röst 

hörd. Båda grupper talar vid tillfälle 2 om vikten av att kommunicera för ett relationsskapande 

syfte då det anses skapa förståelse och samhörighet inom organisationen. Relationsskapande 

kommunikation är vanligast förekommande mellan medarbetare som arbetar inom samma 

avdelning. Med hjälp av gemensamt geografiskt lokaliserade avdelningar och gemensamma 

utrymmen där de olika enheterna möts på ett naturligt sätt, såsom ett fikarum för alla enheter. 

Där skapas tillfällen där de annars mycket uppdelade enheterna, kan känna sig som en och 

samma organisation.  

 

De explicita roller som omtalas som ansvarsbärande för kommunikationen är chefer eller 

områdesansvariga som enligt deltagarna besitter en roll som informationspunkt och koordinator 

som “ska få alla att gå åt samma håll” (Grupp B, tillfälle 2). Denna beskrivning liknar den av 

en facilitatör, men skiljer sig angående den kommunikativa kompetensen denna bör inneha. 

Kompetensen dessa besitter är förankrade i lednings- och/eller affärslogik de stöpts inom 

genom tidigare utbildningar och socialisering i branschen. Enligt vår tolkning saknar de 

ansvarsroller som är tilldelade dessa, en förankring i att de är ansvariga för att främja god 

kommunikation. Därför anses de ej verka som explicit uttalade ”kommunikativa roller”.  

5.1.3 Öppen kommunikationskultur 

En öppen kommunikationskultur är den tredje karakteristikan för att vara en ”kommunikativ 

organisation”. Här kan det identifieras att deltagarna i fokusgrupperna anser sig ha de verktyg 

som behövs för att kunna utföra sitt arbete. Kommunikation talas om något som brukas i den 

mån det behövs i arbetsprocessen. Den nödvändiga kommunikationen tolkas av oss som något 

som behövs för att organisationens olika enheter ska kunna utföra sina uppgifter, och bidra till 

att organisationens mål uppnås. Det andra fokusgruppstillfället inleddes med en liten 

presentation av påståendet att Alfa är en ”kommunikativ organisation” då de använder sig av 
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god kommunikation i förhållande till den testade modellen. Det bemöttes på två olika sätt. 

Grupp A håller med om att Alfas medlemmar är bra på att kommunicera internt, men att prata 

om organisationens goda kommunikation är inget man generellt gör. Att prata om 

kommunikation anses endast vara tomt prat som inte bidrar till något verkligt utfall för varken 

dem själva eller organisationen. Detta tomma prat drar dessutom fokus ifrån det faktiskt viktiga, 

arbetsuppgifterna som bidrar till att uppnå målen. Tankar i gruppen finns dock om att 

metakommunikation, kommunikation om organisationens kommunikation, skulle kunna väcka 

tankar om att kommunicera i förväg istället för endast ”när det behövs” (Grupp A, tillfälle 2). I 

grupp B ifrågasätts vårat påstående om att Alfa är ”kommunikativ” och frågor om vad vi har 

grundat påståendet i uppstår. Ifrågasättandet besvaras av deltagarna själva där de kommer 

överens om att ”ja jo vi kan nog kommunicera, vi gör det som är enklast, behöver inte krångla 

till allt” (Grupp B, tillfälle 2). Här relateras kommunikationen till något som används för att 

lyfta saker som skaver, är problematiska, och precis som grupp A pratar de om kommunikation 

som något som används när det behövs; inte i förebyggande syfte. Inte heller Platsledningen 

säger sig ha en vana att prata om kommunikation med medarbetarna, den kommunikation som 

sker är i informativt syfte (Platsledning, 2016). Alfas metakommunikation tolkar vi utifrån både 

fokusgrupper och Platsledningens syn som något sällan eller inte alls förekommande på 

företaget. Avsaknaden bidrar till att deltagarna i fokusgrupperna inte uppvisar en vana av att 

prata om kommunikation och deras kommunikativa referensramar är kopplade till en 

traditionell och normativ syn på kommunikation.  

5.1.4 Balans polyfoni - monofoni 

Balans mellan polyfoni och monofoni är den fjärde karakteristikan i Den kommunikativa 

organisationen. Här tolkas hur deltagarna i fokusgrupperna talar om Alfa som att det finns en 

tydlig bild av vad organisationen är, hur man blir en del av den och hur man beter sig inom den. 

De uttrycker en stolthet över att identifiera sig själva med organisationen samt en vilja att leva 

upp till de krav som Alfas bild innebär. Det ses som en självklarhet för medarbetarna att agera 

som ambassadörer för organisationen och under fokusgrupperna återkommer samtalet flertalet 

gånger till vikten av att bete sig på ett enhetligt sätt som genomsyrar hela organisationen. Detta 

menar grupperna att det skapar goda kundrelationer och inger ett förtroende för företaget ”när 

kunden handlar av Alfa så vet den att den kommer bemötas såhär och såhär, oavsett avdelning 

den kommer i kontakt med” (Grupp B, Tillfälle 1). När vi i fokusgrupperna tar upp temat “jag 

kommunicerar utifrån ett Alfa-sätt” får det dock ett starkt motstånd och båda grupperna anser 

att de kommunicerar utifrån sitt eget individuella sätt. Deras egna individuella sätt är enligt vår 
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tolkning mycket homogent i gruppen, både på sättet de angriper arbetsuppgifter eller problem, 

och deras värderingar och referensramar. Att deltagarna anser att de trots detta kommunicerar 

på sitt eget sätt, tolkar vi som att Alfa har upprättat en balans mellan att skapa ett enhetligt sätt 

med uppsatta ramar och regler för ”Alfa-sättet”. Detta är endast implementerat implicit genom 

sociala normer och koder, inte explicit som modellen menar. Varje individ som vill vara en del 

av Alfa anpassar sig omedvetet till dessa normer och koder för att kunna identifiera sig med 

gruppen. Den starka känslan, beskriven av båda grupperna, att de alla kommunicerar och 

handlar utifrån sina egna sätt stärker att utrymme för flerstämmighet, polyfoni, har upprättats. 

Balansen mellan polyfonin och monofonin är dock inte upprättade som en strategisk 

kommunikativ handling, utan tolkas av oss ha skett av en slump. Platsledningen och koncernen 

har instiftat regler och koder i form av policys och värdegrund (se bilaga 4) för Alfa som sedan 

anammas och tillämpas av organisationsmedlemmarna. Organisationsmedlemmarna har dock 

sina individuella personligheter och preferenser, och tolkar de gemensamma reglerna därefter, 

samt anammar dessa i olika hög utsträckning.  

5.1.5 Synen på kommunikation 

Den femte karakteristikan är synen på kommunikation som både informativ och konstituerande. 

Vid samtal om kommunikation refererar deltagarna gärna till information, logistik och 

ledarskap. Som nämnt under 5.1.3 Öppen kommunikationskultur, anses främst syftet med 

kommunikation vara problemlösning. Ett exempel är hur medarbetarna önskas bemötas för att 

effektivisera kommunikationen när ett fel uppstår “lämna känslor utanför kommunikationen 

(…) på ett rakt och strikt sätt kunna lösa problem istället för att bry sig om hur ett stressat 

tonläge mottas” (Grupp A, tillfälle 2). Vid sådana samtal som berör kommunikationens 

informativa egenskap bidrar alla deltagarna till samtalet och grupperna har tydliga åsikter om 

vad som är bra och dåligt. Vid det andra fokusgruppstillfället presenterades kommunikationens 

konstituerande funktion i korta drag. Det möttes av lång tystnad av båda grupperna, följt av att 

de turas om att försöka skapa mening ur olika vinklar kring det de just hört. Eftersom det är 

svårt att mäta karaktärsdragen som definierar om en organisations medlemmar ser på 

kommunikation som konstituerande presenteras i nästa avsnitt 5.2 Konstituerande 

kommunikation, en vidare analys om huruvida Alfas kommunikation kan anses som 

konstituerande. Skillnaden mellan gruppernas agerande kring kommunikationens egenskaper 

tolkar vi som att gruppernas syn på kommunikation knyts an till den informativa egenskapen 

och inte dess konstituerande egenskap som teorin om Den kommunikativa organisationen 
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menar är viktigt. Medarbetarnas förståelse av kommunikation är således begränsad och de är 

omedvetna om kommunikationens konstituerande processer.  

5.1.6 Vision, uppdrag och mål 

Den sista karakteristiska för att vara en ”kommunikativ organisation” menar att organisationens 

vision, uppdrag och mål ska vara sammanlänkade med kommunikationen. Alfa presenterar sina 

visioner, uppdrag och mål med hjälp av styrdokument; budget, policys och värdegrund. 

Budgeten tas fram av Koncernen och Platsledningen och presenterar tydliga mål för års- och 

månadsomsättning, kundförluster etc. Budgeten anses av deltagarna i fokusgrupperna vara det 

dokument som styr och riktar verksamheten. Det är baserat på siffror så anses de visa vad 

medarbetarna förväntas nå och hur de ska nå dit. Grupp A ger exemplet av budgetens kraft när 

koncernen presenterade de budgeterade kundförlusterna ”man måste våga satsa och då åker 

man på kundförluster ibland” (Grupp A, Tillfälle 1). Budgeten saknar dock anknytning till en 

explicit kommunikationsstrategi (som modellen refererar till). Även om den används som grund 

för att Platsledningen ska kunna verka som facilitatör är motiven inte tydligt länkade.  

 

Alfas policys innefattar uppförandekod, kvalitet- och miljöpolicy. Dessa är publicerade på 

Alfas hemsida för deras kunder att se, och inkluderade i en introduktionspärm alla nyanställda 

tar del av. Deltagarna i fokusgrupperna nämner endast dessa policys när de pratar om just 

introduktionspärmen och möjligheten för kunder att gå in på hemsidan och få en insyn i vad de 

kan förvänta sig av Alfa. Värdegrunden återkommer flera gånger i deltagarnas samtal.  

Kommunikation nämns inte i någon av policyerna, inte annat än i form av medarbetarnas 

skyldighet att meddela avvikelser till ledning (se bilaga 5). Det finns inget tecken på 

metakommunikation i någon företagspolicy. 

