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Organisationskommunikation
Ett forskningsfält på framväxt

SARA DALFELT, MATS HEIDE & CHARLOTTE SIMONSSON

Var finns de svenska medie- och kommunikations-
forskarna som forskar i organisationskommunik-
ation? Ja, anmärkningsvärt nog verkar dessa perso-
ner fortfarande lysa med sin frånvaro. Detta tycker
vi är märkligt av en rad anledningar.

För det första verkar de svenska forskarna ha
missat att organisationskommunikation är ett forsk-
ningsfält som internationellt sett åtnjuter ett stort
och stadigt ökande intresse. Det är ett livfullt och
blomstrande ämne med t.ex. flera nya tidskrifter,
bokserier och ett ökande antal doktorsexamina.
Inom International Communication Association
(ICA) har organisationskommunikation dessutom
vuxit till att bli den näst största gruppen (Taylor,
Flanagin, Cheney & Seibold, 2001).

För det andra ingår organisationskommunika-
tion som en del av grundutbildningen vid de flesta
utbildningsorter i Sverige. Bland studenter brukar
organisationskommunikation också vara ett av de
mest populära områdena. Trots detta har området
hittills haft en relativt perifer position inom MKV-
forskningen. De få forskare som varit verksamma
inom fältet har gett sig av från akademin, och arbe-
tar istället som konsulter och rådgivare (jfr
Falkheimer, 2001).

För det tredje existerar det ett mycket stort in-
tresse bland praktiker, t.ex. informatörer, personal-
vetare och chefer, för kommunikationsfrågor som är
relaterade till organisationer och organisations-
fenomen. Inte minst märks det i Sveriges Informa-
tionsförenings kursutbud. Det finns dock tendenser
som visar på att föreningen söker ett allt större
samarbete med företagsekonomer; exempelvis har

Sveriges Informationsförening och Handelshögsko-
lan i Stockholm anordnat kurser tillsammans. Ris-
ken är att ekonomerna med tiden koloniserar ämnet
organisationskommunikation. Detta är olyckligt ef-
tersom ekonomer generellt sett inte har samma ge-
digna kunskaper i kommunikationsvetenskap som
MKV-forskarna, och i värsta fall riskerar fältet
organisationskommunikation att urholkas och
simplifieras.

Vårt syfte med denna artikel är att skapa en de-
batt kring organisationskommunikationens position
inom MKV, och stimulera till ett ökat intresse för
forskning om organisationskommunikation i
Sverige och i övriga nordiska länder.

Organisationskommunikation – ett
forskningsfält utan tydliga gränser
Det finns många definitioner av organisations-
kommunikation och det är oklart vilka domäner be-
greppet innefattar (Weick, 1983; Goldhaber, 1993;
Downs, 1999). Enligt Goldhaber (1993) kan orga-
nisationskommunikation referera till vad helst en
författare önskar. Detta påstående kan tyckas något
överdrivet, men inte desto mindre är det problema-
tiskt att organisationskommunikation är ett så pass
elastiskt begrepp. Vår avsikt är inte att presentera
en slutgiltig definition av vad organisationskommu-
nikation innefattar. Genom att peka på några cen-
trala frågor och relationen till närliggande discipli-
ner och forskningsfält, hoppas vi ändå att bidra till
en ökad tydlighet om vad organisationskommu-
nikation innebär.

För det första kan man fråga sig vilken typ av
organisationer som begreppet organisationskom-
munikation refererar till. Organisationsbegreppet
är något problematiskt, eftersom det kan innefatta
många sociala fenomen – allt från små lokala sam-
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manslutningar och föreningar, globala rörelser så-
som Attac och Greenpeace, till mer traditionella or-
ganisationer som företag och offentliga myndighe-
ter. Forskningen om organisationskommunikation
har dock främst intresserat sig för den sistnämnda
typen av organisationer, dvs. olika sorters formella
arbetsorganisationer.