 

Värdegrunden är en kort presentation med olika ledord som anses speciellt viktiga för 

organisationen. Deltagarna kan inte räkna upp de olika ledorden med exakt samma ord, men de 

kan citera andra med i princip samma innebörd. Ledordens innebörd visar sig tydligt när 

deltagarna i fokusgrupperna pratar om Alfa och verksamheten, något vi tolkar som att 

värdegrunden har implementerats och anammats väl i det dolda. Värdegrunden är framtagen av 

koncernledningen och sedan framförd till organisationsmedlemmarna av Platsledningen med 

hjälp av en kort power point-presentation (se bilaga 4). Med konkreta punkter som 

exemplifierar varje ledord, tolkar vi power point-presentationen som ett översättningsverktyg 

där Platsledningen möjliggör och underlättar för medarbetarna att skapa mening kring ledorden. 
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Detta översättningsverktyg är en kommunikationshandling som har stor betydelse för 

organisationen och dess medlemmar. Handlingen ses dock inte som explicit kommunikativ 

(som modellen menar) av organisationen själv, utan genomförs med grund i 

företagsekonomiska aspekter. Det kan därför inte tolkas som ett verktyg där kommunikation är 

sammanlänkad med organisationens uppdrag, vision och mål i relation till modellens definition. 

 

5.2 Konstituerande kommunikation 

I fokusgrupperna diskuterades teman och påståenden som var framtagna från modellen 

Kommunikativa karakteristika. Den största avvikelsen handlade om medvetenheten om 

kommunikationens konstituerande effekt, som var obefintlig. Eftersom att det finns en 

eftersläpning i kunskap berörande kommunikationens betydelse (se avsnitt 1.2) är det relevant 

att undersöka hur organisationen konstitueras i kommunikation samt huruvida 

kommunikationen på Alfa kan anses konstituerande. Modellen Kommunikativa karakteristika 

delar CCOs teoretiska utgångspunkt och analysen öppnar för diskussion om synen på 

kommunikation. För att konkretisera CCO används McPhee och Zaugs (2000) 

kommunikationsflöden.  

5.2.1 Membership negotiation 

Membership negotiation är det flöde som identifierats som mest förekommande i denna analys 

av det empiriska materialet, och tolkas enligt McPhee och Zaug (2000) i 

organisationsmedlemmarnas relation till organisationen och varandra. Analysen visar att flödet 

alltid är inbördes beroende av andra flöden. Oavsett tema som diskuteras i fokusgrupperna. Det 

inkluderas alltid en anknytning till om det är något gruppen identifierar sig själva med eller vill 

avskärma sig ifrån. Citaten nedan visar hur grupp A samtalar om varför det är viktigt för dem 

att personligen ta ansvar för att göra det ”lilla extra för kunden”. Diskussionen börjar som en 

händelse utanför den egna organisationen och går sedan över till att handla om hur de själva 

placerar sig till fenomenet. Genom att beskriva att ”andra” inte gör det lilla extra för att de inte 

bryr sig om kunden bakom ordern, bekräftar gruppen tillsammans att här på Alfa där gör vi det 

lilla extra för kunden för att vi bryr oss om den bakom ordern.  

 

Göran:  …ska vi dunka ut en lastbil det är ju tusen spänn minst det stoppar en viss del- (Hans: =äe ja det 

stoppar väll inte en transport knappt-) 
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Daniel:  ja vissa tänker på, alla tänker på olika sätt (Göran: ja) (…) vissa skulle absolut inte göra det (S: 

näe) för att dem inte (.) bryr sig om kanske individen bakom ordern 

Ronja:  Pratar vi om folk på [Alfa] nu? 

Daniel:  Ne folk generellt asså, rent generellt att vissa människor inte har det där i sig dem ser inte, dem 

ser bara sin egen personliga vinning om du åker ut själv då de har du ju ingen personlig vinning. 

(Göran: ne) det är företaget som stort som har en vinning och KUNDEN framförallt då ser du ju, 

fixa det bara lös problemet. (…) 

Göran: Fast ja tycker det här är första företaget jag är på som det funkar så bra kan jag säga 

(Grupp A, tillfälle 1) 

 

Grupp A diskuterar att hur de beter sig beror på vem de interagerar med istället för att beteendet 

är bestämt efter vilken roll de själva har. Grupp B anser att det inte är någon större skillnad om 

de ställer en fråga till en chef eller kollega, de anser sig bete sig på samma sätt. Grupperna 

diskuterar också att sättet de beter sig på är enligt dem själva inte unikt för Alfa, utan ett 

beteende som är generellt för ”branschen”. När vi presenterar påståendet “jag beter mig utifrån 

mitt eget sätt, inte utifrån ett specifikt Alfa-sätt” under tillfälle 2, bemöts vi av tveksamhet från 

båda grupperna. Tankegången hos en av deltagarna i Grupp A visar hur de går från att anse att 

det absolut inte finns ett Alfa-sätt till att “givetvis finns det ett outtalat sätt” där slutsatsen ges 

medhåll av gruppen: 

 

Daniel:  jag skulle säga outtalat att man ska serva kunden till^ 200% (.) det är men det är min bild av det 

här, den här verkligheten men vi jobbar med kunder dem kräver uppmärksamheten dem kräver 

bra leveranser snabba leveranser^ om inte vi kan leverera det eller (1s) liksom leva upp till deras 

förväntningar så får vi inte va me (2s) men det är väl sjä- det är väl rätt generellt för en 

säljfokuserad bransch skulle jag säga inte för Alfa vi har väl inget uttalat sätt att^ vi ska jobba 

såhär vi ska bemöta våra kunder. Hans: vi ska göra^ asså det finns väl kanske inge specifikt asså 

vi är ju väldigt olika som människor (...) senaste 3 åren blivit bra mycket bättre skulle jag säga å 

de är väl för att kanske ledningen inte tolererar att man beter sig på vissa (.) det finns ju ett outtalat 

sätt då givetvis (1s) 

(Grupp A, Tillfälle 2) 

 

En liknande övergång i synen på Alfa-sättet upptäcks även i Grupp B. Från ett ”nej det finns 

inget Alfa-sätt” till att gruppen senare under samtalet reagerar på en beskrivning av en chaufförs 

uppförande inne på kontoret och exkluderar denne genast “Nej men de var inte anställda hos 

oss så det är inte Alfa-andan” och får medhåll av de andra i gruppen (Grupp B, Tillfälle 1). Att 

gruppen reagerar på ett enhetligt sätt om vad som inte är accepterat av gruppen är även det ett 
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viktigt steg i processen för att bestämma gruppens avgränsningar (Brummans et al., 2014, 174). 

Trots att grupperna kommer fram till att det finns ett visst outtalat sätt de beter sig på, har 

deltagarna olika syn på vad som ligger till grund för det outtalade sättet. Båda grupperna knyter 

an medarbetarnas beteende med syftet att skapa och bibehålla relationer med utomstående 

aktörer, något som anses viktigt för organisationen ur en ekonomisk synvinkel. Vid försök att 

identifiera vad det är som får medarbetarna att bete sig på ett visst sätt, tolkar vi det som svårt 

för gruppen att ta sig an en kritisk och ifrågasättande syn på sitt egna beteende. Dock tror vissa 

ur grupperna att andra organisationer inom branschen inte beter sig på samma sätt, varför har 

de svårt att sätta ord på.  

  

Gunnar: ne men det är ju ren logik (.) kunden har ju asså kunden har ju kanske dratt ihop fyra (Ronja: tror 

ni alla) hantverkare till den här dan å planerar å göra nånting å så ringer ringer lagret en halvtimme 

innan å säger du får dina grejer imorn då är de fyra man som kostar pengar 

Ronja: men tror ni alla inom byggbranschen tänker såhär? Att det är ren logik att det är klart jag ska va 

där klockan sju om det är sju? 

Daniel:         nä det tror jag inte 

Hans:             ne kanske inte alla 

Gunnar:         för mig, för mig *höjer rösten* är det så logiskt (...) ja skulle byta leverantör rakt av 

(Grupp A, Tillfälle 2) 

 

Vi tolkar detta som Membership negotiation genom Institutional positioning och 

Organizational self-structuring då deltagarna refererar till samhällsnormen som givna ting och 

inte något de aktivt tar ställning till (McPhee & Zaug, 2000). Vi frågar grupperna rakt ut om 

det är någon som bestämt att de ska bete sig på det sättet. Svaret är ett samstämmigt nej, utan 

det är något som sitter i bakhuvudet. Detta tolkar vi som att samspelet som identifieras mellan 

flödena Membership negotiation, Organizational self-structuring och Institutional positioning 

sker omedvetet. Den konstituerande processen sker i det dolda trots att resultatet av dem är 

tydliga.   

 

Ronja: Tror ni att sättet som ni behandlar varandra syns på era kunder? Hur ni är mot varandra? 

Bengt: Jaa (Maria: det är nog väldigt viktigt också, att dom märker att det är bra stämning) jaa (...) 

Maria: Nej men man får ju bete sig, eller tänka sig för, o va professionell hela vägen. (...) 

Ronja: Är det nån som har sagt åt er att ni ska göra så? 

Åke: Näeej.  

Maria:  -det sitter ju i bakhuvudet. ja men att man tänker sig för 

(Grupp B, Tillfälle 2) 
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Membership negotiation-flödet visar sig även i deltagarnas diskussioner om deras relation till 

Alfas verksamhet och vad som förväntas av organisationsmedlemmarna. Diskussionen börjar 

med att deltagarna anser att sättet de beter sig på vid till exempel kundservice är självklart och 

självvalt, till att det är förbestämt av någon annan. Från att deltagarna refererat till hur de ska 

bete sig med, t.ex. kundservice som något självklart för alla medlemmar i Alfa, till att det visst 

har blivit bestämt på förhand. De beskrev upprepat detaljerade, praktiska beskrivningar för 

varför det är viktigt i verksamheten, vilket gjorde att vi vände frågan för diskussionens skull: 

 

Ronja: … det är inget aktivt ni har jobbat med inom företaget här att det är liksom ”vi här vi ska (1s) vara 

där klockan sju”  

*Alla svarar samtidigt, ingen vill ge upp ordet* 

Gunnar: leveranssäkerhet är väl nånting som vi .. 

Daniel: men vi jobbar ju med leveranssäkerhet så är 

Hans:  precis! Det är ju viktigt 

Daniel: det ju det är ju inget som är uttalat (...) 

Ronja: vem är det som har bestämt att ni ska satsa på det?  

Daniel: på leveranssäkerhet? Det är koncernledningen 

Hans: det är ledningen som koncernen, Koncernen 

(Grupp A, Tillfälle 1) 

 

Grupp A kommer alltså fram till att leveranssäkerhet, som av medlemmarna anses viktigt för 

kundservice, egentligen är initierat av koncernledningen och sedan förmedlats via 

Platsledningen till de olika enheterna. Detta har introducerats genom möten som 

informationskanal, vilket visar i enlighet med teorin, vilken kontroll Membership negotiation 

flödet har över organisationsmedlemmarnas meningsskapande.  

 

I analysdelen som fokuserar på undersökningen av modellen Kommunikativa karakteristika och 

specifikt balansen mellan polyfoni och monofoni, konstaterades att Alfa har upprättat en balans 

mellan att skapa ett enhetligt sätt med uppsatta ramar och regler för ”Alfa-sättet”, men 

implementeringen av dessa har skett implicit genom sociala normer och koder och inte explicit 

som modellen menar (se 5.1.4. Balans polyfoni - monofoni). Med hjälp av McPhee och Zaugs 

(2000) Membership negoitiation får vi möjlighet att undersöka detta mer djupgående. Kan 

analysen av kommunikationsflödet förtydliga hur detta har konstituerats? Ovan presenterar vi 

exempel från fokusgrupperna där deltagarna samtalar om service, kravet från kunderna och 
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branschen, vikten av att vara professionell hela vägen och koncernens satsning på 

leveranssäkerhet. Alla dessa är exempel deltagarna använder för att visa hur de som grupp 

identifierar sig med, eller avskärmar sig ifrån värderingar, normer etc. Diskussioner rörande 

medlemsförhandlingen är inte bestämda utan formas genom att deltagarna i gruppen diskuterar 

fram och tillbaka från olika vinklar och på så sätt förhandlar om vad gruppen ska tycka.  

 

Under fokusgrupperna användes två olika möteskonstellationer för diskussionerna. Vid 

Tillfälle 1 så valde deltagarna platser som var sammanställda för ett ”inringat” samtal. 

Diskussionerna var öppna och hade ett bra flöde mellan alla deltagare. Grupperna gav utrymme 

för egna reflektioner och jämförelser utifrån erfarenheter. Tillfälle 2 genomfördes i en 

”klassisk” mötesmiljö, med tekniska hjälpmedel i form av en presentation med på förhand 

bestämda diskussionsteman. Mötet inleddes med att deltagarna fritt valde platser. Avstånden 

mellan platserna var betydligt större än vid tillfälle 1 och de placerade sig vridna mot 

presentationen istället för in mot gruppen som under tillfälle 1. Denna mötes-konstellation 

generade mer ”hämmade” diskussioner. De kommenterade snabbt på det presenterade temat för 

att sedan bli tysta och vända blicken mot presentationen igen. Den möteskonstellation som är 

mest förekommande på Alfa är den klassiska mötesmiljön. Detta lät oss reflektera över hur 

deltagarna faktiskt handlar i Alfas mötesmiljöer. En presentation som innehöll 

diskussionsteman tolkades som fast information snarare än underlag för diskussion med 

utrymme för egna tolkningar, åsikter och funderingar. Sättet de agerar på inom mötes-

konstellationerna har upprättats i Membership negotiation och de sociala koderna för hur de 

som grupp ska agera inom olika mötesmiljöer är allmänt accepterade av 

organisationsmedlemmarna. 

 

Vid frågan om hur Alfa ”står sig” i jämförelse med branschen värderar de sig själva högt och 

är överens om att de har ett gott rykte och varumärke. Detta är en viktig punkt för Membership 

negotiation, som identifieras då den fungerar konstituerande i medlemmarnas relation till 

organisationen. 

 

Åke: Utan o skryta liksom om Alfa men ett tag hade vi nog två nya kunder varje vecka som började 

komma hit o handla för att de inte stod ut på andra lager i stan liksom 

Sara: Går det att säga på vilket sätt det skiljer sig? 

Maria: Lokalen är ju ny o fräsch o bara det är en sak men sen är det mycket inställning 

Åke: Det är rent o fint o det är lätt o handla. (...) 
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Maria: Och man får bra hjälp att lasta på- (=Åke: ja så där har vi tagit mycket kunder, men dom andra 

kommer säkert bli bättre dom också så vi kan ju inte slå oss för bröstet och tro att vi är bäst-) nä 

så man kan aldrig luta sig tillbaks utan man måste hela tiden va på hugget (Åke: ja så är det) 

(Grupp B, tillfälle 2) 

 

Daniel vi har ett gott rykte å vi har ja (Göran: a) så en bra men vi är ju inte, vi är långt ifrån så bra som vi 

vill vara tror jag (Göran: m)  

(Grupp A, Tillfälle 2) 

 

Grupperna samtalar även om relationsskapande som en viktig del för att skapa tillit och 

förståelse till de andra. Med tydliga roller och en tillit till att de andra är lika engagerade som 

de själva fungerar organisationen, trots den hektiska bransch de arbetar inom. Detta kan tolkas 

som Membership negotiation som att medlemmarna på Alfa har tydliga roller som bestäms 

genom arbetet och gruppen. 

 

Göran: men det är det som är så skönt här tycker jag asså [tiden jag varit här] att även om jag sitter i skiten 

och tycker ”fan” men alla andra gör ju också de så att ja kan ju inte titta snett på nån som jag tror 

har de lugnt för så äre inte utan alla är på bettet liksom det är det som är så roligt här ju 

(Grupp A, Tillfälle 2) 

 

I den hektiska miljö de själva beskriver att de arbetar i finns inte utrymme för relationsskapande 

för gruppen under arbetstid när det är konstant hög arbetsbelastning. Det anses dock viktigt och 

önskvärt av båda grupper att ta sig tid att lära känna de andra medarbetarna för att kunna ha en 

förståelse för hur deras privatliv påverkar arbetet samt skapa en trivsammare arbetsplats där det 

är nära till de andra medarbetarna.  

 

Göran: även fast vi är 42 anställda så är det ju, vi jobbar ju alla ändå under samma tak, ett litet tak liksom 

så att (...) 

Daniel: förbrödrande eller försystrande (...) det är ju viktigt 

(Grupp A, Tillfälle 2) 

 

I analysen av Alfas infrastruktur för kommunikation (se 5.1.1) konstaterar vi att Alfas enheter 

utför sina uppgifter tillsammans i en kedja, men ändå separat från varandra. De har därför ett 

behov av kommunikation som kan länka dem samman, vilket idag görs med ett ordersystem. 

Diskussionerna i fokusgrupperna tyder på att deltagarna har god förståelse för de olika 
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enheterna inom kedjan. Att indoktrineras och socialiserar i kedjan tolkar vi som mycket 

avgörande för att Alfa ska fungera. Det konstituerande flödet Membership negotiation fungerar 

här tillsammans med bland annat Activity coordination. Medlemmarnas förhållningssätt till 

arbetsrollerna och kedjan lärs in under tiden de arbetar genom att sociala regler och normer 

presenteras både implicit och explicit. 

 

Sara:         Hur går det till när man får lära sig såna regler? Är det liksom mer “learn by doing”? 

Åke:        Ja, ja precis så är det (Bosse: Ja, ja) 

Sara:         Eller är det riktiga dokument? 

Åke:        Nej papper får man inte riktigt framför sig. (Maria: njäe) Inte har jag fått ett iaf. (Mikael: Men det 

finns ju-) (Maria: många får ju en introduktion iaf) ja, jo en introduktion får man men man får ju 

inte ett A4: såhär ska det gå till. Utan man får ju lära sig under introduktionen att såhär jobbar vi. 

(Grupp A, Tillfälle 1) 

 

Introduktion för nyanställda är något som platsledningen nyligen förändrats. De nya rutinerna 

spelar en tydlig roll för hur Membership negotiation tillsammans med Self-structuring 

socialiserar de nya i organisationen. De senaste två åren har en systematisk introduktionsmetod 

använts som här beskrivs av deltagarna med handlingar vi tolkat som Activity coordination och 

Membership negotation: 

 

Daniel: De som börjar idag får väl en introduktion där de får va med (Göran: ja jag hade ju fyra veckor) 

då får de jobba ute på (Göran: aa) ute på hallen, (Göran: aa) inne i kassan (.) först, i en vecka i 

streck va? (Göran: aa^) På båda ställena (Göran: mm) så får man ju en presentation- (Göran: mm) 

Hans: Kundkontakten är ju viktig då ute då på lagret med då eftersom innesäljarna träffar ju dem 

kunderna, som ofta då ju, då är de lättare å träffa ute ifrån början om man börjar här då (.) än å 

bara sättas på kontoret å inte känna nån- 

Göran:             Ja hade inte ja fått den möjligheten att vara ute en vecka då tror jag aldrig att jag hade förstått^ 

(Hans: ne) vad ni höll på med (Hans: nej nej nej nej) heh, så det är ju faktiskt jättebra introduktions 

(2s) å de kör ju Platsledningen med (Hans: ahvisst)  

(Grupp A, Tillfälle 1) 

 

Bengt: Sen är ju vi ganska unika med just det är att när nyanställda kommer så börjar du alltid en vecka 

ute på lagret, (=Åke: mm) eller är det två veckor (Åke: en vecka), det spelar ingen roll vem du är 

utan du börjar en vecka ute på lagret, en butik, just för att lära dig få förståelse för de hela. (Maria: 

ja det är ju-) för hur de hela fungerar. 

     (Grupp B, Tillfälle 1) 
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Eftersom metoden är ny har endast två av deltagarna i fokusgrupperna själva deltagit i den. De 

som har genomgått den, säger sig tack vare den ha fått stor förståelse för hur företaget fungerar 

och även fått möjlighet att skapa relationer med medarbetarna på de olika enheterna utanför den 

egna. Trots att de som arbetat längre än två år inte har haft samma strukturerade och 

systematiska introduktion har de alla, utom ordinarie administrationen, fått lära sig att arbeta 

ute på Lagerhallen under sin tid på Alfa. Analysen av Membership negotiation-flödet tilltåer 

oss att se hur Alfas och grupperna inom den konstitueras i kommunikation trots att flödet 

fungerar i det dolda för deltagarna och ”makten” meningsskapandet har för deras gemensamma 

verklighet.  

5.2.2 Organizational Self-structuring 

McPhee och Zaugs (2000) andra kommunikationsflöde är Organizational self-structuring. 