En annan, och mer omtvistad fråga rör skiljelin-
jen mellan extern och intern kommunikation – en
distinktion som handlar om vilka av en organisa-
tions olika intressenter som ska inkluderas i be-
greppet organisationskommunikation. Är det en-
bart organisationens egna medlemmar/anställda el-
ler även externa intressenter såsom kunder, aktieä-
gare och journalister? Här går det att urskilja två
grupperingar av forskare. Den ena inkluderar en-
bart intern kommunikation i sin definition av orga-
nisationskommunikation (t.ex. Goldhaber, 1993;
Conrad & Poole, 1998), medan den andra grupper-
ingen hävdar att organisationskommunikation bör
omfatta både intern och extern kommunikation
(t.ex. Putnam & Cheney, 1995; Miller, 1999). Allt-
sedan områdets akademiska genombrott under
1950-och 60-talen har tyngdpunkten legat på intern
kommunikation, men under senare år tycks den
grupp av forskare som förespråkar en vidare syn på
organisationskommunikation ha vuxit i antal. Detta
kan kopplas till att det har blivit allt svårare att
skilja mellan extern och intern kommunikation, då
gränserna mellan en organisation och dess omgiv-
ning har blivit alltmer flytande och diffusa. Detta
beror inte minst på ny informationsteknik, som
bl.a. har möjliggjort nya organisationsformer som
nätverksorganisationer och virtuella organisationer.
Ett annat exempel på alltmer flytande gränser är att
samarbetet mellan organisationer och deras leve-
rantörer blir allt tätare, vilket kan yttra sig i att le-
verantörer rent fysiskt flyttar in i en organisation
eller att deras datasystem länkas samman med de
företag de har som kunder.

Idén om den alltför skarpa gränsdragningen
mellan intern och extern kommunikation har dock
ännu inte fått något större genomslag i den forsk-
ning som bedrivs. Enligt Salem (1999) är det fort-
farande mycket sällsynt med artiklar där studier av
intern och extern kommunikation kombineras. Do-
minansen av intern kommunikation återspeglas
dessutom tydligt i de flesta av introduktionsböcker-
na (t.ex. Kreps, 1990; Byers, 1997; Conrad &
Poole, 1998; Miller, 1999) och handböckerna (t.ex.
Jablin, Putnam, Roberts & Porter, 1987; Goldhaber
& Barnett, 1988; Jablin & Putnamn, 2001) inom
området.

Ytterligare en aspekt som har bidragit till att
organisationskommunikation är ett tämligen otyd-
ligt och fragmenterat område, är att det saknar en
tydlig akademisk hemvist. I Sverige spänner organi-
sationskommunikation idag över flera olika akade-
miska ämnen såsom medie- och kommunikations-
vetenskap, organisationspsykologi, organisations-
sociologi och företagsekonomi. Ett stort problem är
att det saknas forskning inom fältet utifrån ett mer
gediget och renodlat kommunikationsperspektiv.
Naturligt nog har inte forskare i företagsekonomi,
psykologi och sociologi primärt varit intresserade
av kommunikation; de behandlar snarare kommuni-
kation som en sekundär aspekt i undersökningen av
andra organisatoriska fenomen.

Även internationellt sett har forskningsområdet
organisationskommunikation brottats med vissa
existensproblem, eftersom forskarna inte har kun-
nat enas om till vilket akademiskt ämne det tillhör
– ”speech communication”, kommunikationsveten-
skap, organisationsteori eller företagsekonomi. I
USA har dock organisationskommunikation haft en
något tydligare akademisk hemvist än i andra län-
der. Där växte intresset för organisationskommuni-
kation fram inom ämnet ”speech communication”
(se mer om detta nedan), och det är fortfarande det
ämne som starkast förknippas med organisations-
kommunikation (Redding, 1985; Grunig, 1992b).

Relationen mellan organisations-
kommunikation, PR och marknadsföring
En vanlig fråga då innebörden av organisations-
kommunikation diskuteras är var gränserna går
gentemot andra närbesläktade forskningsområden
såsom public relations (PR), marknadsföring, rela-
tionsmarknadsföring, social marknadsföring etc.
Kanske kan man tycka att organisationskommuni-
kation borde omfatta alla dessa begrepp; alla rör ju
på ett eller annat sätt organisationers kommunika-
tion. Larsson (2001: 66) är inne på just den linjen
då han hävdar att ”[…] organisationskommunika-
tion inbegriper företags, myndigheters och intresse-
organs alla kommunikativa handlingar och inte-
raktioner.” (vår kursivering) Vi anser dock att det
finns ett antal skillnader mellan dessa områden,
som är väsentliga att peka på:

En första särskiljande aspekt är att PR och de
olika ”marknadsbegreppen” främst är inriktade mot
professionella kommunikatörers (informatörer, PR-
utövare och marknadsförare) verksamhet, medan
organisationskommunikation vanligtvis implicerar
en betoning på icke-professionella kommunika-
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törer, dvs. ”vanliga” chefer och medarbetare inom
organisationen (jfr J. Grunig & L. Grunig, 1989;
Grunig, 1992a). Distinktionen mellan professio-
nella och icke-professionella kommunikatörer pe-
kar på en central skillnad, men samtidigt är den
inte helt oproblematisk. Till exempel kan en fram-
gångsrik VD i sitt arbete – med eller utan stöd av
professionella kommunikatörer – lyckas bidra till
att skapa goda relationer till ett företags olika
publiker. Är då inte detta att betrakta som PR?