Flödet skapar samstämmighet i organisationens diskurs och sociala kontext (Brummans et. al., 

2014, 174). Analysen av detta flöde identifierar Alfas explicita och formella bestämmelser för 

hur verksamheten är organiserad, strukturerad och planerad (McPhee & Zaug, 2000, 37-38).  

Alfas medlemmar har avskilda kontor med skilda arbetsuppgifter. Det framkommer att 

medarbetarna ser gruppen som uppdelad beroende på vilken avdelning som de kommer ifrån. 

Händelser och berättelser är nästan alltid förknippade med den plats den utspelar sig på. Varje 

plats är i sin tur förknippad med de medarbetare som arbetar där och när grupperna pratar om 

en plats, tas det för givet av de andra i gruppen, att de även pratar om medarbetarna som tillhör 

den platsen. Vid ett ämne som uppfattas som negativt eller problematiskt av gruppen tenderar 

personer som befinner sig nära platsen som diskuteras, att beskriva händelsen med hjälp av 

något utanför platsen, såsom i en annan organisation inom samma bransch. Personer som är 

längre ifrån den specifika platsen tenderar att beskriva samma händelse med exempel inom den 

egna organisationen med konkreta händelser i nutid, på bestämda platser. Detta gäller när det 

är något negativt betingat grupperna diskuterar. När det inte finns en negativ förknippning 

pratar de gärna och detaljerat om sina egna platser, med konkreta händelser och visar på en stor 

involvering i vad som är viktigt inom den egna platsen. I enlighet med Activity coordination 

och Membership negotiation kan vi tolka detta som att deltagarna upplever en stark relation till 

den egna arbetspositionen. Konstitueringen uppstår i och med att medarbetarna måste utföra de 

aktiviteter positionen medför, för att kunna behålla relationen till positionen.  

 

Ansvar, tillgänglighet och öppenhet ligger anses viktiga för att kedjan ska kunna flyta på. Det 

finns en allmän idé om hur arbetet ska gå till för att det ska bli effektivt. Medarbetarna uttrycker 
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vikten av att kunna lösa problem genom att nå rätt källa direkt för att arbetet ska gå så smidigt 

som möjligt. I analysen av modellens karakteristika Öppen kommunikationskultur (se 5.1.3) 

presenteras hur medarbetarna inte talar explicit om kommunikation, men de förhåller sig ändå 

till regler utifrån hur kommunikationen går till. Till exempel anses det betydelsefullt för 

gruppen att veta vem som har ansvar och auktoritet för att bestämma över vad. Den hierarkiska 

strukturen i organisationen ses hos deltagarna som naturlig i förhållande till branschen de är 

verksamma i. Medarbetarna i de olika grupperna är noga med att poängtera att de är nöjda med 

uppdelningen och tydligheten i ansvarsfördelning och arbetsroller. Både nya och gamla 

medarbetare belyser det positivt i relation till kraven branschen ställer, i enlighet med 

Institutional positioning-flödet och att det är viktigt att vara säker i sin arbetsroll.  

 

Göran: (…) vi alla har tydliga roller jag tycker (...) asså det funkar (.) och det är ganska unikt tror jag med 

tanke på att det är så kort framförhållning det funkar ju hela tiden tycker ju ja (...) det är ja mest 

fascinerad över- 

     (Grupp A, tillfälle 1) 

 

Att anpassa samarbetet i kedjan efter vad som krävs anses av Grupp A viktigt. Grupp B 

poängterar att samarbetet i kedjan underlättas av tydlig ansvarsfördelning då avdelningarna på 

egen hand kan situationsanpassa arbetet. Analysen visar att det finns en tydlig bild för 

medarbetarna över hur arbetet ska gå till på ett effektivt sätt. Vi tolkar det som att de på Alfa 

har ett tydligt sätt att se på arbetet och hur organisationsmedlemmarna är en effektiv del av 

verksamheten, utan att veta hur eller varför det är så. 

 

Gunnar:  (...) ja menar har jag lite å göra eller de ä lugnt eller^ det är ingenting som brinner ja då kan jag 

ju, då kan jag ju till och med gå ut i hallen å hjälpa till det händer ju utan att nån säger nått (.) asså 

man gör ju de istället för å göra ingenting man gör ju ingenting det kan man ju inte göra liksom 

man måste ju göra nånting gå å dra benen efter sig en hel dag det är ju onödigt 

     (Grupp A, tillfälle 1) 

 

Både grupp A och B diskuterar mål och värdegrunder som framkommit under Alfas officiella 

månadsmöten. Dessa möten är Platsledningens som huvudsakliga tillvägagångssätt att förmedla 

enhetlig information till alla medarbetare (se 5.1.1 Infrastruktur för kommunikation). Vi tolkar 

deltagarnas syn på Platsledningens information som den formella styrningen över Alfas mål 

och form. 
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Maria: Det har vi ju verkligen pratat om, när vi pratar kvalitet, hur viktigt det är. Kolla en gång extra, 

pricka av. Kolla med kunden, är det såhär du menar, är det rätt, lastar vi rätt? 

     (Grupp B, tillfälle 2) 

 

Ett exempel som redan diskuterats i både Activity coordination och Membership negotiation är 

implementeringen av ledordet kvalitet genom bland annat dessa månadsmöten. Platsledningen 

är inte medveten om att dessa handlingar är ”kommunikativa”. Som diskussionen i analysen av 

den andra punkten ur Kommunikativ karakteristika visar utgör ledningen den största 

informationskällan, med underordnade medarbetare som mottagare av informationen. 

Karakteristikan Vision, uppdrag och mål (se 5.1.6) kan också relateras till diskussionen om 

Self-structuring och värdegrund. Alfa har explicita policys som enligt flödet är 

kommunikationshandlingar som ligger till grund för att behärska strukturen.  

5.2.3 Activity coordination 

McPhee och Zaugs (2000) tredje flöde är Activity coordination som tydliggör vad som begärs 

av olika aktörer och hur deras funktioner samspelar. Den konstituerande kraften uppstår i själva 

integreringen av arbetsprocesser och de interaktioner aktivitets-koordineringen medför (ibid, 

174). Flödet tar sig i uttryck på olika sätt, till exempel genom manifest med sätt att arbeta på - 

eller inte arbeta på (McPhee & Zaug, 2000, 38-39; Brummans et. al., 2014, 174).  I flödet kan 

vi identifiera, på ett ingående sätt, hur arbetsuppgifterna och enheterna på Alfa upprättas och 

bibehålls. Verksamhetens primära uppgift anses av deltagarna i fokusgrupperna vara att 

uppfylla organisationens mål och värderingar. McPhee och Zaug (2000, 38) menar att 

verksamhetens huvudsyfte reflekteras i strukturen som i sin tur skapar ett flöde av 

standardaktivitet. För deltagarna i fokusgrupperna är det arbetsuppgifterna och 

arbetsbeskrivningar som dominerar samtalen. Strukturen på Alfa och arbetsuppgifterna som 

tillhör den ses som självklara ”för annars når vi ju inte målen” (Grupp A, Tillfälle 2). Att 

strukturen upprätthålls tack vare att organisationsmedlemmarna väljer att acceptera dem är inte 

bekant för varken grupp A eller B.  

 

Att prata om organisationsmedlemmarnas olika roller och funktioner som delar av en kedja är 

återkommande under båda tillfällen, med båda grupper. “Kedjan” är ett vedertaget begrepp 

inom organisationen och enheterna ser sig själva som delar i ett större sammanhang, i enlighet 

med Membership negotiation. Grupperna talar om de olika delarna som beroende av varandra 

och att de alla har möjlighet att påverka varandra positivt och negativt. 
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Maria: Insyn har man ju (Åke: arbetsuppgifterna är väl delade, men själva insynen är. Vi måste ju veta 

om det är nåt problem eller om det saknas grejer ute på lagret te exempel, så den informationen 

tycker jag går fram när de gäller leveranser o så. Sen så är det ju uppdelat, det är ni som jobbar på 

lagret o vi som jobbar på sälj så är de ju) 

*mm* 

Åke: De enda som försöker. Ni kommer ju in till oss när de är nåt problem, (...) jag tycker vi försöker 

hålla bra kontakt.  

Ronja: Men det känns inte som din del om du går ut till nån annans? 

Åke: Nä men jag kanske inte går ut i hallen och börjar plocka varor, liksom Bengt 

går inte in på mitt kontor o börjar stansa order. Så där har vi ju lite olika. 

Maria:  ja vi har ju våra roller, så är det 

(Grupp B, Tillfälle 2) 

       

De tydliga manifest som upprättats av bland annat Platsledningen anser vi ha en starkt 

konstituerande funktion för medarbetarna. För nya medlemmar presenteras verksamheten 

genom introduktionsveckor på verksamhetens olika avdelningar. Enligt deltagarna bidrar detta 

med tydlighet, inte bara för rutiner och struktur utan också för tydlighet och insyn i ansvarsroller 

och kultur. Deltagarna beskriver att introduktionen gör att nyanställda snabbt får en tydlig insyn 

i organisationens alla delar, istället för endast inom sin egna enhet. Verksamhetsramarna 

reproduceras ständigt genom denna typ av presentation. Med flödena Organizational self-

structuring, Membership Negotiation och Institutional Positioning ser vi att det är den formella 

informationen, omvandlade till handlingar av medarbetarna, som formar organisationen. Detta 

är inte känt av deltagarna i grupperna. En omedvetenhet kring vad informationen och 

uppdelningen av de olika enheter innebär har identifierats.  

 

Det framkommer i deltagarnas diskussioner att involvering och erfarenhet anses bidra till den 

gemensamma bilden av verksamheten och vad som ska prioriteras. Detta tolkar vi som att 

medlemsförhandlingen av vad som är viktigast för aktivitetskoordineringen, handlar inte bara 

om explicita uttalanden. Aktiviteterna anser vi i enlighet med de konstituerande flödena, formas 

i handlingar under arbetsprocessen.  

 

För att kontakta varandra har alla medarbetare en telefon, och de som arbetar med kundkontakt 

eller administration har även en företagsmail. Det finns en viss skillnad i gruppernas tankar om 

avsaknaden av mail för de som arbetar på Lagret. Analysen av karakteristikan Infrastruktur (se 
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5.1.1) identifierar kommunikationskanalerna som effektivast från Säljare till lager, men anses 

inte fungerar lika bra åt motsatt håll då systemet inte har en interaktiv funktion. Med flödet 

Organizational Self-structuring kan vi djupare analysera hur organisationen har upprättat sina 

kommunikationskanaler. Tillgängligheten mellan medarbetarna begränsas genom att bedöma 

att vissa inte behöver tillgång till samma informationskanaler, t.ex. mailen, vilket vi tolkar som 

en internt utvecklad syn på organiseringen.  

 

Åke: Jag tror många gånger de ute på Lagret blir åsidosatta lite, att informationen går ut till de inne i 

Butiken eller inne på sälj men ute på Lagret kommer inte informationen om man inte har dom här 

mötena som de har nu. Det tror jag är jävligt viktigt faktiskt. Sen vet jag ju att alla går inte, men 

det är ju ett eget val 

Maria: Mm, precis. Men sen, jag tror nere, om man tänker sig inne nere, så är det mer information från 

mun till öra. Som man snappar upp och hör saker mellan mötena, mellan de där. Det kommer ju 

inte upp till oss på samma sätt. 

(Grupp B, Tillfälle 2) 

 

Deltagarna diskuterar i citatet att mötena är viktiga för att inte missa information. Det, 

tillsammans med begränsad tillgång till informationskanalerna, kan innebära att informationen 

inte når alla medarbetare utan bara de som aktivt ser informationen som värd att söka upp. 

Detta, trots att de formella mötena och informationsutbytena med ledningen enligt vår analys 

faktiskt formar verksamheten till stor del. 

 

Det finns en underliggande arbetsmoral som påverkar hur aktiviteter hanteras och förändras på 

grund av kollegors och branschens förväntningar, i enlighet med Institutional positioning-

flödet. Medarbetarna uttrycker en medvetenhet om den stora arbetsbelastning Alfa verkar 

under, vilket också leder till diskussion om regler och struktur som uppkommer genom 

aktiviteter, snarare än genom officiella regler. Den stressiga kontexten beskriver de som att den 

är kontrollerad av sociala regler som möjliggör snabba kommunikationsvägar. Dessa skapar en 

möjlighet för kommunikationen inom Activity coordination att tolkas så att 

organisationsmedlemmarna roller och aktiviteter kan anpassas utefter siutationen. Detta för att 

arbetet och kommunikationen ska kunna genomföras på bästa sätt trots oväntade händelser. 

Deltagarna uppfattar inte detta som något problem utan anser att anpassningen sker automatiskt. 

 

Maria: Sen vissa saker gör man ju alltid, eller åtminstone för min del. Sen kan det ju komma sånt man 

inte har räknat med under tiden. 
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Bengt:  Om man skulle skriva när man stämplar in på morgonen, skriver det här ska jag göra idag, och så 

här kommer dagen se ut. Till 90% skulle det inte stämma, för det är hela tiden nåt, som du sa, nåt 

som måste ändras donas här blev det det istället. (=Maria: akuta grejer man måste fixa på en gång) 

preci det är lite kul också, så länge man hinner med det man ska göra *skratt* 

(Grupp B, Tillfälle 2) 

 

Grupperna diskuterar att det inte bara är de egna arbetsuppgifterna som påverkas vid problem, 

utan det är viktigt att hitta rätt person med rätt ansvar och auktoritet för att kunna svara snabbt 

och lösa problem som dyker upp. Detta hör samman med diskussionen om Membership 

negotiation-flödet om medarbetarnas känsla av involvering och hur kedjan samarbetar.  

 

Gunnar:  Jo men mest intressant också det som flyter på och de du klarar av å göra de är de som funkar de 

(1s) de är ju inga problem de är när problemen kommer du vill hitta en lösning och därför så pratar 

dem om de ”hur gör du i den här situationen” till exempel ”hur gör du när du stöter på (.) det här 

problemet” så kan de ju va också  

Hans:  då går man ju in och pratar med den säljarn, de är ju bäst om man pratar med den som hare o 

försöker lösa det problemet på en gång (Daniel: mm) letar upp den som har skrivit ordern och 

pratar med o löser på en gång 

(Grupp A, Tillfälle 1) 

 

Koncernen har genom platschefen presenterat en värdegrund som påverkar medarbetarnas 

aktivitetsmanifest. Deltagarna ger exempel på hur platschefen använt “kvalitet” på ett sätt som 

genomsyrat varje möte vilket påverkar hur de själva utför sitt arbete.  

 

Mikael: Det har varit väluttalat liksom tycker jag liksom hela året (Erik: ja jo) liksom att i år ska vi satsa 

på kvalitet liksom, (...) målsättning är kvalitet liksom, det är ju ett ledord ordentligt. (Hans: mm, 

mm) 

Göran: Ja det står så i protokollen? (^ja) 

Åke:        Satsat på mycket det liksom, vi ska inte va billigast egentligen vi ska va bäst. (Instämmande mm) 

  (Grupp B, Tillfälle 1) 

 

Kommunikationsflödet konstiuerar sättet Alfas verksamhet styrs och påverkar medarbetarnas 

syn på sin egen och andras roll inom organisationen. Organisationsmedlemmarna utför arbetet 

som de anser är viktigt eftersom att det har introducerats till dem genom formella manifest från 

ledningen. Informationsspridningen verkar konstituerande, även fast medarbetarna själva ser 
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det som en självklarhet trots att de inte kan relatera till manifesten direkt. 

  

5.2.4 Institutional positioning  

McPhee och Zaugs (2000) fjärde kommunikationsflöde är Institutional positioning. Flödet 

relaterar organisationens kommunikation och position till externa enheter. Genom detta 

kommunikationsflöde kan vi tolka att organisationen har bestämda regler som är skapade efter 

samhälleliga förväntningar. När de beskriver sina arbetsuppgifter utgår de från en förförståelse 

vad serviceyrket innebär, och beter sig därefter. Vi tolkar att deltagarnas beskrivning av uttalade 

regler är enhetliga med rådande samhällsnormen, vilket identifieras i medarbetarna syn på 

verksamheten. Alfas ramar är styrda av samhällets ramar. Alfa tillhandahåller en tjänst som de 

vill utöva för att bemöta en allmänt accepterad förväntan på organisationen. av att 

Organisationen förväntas prestera på ett visst sätt i förhållande till branschen och de regler som 

finns, naturligt konstituerande i samhället. Vi kan tolka detta ur deltagarnas diskussioner, även 

om de inte är direkt medvetna om detta förhållande. Deltagarna talar inte direkt om att samhället 

formar dem, men diskussionerna de för visar tyligt hur Institutional positioning verkar 

konstituerande.  

 

Maria: Ja men se- man ska se kunden o (.) va lite alert på alla-. (Åke: försöker bryta in) Spelar ingen roll 

var man jobbar, det ska-  

Åke:  det drabbar ju oss också om vi (.) om vi slår ut en order o så killarna där ute plockar dåligt virke 

till exempel, (...) då är de bättre att killarna där ute plockar bort det dåliga virket kastar de o sen 

tar ett bra virke o skickar ut de på en gång. då har ju vi hållt en bra kvalite o alla är nöjda (.) sen 

dom där pinnarna vi får kasta bort de är iallafall förtjänst för oss, vi slipper den här extra svängen 

med bilen (...) (Maria: håller med) men de får man ju ta 

(4 sek) 

Ronja: Vad säger era kunder om de då? 

Åke: Amen oftast e de jättenöjda kunder (.) visst det händer (.) vi är ju inte prickfria de händer att vi får 

ut nåt dåligt gods ibland men då får vi ju rätta till ett. Svårare än så är de ju inte. Det är kunderna 

vi lever av. 

     (Grupp B, tillfälle 1) 

 

Outtalade sociala regler och normer förekommer omedvetet på Alfa. Att arbeta i relation till 

sociala normer är något som anses som en självklarhet för grupperna. De har ett utarbetat 

förhållningssätt till service som tyder på att både grupp A och B har en delad uppfattning av 

Alfas position i förhållande till externa aktörer såsom kunder. Den förväntan som förutsätts 
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kommer också av den väletablerade koncern som de tillhör, vilket påverkar 

kommunikationskulturen. Diskussionen kan återigen hänvisas till modellen Kommunikativa 

karakteristika fjärde punkt, Balans mellan polyfoni och monofoni (se 5.1.4). Deltagarna 

beskriver hur de kommunicerar utifrån individuella sätt, men med en självklarhet att vara 

ambassadörer för organisationen. Deltagarna upprepar hur koncernens information genomsyrar 

möten på en regelbunden basis på Alfa, trots att de inte är direkt medvetna om hur det påverkar 

verksamheten. De uttrycker ändå en känsla av involvering och att representera något större, 

vilket vi tolkar i enlighet med Institutional positioning-flödets kommunikation. 

 

Åke: Varför skulle vi inte va det för? Det går ju bra, vi visar bra resultat och gör bra jobb då tycker jag 

man ska va stolt. (...) 

Mikael:  Det blir lättare när det går bra också (Åke: ja men absolut) full fart framåt liksom allting funkar 

liksom, skulle det inte funka bra så skulle man nog inte va så stolt över Alfa. (Maria: näe) Om det 

skulle va åt andra hållet. 

     (Grupp B tillfälle 2) 

 

Vikten av leveranssäkerhet är identifierad utifrån ett behov av att upprätthålla relationen till en 

av organisationens externa aktörer, kunden. Denna relation medför förväntningar och krav som 

organisationsmedlemmarna måste uppfylla och fungerar därför konstituerande enligt 

Institutional positioning. Ena gruppen uttrycker vikten av att göra “det lilla extra” för kunden. 

Det påverkar medarbetarnas ambition att leva upp till förväntningar och upprätthålla ett gott 

rykte. Det finns också förväntningar från koncernen vilket påverkar verksamhetens utövande. 

Vid diskussion om Alfas externa kommunikation poängterar deltagarna hur viktigt det är att 

bilden av Alfa levs upp till, i alla lägen på ett enhetligt sätt. 

 

Hans: Ja det tycker jag. Sen så är det så i lagret, som man jobbat mycket med just det här att man får ju 

en väldigt personlig kontakt (...) bara få komma hit o snacka skit, är liksom. att kunden åker 

härifrån nöjd med ett leende på läpparna då har vi ju gjort vårt jobb (=Maria: ja att man har skojat 

lite) ja, på samma sätt som att man får ett dåligt rykte på stan så tillstånd smittar. Åker de härifrån 

med ett leende o tycker det är skitkul att åka upp och snacka lite skit med dom här grabbarna, då 

har vi lyckats otroligt bra. 