Formell och informell kommunikation utgör yt-
terligare en särskiljande aspekt. Medan PR och
olika former av marknadsföring främst refererar till
en formell form av kommunikation, menar vi att
organisationskommunikation inkluderar såväl for-
mell som informell kommunikation (jfr Redding,
1989; Larsson, 2001; Salem 1999). Andra forskare
(t.ex. J. Grunig & L. Grunig, 1989) har hävdat att
organisationskommunikation enbart handlar om
kommunikation som uppstår naturligt och utan
koppling till den formella strukturen i en organisa-
tion, dvs. informell kommunikation. Detta stämmer
dock inte överens med den forskning som har be-
drivits. En central forskningsfråga inom området
för organisationskommunikation har t.ex. varit hur
informationsflödet inom organisationer är relaterat
till den formella strukturen (Putnam & Cheney,
1995).

Vi kan vidare konstatera att organisationskom-
munikation, PR och marknadsföring inbegriper
kommunikationsaktiviteter med olika syften och
olika publiker/intressenter/ målgrupper. Marknads-
föring refererar till kommunikation som syftar till
att föra ut och sälja en produkt eller tjänst på en
marknad. Marknadsförare kommunicerar således
främst med en organisations kunder (J. Grunig & L.
Grunig, 1989; Larsson, 2001; Newsom, Turk &
Kruckeberg, 1996). PR har traditionellt sett defi-
nierats i termer av planerade och målinriktade
kommunikationsaktiviteter, som syftar till att skapa
goda relationer mellan en organisation och dess
olika publiker. Det primära syftet med PR är att
uppnå relationseffekter, inte säljeffekter – även om
goda relationer på sikt också kan ge goda sälj-
resultat. PR-aktiviteter av olika slag vänder sig hel-
ler inte enbart till kunder, utan till en organisations
alla intressenter som påverkar eller påverkas av en
organisation (Grunig & Hunt, 1984; Harris, 1995).
Social marknadsföring och relationsmarknads-
föring är begrepp som rör sig i en gråzon mellan
marknadsföring och PR (jfr Larsson, 2001).

Med tanke på att PR-aktiviteter kan riktas mot
en organisations alla intressenter, kan PR även om-
fatta intern kommunikation. Traditionellt sett har
dock PR främst förknippats med extern kommuni-
kation, medan intern kommunikation har kopplats
till organisationskommunikation (Redding &
Tompkins, 1988; Redding, 1989; Grunig, 1992b).
Som tidigare nämnts tenderar organisationers grän-
ser att bli alltmer flytande, och det ter det sig allt
mindre relevant att skilja mellan extern och intern
kommunikation. Vi tycker oss därför se ett ökat be-
hov av ett närmare samarbete mellan forskare inom
PR och organisationskommunikation.

Vad gäller forskningens syfte anser vi att
organisationskommunikation präglas av en större
bredd och pluralism än PR-forskningen. Den tidiga
forskningen inom organisationskommunikation ut-
gick främst från ett ledningsperspektiv och strävan
var att generera kunskap som bidrog till att för-
bättra organisationers effektivitet. Under senare år
har det dock skapats nya forskningsperspektiv som
inte är lika pragmatiskt orienterade på så vis att
lösningar av praktiska kommunikationsproblem
inte står i centrum. Forskningen om organisations-
kommunikation intresserar sig inte heller längre
enbart för ledningens perspektiv, utan utgår från
olika gruppers perspektiv och intressen. Syftet med
forskningen kan vara att skapa en ökad förståelse
för organiseringsprocesser eller att synliggöra
dominansprocesser och bidra till organisationsmed-
lemmarnas emancipation (se mer om detta nedan).
Inom PR- forskningen finns det tecken på liknande
utvecklingstendenser (t.ex. L’Etang & Pieczka,
1996), men PR-fältets fokusering på relationer kan
ända sägas utgöra ett snävare syfte.