     (Grupp B, tillfälle 2) 

 

Organisationen Alfas existens utgörs i grunden av det större sociala sammanhanget den 

konstitueras inom. I enlighet med teorin kan vi konstatera att hade organisationen placerats i en 
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annan tid, plats eller samhälle hade den inte sett ut som den gör idag. Alfa är helt beroende av 

både interna och externa institutioner för sin egen identitetsskapande- och relationsbyggande 

process, något som medarbetarna är delvis medvetna om, men inte relaterat till organisationens 

kommunikation.  
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6. Diskussion och slutsats 
I detta avslutande kapitel presenteras en sammanfattning och diskussion av studiens resultat 

samt uppsatsens slutsats där forskningsfrågorna besvaras. Därefter förs en avslutande 

diskussion i förhållande till tidigare forskning och forskningsproblem, samt förslag till framtida 

forskning.  

6.1 Sammanfattning och diskussion 

Denna studie har utförts i syfte att testa om modellen Kommunikativa karakteristika, från 

forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen, kan identifiera karakteristika på en 

organisation som inte anser sig utföra explicita planerade och strategiska 

kommunikationshandlingar. Fokusgrupper med totalt nio medarbetare diskuterade vid två 

tillfällen olika teman och påståenden gällande organisation och kommunikation från modellens 

innehåll. Fokusgruppsdeltagarnas samtal, diskussion och interaktion analyserades utifrån det 

teoretiska ramverket, för att besvara uppsatsens forskningsfrågor. Inledande presenteras en 

sammanfattning av empirin från organisationen Alfa, applicerad på modellen Kommunikativa 

karakteristika. Sedan sammanfattas och diskuteras vikten av att sprida en medvetenhet om 

kommunikationens konstituerande egenskap. Avslutningsvis diskuteras de olika innebörderna 

av begreppet kommunikativ som upptäcktes i analysen.   

6.1.1 Modellen Kommunikativ karakteristika 

I analysen har modellen Kommunikativa karakteristika identifierats på organisationen Alfa. I 

texten nedan är varje karakteristika markerat med kursiv text. Infrastrukturen för 

kommunikation är upprättad av ledningen som tagit sig an en roll som stämmer överens med 

vad forskningsprojektet kallar en facilitatör. En roll som bör innehas av någon med kompetens 

inom kommunikation, vilket Platsledningen inte har. Kommunikationskanaler finns men läggs 

inte någon större fokus på, de används främst för problemlösning. Kommunikation prioriteras 

endast informativt eller när det är absolut nödvändigt. Alfa uppfyller karakteristikan delvis 

eftersom att kanalerna och facilitatören finns, men inte i den mån att de är grundade i en 

kommunikationskompetens. Ansvar och kompetens för kommunikation anses av medarbetarna 

tillhöra ledning och chefer, att tala om sitt eget kommunikationsansvar är inte förekommande. 

Kommunikationsansvaret ledningen och chefer har beror på att de anses fungera som 

informationspunkt eller koordinator och det är därför nödvändigt för dem att kommunicera för 

att Alfa ska fungera. Rollerna innefattar dock inte explicita kommunikationsansvar och 
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karakteristikan kan därför inte anses ha uppfyllts. Inte heller karakteristikan om öppen 

kommunikationskultur uppfylls av Alfa då metakommunikation inte är förekommande på 

organisationen. Balans mellan polyfoni och monofoni anser vi att Alfa uppfyller då de implicit 

har implementerat ett enhetligt Alfa-sätt, men som uppfattas av medarbetarna som deras egna 

sätt. Denna handling saknar dock anknytning till kommunikationskompetens och har upprättats 

med grund i företagsekonomiska organisationsteorier. Synen på kommunikation är på Alfa 

begränsad till att endast vara informativ. Analysen om huruvida kommunikationen på Alfa kan 

anses konstituerande visar hur organisationen och dess medlemmar konstituerar organisationen 

i kommunikation och tolkas därför av oss, i enhetlighet med modellen Kommunikativ 

karakteristika som en viktig egenskap synen på kommunikation bör innefattas. Karakteristikan 

kan därför ej anses uppfylld. Vision, uppdrag och mål för Alfa definieras i deras styrdokument 

i form av budget, policy och värdegrund. Budgeten används av Platsledningen som ett 

styrningsverktyg, funktionen den utgör påminner om den som en facilitatör har. Policyn eller 

värdegrunden inkluderar inte kommunikation även om förmedlingen av värdegrunden är en 

kommunikativ handling Förmedlingen att Platsledningen översätter värdegrunden från 

abstrakta ledord till konkreta exempel anser vi vara betydelsefullt för att ”Alfa-sättet” ska bli 

så väl implementerat som det är. Både budget och värdegrund saknar dock en explicit 

anknytning till hur kommunikationen bidrar till att uppnå Alfas uppdrag, vision och mål, som 

enligt modellen är viktiga.   

 

För att bli en ”kommunikativ organisation” bör Alfa explicit formulera hur kommunikation är 

sammankopplad till verksamheten. Genom att inkludera punkter för kommunikation i 

styrdokumenten kan de förtydliga hur kommunikation bör användas för att organisationens 

uppdrag, mål och vision ska uppnås. Till viss del används kommunikation strategiskt redan nu, 

som vid upprättandet av infrastrukturen, men utan vetskap att det är specifikt kommunikativa 

handlingar. Användningen av kommunikation som endast problemlösande bör förändras till att 

belysa möjligheterna med att använda kommunikation i ett proaktivt syfte. Att i förväg upprätta 

en bredare infrastruktur för kommunikationen som är mer än bara det absolut nödvändigaste för 

att kedjan ska fungera kan innebära att problem förebyggs. Att definiera explicita 

kommunikationsansvar för alla inom organisationen, såväl ledare som medarbetare, tydliggör 

att även medarbetarna har ett ansvar, både informativt och konstituerande, gentemot varandra 

och sina chefer. Det explicita ansvaret anser vi även kunna bidra till att synen på 

kommunikationen på Alfa förändras till att inkludera dess konstituerande egenskap. Relevansen 

att sprida en medvetenhet om denna konstituerande egenskap diskuteras vidare i avsnittet 
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nedan. Platsledningen och cheferna innehar rollen som facilitatör. De handlingar som 

ledningen, facilitatörerna, utför skulle kunna effektiviseras och utvecklas med grund i en 

kommunikationskompetens (Simonsson, 2016). Uppfyllandet av balans mellan polyfoni och 

monofoni anser vi inte skulle innebära någon skillnad i praktiken för Alfa, då de i princip redan 

uppfyller den men utan att det har gjorts i ”kommunikationstermer”. Den karakteristika som vi 

anser skulle innebära en stor förändring för Alfa vore att uppfylla karakteristikan Öppen 

kommunikationskultur. Genom att införa metakommunikation, alltså att kommunicera om 

kommunikation, skulle flera av de andra karakteristikan även kunna uppfyllas. Med 

diskussioner om hur Alfa kommunicerar internt och externt, informativt och konstituerande, 

anser vi att en stabil och öppen kommunikationskultur skulle kunna upprättas. Att alla 

organisationsmedlemmar skulle kunna kommunicera effektivt i ett proaktivt syfte, istället för 

att endast kommunicera det absolut nödvändiga eller bara kommunicera för att släcka bränder. 

6.1.2 Konstituerande kommunikation 

Analysen av det empiriska materialet och McPhee och Zaugs (2000) fyra flöden genererade 

frågor om relevansen att sprida en medvetenhet om kommunikationens konstituerande 

egenskap. Uppsatsen behandlar organisationen Alfa i förhållande till modellen Kommunikativa 

karakteristika som identifierar ”kommunikativa” organisationer. Alfa saknar medvetenhet om 

kommunikationens konstituerande effekt, och ser kommunikation endast som informativ och 

bortkopplat från medlemmarnas handlingar. Det är en stor avvikelse från modellens 

karakteristika. Teorin definierar organisationen som konstituerad i kommunikation, vilket 

bekräftas i analysen av det empiriska materialet. Detta trots att medarbetarna inte medvetet 

genomför explicita kommunikationshandingar på det sätt som modellen Kommunikativa 

karakteristika utgår från.  

 

Regler för hur organisationsmedlemmar ska agera när de befinner sig på organisationen finns 

inte tydligt uttalat. Ändå framstår det som en självklarhet att organisationens medlemmar beter 

sig på ett speciellt sätt. Kommunikationsflödena Membership negotiation, Organizational self-

structuring och Institutional positioning kan som presenterat identifieras, och bidrar alla till att 

utgöra de ramar för inom vilka organisationsmedlemmarna bestämmer organisationens form 

och identitet. Vi tolkar ramarna för inom vilka medlemmarna rör sig som invanda mönster 

konstituerade i de olika flödena. Att dem är invanda bidrar till att de uppfattas som naturliga 

och individuella för individerna, utan kontroll över konstituerandet. Därmed bestäms sättet de 

själva agerar på inom organisationen helt omedvetna om konsekvenser för organisationens 
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identitet och form. Om medarbetarna skulle vara medvetna om den konstituerande effekten 

skulle de enligt modellen Kommunikativa karakteristika få möjlighet och kompetens att 

strategiskt planera kommunikationshandlingarna i organisationen, för att styra över den 

skapade organisationsidentiteten. Fokusgruppsdeltagarna ifrågasätter inte själva varför deras 

individuella sätt är lika varandra, något vi anser är på grund av att socialiseringen inom 

organisationen sker genom gemensamt accepterade former, såsom via en värdegrund och 

obligatorisk introduktion. Eftersom att de ser informationstillfällena i verksamheten som 

positiva och nödvändiga för en effektiv verksamhet skulle en medvetenhet om konstituerandet 

bidra till ytterligare kontroll.   

 

Det är inte bara mottagandet av information från ledningen som skulle gynnas av en 

medvetenhet om kommunikationens konstituerande effekt. Medarbetarna återkommer till att 

det är viktigt att “kedjan” samarbetar. Genom flödet Membership negotiation bildar de 

uppfattningen av att alla gör sitt bästa trots att de inte direkt kan svara på om involvering i 

varandras arbete är bra eller dåligt. Vi anser att medarbetarna själva refererar till involveringen 

som ett resultat av delad information och öppenhet, där månadsmöten och ett kontinuerligt 

informationsflöde är viktiga för att möjliggöra involvering. De belyser vikten av förtroende, 

förståelse och öppenhet inbördes inom organisationen, vilket alla är kritiska punkter för att vara 

”kommunikativ” enligt modellen Kommunikativa karakteristika. Genom att skapa förståelse 

för hur kommunikationens konstituerande effekt genomsyrar arbetet skulle det stabiliseras en 

säkerhet i varandra och verksamheten.  

6.1.3 Begreppet kommunikativ eller kommunikativ? 

I analysen av modellen Kommunikativa karakteristika upptäcktes en skillnad i den 

kommunikativa synen på organisationer, och hur användningen av begreppet ”kommunikativ” 

ser ut. Modellen Kommunikativa karakteristika utgår från CCO-teorins synsätt att 

organisationer är skapade, bevarade och utvecklade i kommunikation. Men denna 

konstituerande effekt är svår att få grepp om, speciellt i relation till att utföra planerade och 

strategiska handlingar för att ”bli kommunikativ” som forskningsprojektet menar.  

 

Forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen påvisar i sina karakteristika att 

medarbetarnas medvetenhet om kommunikationens informativa och konstituerande effekt är 

väsentlig. Det definierar ”kommunikativa organisationer” som organisationer som uppfyller 

dess karakteristika som konkurrenskraftiga gentemot organisationer som inte använder 
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kommunikation i strategiskt syfte. Detta för att fylla en kunskapslucka om kommunikationens 

betydelse för organisationer, men med ett greppbart system för innebörden av att vara 

kommunikativ. 

 

CCO-teorin, genom McPhee och Zaugs (2000) fyra flöden har i denna uppsats visat hur en 

organisations verksamhet kan identifieras genom kommunikationsflöden och därmed 

konstitueras i kommunikation. Begreppet ”kommunikativ” används här för att beskriva hur 

organisationer inte kan existera utan kommunikation och därför är ”kommunikativa”. Trots 

Alfas medarbetares avsaknad av medvetenhet för hur kommunikationsflödena konstituerar 

organisationen har vi i denna uppsats identifierat dynamiska processer i 

kommunikationsflödena. De tyder på att organisationen utför kommunikativa handlingar med 

en annan motivering i form av normativa ledarskapslogiker som tycks dominera Diskursen. 

Medvetenhet om kommunikationens konstituerande har i detta fall ingen inverkan på resultatet 

av den kommunikativa handlingen, trots att den motiveras utifrån en annan logik.  

 

Den kommunikativa organisationens användning av begreppet ”kommunikativ” anser vi vara 

lättare att referera till och skapa förståelse om än om att vara kommunikativ enligt CCO. 

Begreppet från modellen har utvecklats i en eftersläpning i kunskap om kommunikationens 

fulla värde för organisationer, medan det teoretiska begreppet är en komplex förklaring av 

organisationen som är skapad och utvecklad helt i kommunikationsprocesser.  

6.2 Slutsats  

Fungerar modellen Kommunikativ karakteristika för att identifiera ”kommunikativa” 

organisationer? 

Modellen är förhållandevis enkel att applicera på en organisation, även om synen på 

kommunikation som konstituerande ansågs komplicerad att analysera. Modellen visar tydligt 

vad Alfa uppfyller eller inte. De karakteristika organisationen inte uppfyller figurerar som krav 

för vad som bör förändras för att Alfa ska kunna bli ”kommunikativ”. Förändringarna som 

krävs enligt modellen anser vi är rimliga då de karakteristika som uppfyllts har gjorts det av en 

slump, och saknar faktiskt anknytning till kommunikation som vi utgår från. Att genomföra 

förändringarna skulle medföra att Alfa kan använda kommunikation på ett strategiskt och för 

organisationen värdefullt sätt. Utifrån uppsatsen analys och diskussion anser vi därför att 

modellen uppfyller sitt syfte med att kunna identifiera ”kommunikativa organisationer”.  
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På vilket sätt skiljer sig forskningsprojektets, (Den kommunikativa organisationen), och det 

teoretiska perspektivets, (CCO), syn på begreppet kommunikativ? 

Den kommunikativa organisationen använder begreppet ”kommunikativ” för att beskriva en 

organisation som använder kommunikation i ett strategiskt syfte som bidrar till att 

organisationen uppnår sina visioner och mål (Simonsson, 2016). Forskningsprojektet ser på 

begreppet som något som kan definiera dessa organisationer och på så sätt positionera dem som 

konkurrenskraftiga gentemot organisationer som inte använder kommunikation i ett strategiskt 

syfte. Forskningsprojektet använder således begreppet ”kommunikativ” i deras modell 

kommunikativa karakteristika för att fylla den kunskapslucka som fortfarande verkar finnas om 

kommunikationens innebörd och egenskap. Kommunikativ enligt det teoretiska perspektivet 

CCO används för att beskriva hur organisationen konstitueras i kommunikation och inte kan 

existera utan kommunikation. För att en organisation ska finnas, upprätthållas och reproduceras 

måste individerna i den kommunicera. CCO menar därför att alla organisationer är 

kommunikativa och om de inte är kommunikativa så upphör organisationen. Denna innebörd 

av ”kommunikativ” inkluderas i forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen under 

karakteristikan synen av kommunikation som konstituerande. Skillnaden i användningen och 

innebörden av själva begreppet ”kommunikativ” är av betydande karaktär. Då 

forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen och dess modell härstammar ur 

problemet att det sker en eftersläpning i innebörden av att vara kommunikativ anses det av oss 

högst relevant att forskningsprojektet inte bidra till ännu mer förvirring. Därför vill vi 

rekommendera forskningsprojektet att förtydliga deras innebörd och syn på begreppet 

”kommunikativ” genom att ändra det till ”explicit kommunikativ” och ”explicit kommunikativa 

organisationer”. 

 

6.3 Avslutande diskussion 

Denna uppsats har undersökt om modellen Kommunikativ karakteristika fungerar för att 

identifiera ”kommunikativa” organisationer samt rett ut skillnaden mellan forskningsprojektet 

Den kommunikativa organisationens, och det teoretiska perspektivets CCO, syn på begreppet 

för kommunikativa organisationer. Med en gedigen utgångspunkt i kommunikationsvetenskap 

och organisationskommunikation har vi presenterat resultat vi anser bidra till att reda ut 

förvirringen och eftersläpning om att vara kommunikativ. Studien har till skillnad från samtida 



 

65 
 

forskning inom området satt organisationsmedlemmarna i centrum istället för kommunikatören. 

Kritiken som lyfts i inledningen om att kommunikationsyrket försöker hävda sin roll genom att 

applicera kommunikation på ledningsfunktioner, anser vi att vår analys bestrider då den påvisar 

att kommunikation redan är något som genomsyrar organisationen även utan en kommunikatör. 

Att identifiera kommunikationen som konstituerande innebär att den kan användas strategiskt, 

så länge facilitatören bakom har kunskapen om vad samtida forskning menar att 

kommunikation innebär. Den kommunikativa organisationens modell anser vi ha varit konkret 

och tydlig att arbeta med. När vi har presenterat den för organisationen Alfa fick vi intrycket 

av att organisationsmedlemmarna breddade sin syn på vad kommunikation är. Skillnaden i 

förståelse mellan modellens karakteristika och den abstrakta CCO-teorin var stor hos deltagarna 

i fokusgrupperna. Modellens lättförståelighet anser vi kunna fungera för att sprida kunskap om 

kommunikationens värde för organisationer, utan att gå in på detaljnivå hur de komplexa 

processerna kommunikation innefattar. Vi är medvetna om att vår undersökning endast har 

utförts på en organisation och generaliserbarheten är begränsad  

6.4 Framtida forskning 

Den här uppsatsen har relaterat till teorier som utgått från den kulturorienterade traditionen 

inom organisationskommunikationsforskning från Tompkins & Redding (1988). Intressant för 

fortsatta studier i relation till denna uppsats vore att utgå från deras kritiska tradition inom 

organisationskommunikationsforskningen. Uppsatsen har redovisat hur en organisations alla 

delar är påverkade av kommunikationsen, men det är medvetenheten som möjliggör en 

strategisk kontroll över konstituerandet av gemensamma betydelser för organisationens 

medlemmar. Den kritiska traditionens huvudtes utgår från att olika medlemmar har olika 

möjlighet att påverka konstruktionen, där t.ex. chefer har större makt att påverka den 

gemensamma verkligheten än övriga medarbetare. Genom att upplysa medarbetarna om denna 

relation kan de då arbeta för att förändra detta mönster (Dalfelt, Heide & Simonsson, 2001). Vi 

skulle föreslå en fortsatt studie av hur makt och verklighetsbilder ser ut på ”kommunikativa 

organisationer”, för att undersöka hur maktförhållanden ser ut på en medveten organisation som 

utgår från kommunikationens konstituerande effekt. Med den vinkeln kan organisationens 

förhållande till makt och verklighetsbilder studeras efter våra slutsatser om den strategiska 

konstitueringen.  
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Inbjudan till undersökning skickat till Alfas platsledning 

Hej XXXXXX! 
Vi skriver ett examensarbete i strategisk kommunikation med inriktning organisation och 

ledarskap vid Uppsala universitet. Under hösten skulle vi vilja utföra en undersökning 

om medarbetare och ledning hos er på XXXXXX. 

Vi vill identifiera hur ni (medarbetare och ledning) använder er av kommunikation och 

ledarskap. När denna identifiering är gjord kommer vi sätta den i perspektiv till en 

kommunikationssatsning som just nu sker på t.ex. XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX   XXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Det vi vill göra hos er på XXXXXX är: 

Upprätta kontakt med 10 medarbetare som delas in i 2 grupper  

2 mötestillfällen ca. 45min med vardera grupp 

Möte 1: Interaktion på arbetsplats 

Möte 2: Hur ska vi utvecklas?  

Om intresse finns hos medarbetarna, individuella intervjuer max 4 st  

 

Är detta något som ni har möjlighet och intresse att medverka i?  

 

Självklart vill vi komma i kontakt med medarbetarna så snart som möjligt för att starta igång 

projektet på riktigt! Inga som helst förberedelser behövs för de som medverkar och våra 

förhoppningar är att medarbetarna ser detta som något positivt för er som organisation. Ett 

tillfälle att diskutera fritt/ge tillfälle för feedback om er nuvarande kommunikationskultur. 

 

Ser fram emot att höra från dig! 

 

Vänligen, 

Sara Widebeck och Ronja Haufe 
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Fokusgruppsguide: möte 1  

 

Presentation av Ronja och Sara 

Kort presentation av bakgrund till projektet 

Presentation av deltagare 

Syfte med fokusgrupper 

Anonymitet 

 

Inledande frågor: 

Är det någon eller några av er som jobbar tillsammans?  

Känner ni att ni har koll på varandras funktion på Alfa?  

 

Teman: 

Påstående: Om det blir mycket att göra jobbar var och en på egen hand.  

 

Vem hjälper till när det finns frågetecken?  

Finns det risk att man stör med frågor?  

Skillnad mellan frågor till chefer eller medarbetare?  

 

Påstående:         Jag bemöter kunder på mitt eget sätt, inte utifrån ett specifikt Alfa-sätt. 

Mina kollegor bemöter mig olika, beroende av vilken arbetsfunktion de har.    

 

Har ni gemensamma mål? 

Hur bestäms målen? 

Är det självklart att alla ska ha ett gemensamt mål? 

Pratar ni om målen? 

Vill ni prata och tycka om målen?  

Är det allas ansvar att bry sig om målen? 

Känns det som att varje bidrag räknas? 

 

Påstående: Alfa fungerar likadant oavsett medarbetarnas engagemang/arbetsinsats. 

 Alfa fungerar likadant oavsett chefernas engagemang/arbetsinsats.  
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Ett typiskt exempel på ett väldigt kommunikationstätt tillfälle på företag är möten. Därför tänkte 

vi avsluta med att prata om hur möten ser ut på Alfa. Vi har ungefär … minuter på oss -så hur 

tycker ni möten ser ut här på företaget? 

 

Om det är tyst (vilka möten har ni, varför har ni dem, vilka är med, burkar det presenteras 

material, vem bjuder in, vem talar, vem bestämmer dagordning, mycket eller lite diskussioner) 

 

Något annat ni känner är viktigt att ta upp angående kommunikationen här på Alfa? 

 

Nästa möte kommer vi att göra en uppföljning av vad vi pratade om den här veckan och försöka 

ge er en lite tydligare bild av hur kommunikationskulturen ser ut på Alfa. 

 

Tack så mycket för er tid och vi ses nästa vecka! 
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Fokusgruppsguide: möte 2 

Powerpoint presentation 

 

Bild 1  

Hur känns det sen sist? 

Har ni tänkt något på det vi pratade om sist?  

Varför kom ni hit idag? 

 

Bild 2 

Utan kommunikation kan vi inte: strukturera, planera, utveckla, interagera, tycka, förändra. 

 

Utifrån diskussionerna ni hade förra veckan så är det tydligt att ni kommunicerar med varandra 

för att Alfa ska fungera. Vi anser att eftersom ni >strukturerar, planerar, utvecklar, interagerar, 

tycker och förändrar< gör att Alfa är en kommunikativ organisation. Vad tänker ni om det? 

 

Bild 3 

“Vi kommunicerar utifrån en bestämd modell” 

 (infrastruktur) 

Vem har bestämt mötena? 

Vem önskar att mötena hålls?  

Vem ser en funktion i att hålla möten?  

Hur kommunicerar ni utan mejl? 

 

Bild 4 

Det är naturligt för mig att involveras i de andra enheternas arbete.   (Ansvar) 

 

Bild 5 

Jag är trygg i min roll och vet vad som förväntas av mig och får verktygen för att utföra det. 

(Kommunikationskompetens) 

 

Bild 6 

Om organisationen går dåligt, känner jag att det går dåligt för mig.  

(Identifikation, involvering) 
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Bild 7 

Alla mål behöver inte kunna mätas. 

 

Bild  

Varför är Service och kvalitet viktigt för dig?  

 

Bild 9 

Jag är stolt över att vara en del av Alfa 

På vilket sätt bidrar du till att göra Alfa till något att vara stolt över? 

 

Avslutande Bild 

Om du skulle få information om hur Alfa skulle kunna göra för att bli en “Kommunikativ 

organisation”, skulle du läsa den eller skulle det kännas överflödigt? 
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Alfas värdegrundspresentation 

 

Bild 1: 

Aktiv försäljning  

Hög servicenivå 

Ordning & reda 

Progressivt lokalt miljöarbete 

 

Bild 2:  

Aktiv försäljning  

Planera och genomför kundbesök 

Bearbeta rätt kunder, inte av gammal vana 

Missa inte nykundsbearbetningen 

Följ upp försäljningsstatistiken, vidta åtgärder vid behov 

 

Bild 3: 

Hög Servicenivå 

Kunder skall få hjälp DIREKT!  

Hämtkunden är gäst hos oss - här och nu! 

Fixar-attityd!  

 

Bild 4: 

Ordning & Reda 

Ha bästa möjliga ordning på er anläggning 

Nyöppning varje dag! 

Ger stolta medarbetare 

Förmedlar respekt & professionalism 

Minskar inkurans 

 

Bild 5: 

Progressivt lokalt miljöarbete 

Välj de miljömässigt bästa alternativen 

Profilera er med miljöfrågor mot kund 
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Alfas Uppförandekod 

Nolltolerans mot korruption 

XXXXXXXXX anställda får inte medverka i otillbörlig påverkan i affärer, vare sig med 

kunder, leverantörer eller deras anställda. Det innefattar (men begränsas inte till) att erbjuda 

eller mottaga: 

• gåvor, annat än mindre sådana. 

• dyrbar och/eller frekvent representation 

• ej marknadsmässiga priser och/eller rabatter 

 

Särskilda krav på leverantörer 

Nedanstående krav skall finnas i alla XXXXXXXXX inköpsavtal: 

XXXXXXXXX värdesätter nationell och internationell solidaritet kring lagar och avtal 

gällande icke acceptabelt uppförande. Leverantören garanterar därför att varan, dess material 

eller komponenter inte tillkommit med: 

• barnarbete 

• slavarbete 

• arbetsförhållanden som strider mot lag eller avtal 

• lagstridigt nyttjande av djur 

• material från lagligt skyddad skog eller träd 

• annat lagstridigt nyttjande av natur och miljö 

 

Rapporteringsskyldighet 

Alla anställda har en skyldighet att rapportera avsteg mot denna uppförandekod till sin platschef 

eller koncernchefen. 
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Uppsatsförfattarna 
Denna uppsats har författats av medie- och kommunikationsvetenskapsstudenterna Ronja 

Haufe och Sara Widebeck. I första versionen av uppsatsen delades ansvarsområden upp där 

Sara ansvarade för metod och flödesanalys och Ronja för teoretiskt ramverk och analysen av 

den kommunikativa modellen. Inför den slutgiltiga versionen av uppsatsen har dock alla olika 

delarna för uppsatsen skrivits och bearbetats gemensamt. Allt material och alla kapitel har 

kontinuerligt omarbetats av båda författare och anses därför ha skrivits gemensamt i den 

slutgiltiga versionen. 
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Pressrelease 

Kommunikativ eller Kommunikativ? 

Att kommunikation är något önskvärt och efterfrågat är idag en sanning inom såväl 

arbetsliv och vardag. Att vara kommunikativ har en stark positiv klang oavsett om det 

handlar om en kommunikativ relation, arbetsplats eller ledare. Trenden att använda 

kommunikativ för att lyfta sig själv eller sitt företag kan nästan liknas med Lean-vågen 

på 90-talet, eller hållbarhetstänket på 00-talet. Själva innebörden av att vara 

kommunikativ verkar dock inte ha hängt med trenden och en förvirring där vad som helst 

och vem som helst kan kalla sig kommunikativ har uppstått.  

 

Ett forskningsprojekt grundat i denna förvirring har tagit sig an att reda ut innebörden av att 

vara kommunikativ en gång för alla. Kopplat till organisationskommunikationsforskning 

utreder de hur planerade och strategiska kommunikationshandlingar fungerar för att bidra med 

värde till organisationen. Halvvägs genom projektet har en modell sammanställts vid namn 

Kommunikativa karakteristika. Denna modell definierar vad som utgör en ”kommunikativ 

organisation” och därmed även nyckeln för vad de trendiga, men innebördssaknande 

kommunikativa företag måste implementera för att faktiskt bli kommunikativa organisationer. 

 

Om modellen fungerar vore det revolutionerande för både kommunikation som vetenskap och 

som kommunikatörer som yrkesroll. Att testa modellen ansågs därför som högst angeläget av 

två medie- och kommunikationsvetenskapsstudenter vid Uppsala universitet. Med en kvalitativ 

ansats gjordes ett noga urval för vilken organisation som på bästa sätt kunde testa modellen. En 

organisation som själva inte ansåg sig använda explicita kommunikativa planerade och 

strategiska handlingar blev den perfekta utmaningen. Skulle modellen kunna identifiera vad 

organisationen uppfyller och inte, och därmed även bidra med nyckeln till hur de skulle kunna 

bli kommunikativa? I fokusgrupper fick organisationsmedlemmar diskutera olika påståenden 

och teman som implicit innehöll de olika karakteristikan. Under analysen upptäcktes bland 

annat att deltagarna såg på kommunikation som endast informativ och skärmade på så sätt av 

många av de egenskaper modellen Kommunikativa karakteristika menar möjliggör för 

kommunikation att bidra till organisationens värde. Under analysen upptäcktes även en skillnad 

i hur forskningsprojektet använder begreppet kommunikativ och hur det mest erkända området 

inom organisationskommunikationsforskning (CCO) använder begreppet. Då 

forskningsprojektet och dess modell härstammar ur detta område ansågs det högst relevant att 
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även undersöka den upptäckta skillnaden. Ett forskningsprojekt som ämnar bidra till att reda ut 

förvirringen om att vara kommunikativ, bör inte bidra till ännu mer förvirring. Därför anser 

uppsatsförfattarna att forskningsprojektet och modellens innebörd av begreppet 

”kommunikativ” kan förtydligas genom att ändra det till ”explicit kommunikativ” och ”explicit 

kommunikativa organisationer”.  

 

Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media 

C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 

Uppsatsförfattare: Ronja Haufe & Sara Widebeck 

Framlagd: Hösten 2016 

 

 

 

 

 