Vi uppfattar organisationskommunikation som
ett mer omfattande begrepp än PR. Kanske PR
skulle kunna beskrivas som ett delfält inom
organisationskommunikation, då PR primärt intres-
serar sig för informatörers formella och målinrik-
tade kommunikationsverksamhet. Grunig (1992a)
hävdar däremot att såväl PR som organisations-
kommunikation bör reserveras för den kommunika-
tion som sker med stöd av kommunikationsspecia-
lister inom och mellan organisationer. Han menar
t.ex. att om informatörer utbildar chefer i interper-
sonell kommunikation, så rör det sig om PR/orga-
nisationskommunikation, men om chefer kommuni-
cerar på eget bevåg så faller det utanför hans defi-
nition av de båda begreppen. Man måste dock vara
medveten om att en större del av organisationers
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kommunikation sker utan inblandning av kommu-
nikationsspecialister, varför Grunigs synsätt fram-
står som alltför snävt.

Planerad kommunikation
– den svenska uppfinningen
Bland svenska MKV-forskare används ytterligare
ett begrepp som berör organisationers kommunika-
tion – planerad kommunikation. Det är ett relativt
nytt begrepp, som bl.a. inbegriper organisationers
planerade, formella kommunikation gentemot en
bestämd målgrupp i syfte att förändra dess åsikter
eller beteende. Det är således ett begrepp som lig-
ger mycket nära PR, och i svensk litteratur används
de båda begreppen ibland synonymt (t.ex. Larsson,
2001). Möjligen skulle man kunna hävda att plane-
rad kommunikation rymmer en kraftigare betoning
på förändring av människors attityder och hand-
lingar än vad PR gör. PR syftar främst till att skapa
och upprätthålla goda relationer med relevanta
publiker.

Forskning om planerad kommunikation har i
stor utsträckning kommit att förknippas med analys
och utvärdering av större informationskampanjer,
exempelvis om hälsoproblem samt trafik- och
miljöfrågor (t.ex. Palm, 1994; Jarlbro & Palm,
1996; Sandberg, 1996; Linderholm, 1997). Inte säl-
lan är det kampanjer som härrör från offentliga
myndigheter som står i centrum, vilket innebär att
planerad kommunikation också ligger nära begrep-
pet samhällskommunikation. PR har främst för-
knippats med privata organisationer, men på senare
år har begreppet även trängt in i olika offentliga or-
ganisationer.

Internationellt sett förekommer begreppet pla-
nerad kommunikation sällan eller aldrig, utan det
tycks främst vara ett begrepp som används i
Sverige. Oss veterligen är Windahl och Signitzers
bok Using Communication Theory: An Introduc-
tion to Planned Communication (1992), den enda
publikation innehållande begreppet ”planned com-
munication” som fått internationell spridning. Pla-
nerad kommunikation är alltså inte ett begrepp som
är gångbart i internationella sammanhang, vilket
väcker frågan om det inte vore bättre att ersätta det
med andra begrepp såsom PR, social marknadsfö-
ring, samhällskommunikation, hälsokommuni-
kation etc.

En historisk tillbakablick
Organisationskommunikation härstammar från ti-
diga amerikanska teorier om organisation, företags-

ledning samt retorik. Under hela 1900-talet har frå-
geställningarna inom organisationskommunikation
utvecklats parallellt med för tiden rådande organi-
sationsteorier. Intresset för organisationers kommu-
nikation kan härledas till 1920- talet och initiera-
des inom det amerikanska ämnet ”speech” (Red-
ding, 1985; Redding & Tompkins, 1988; Putnam &
Cheney, 1995, Putnam, Phillips & Chapman,
1996). Vid denna tid bestod det som i dag kallas
organisationskommunikation främst av utbildning
av chefer och studenter för att de skulle bli drivna
och duktiga kommunikatörer. Utbildningen hand-
lade i praktiken om träning i retorik. Ett exempel
på en aktör från denna tid är Dale Carnegie, som
skrev texter om hur chefer kunde bli goda talare.

En viktig händelse som bidrog till att intresset
för kommunikation och organisation ökade, var
USA:s inblandning i andra världskriget 1941. Del-
tagandet i kriget innebar massmobilisering och nya
krav på chefer inom såväl tillverkningsindustri som
militär att kunna instruera och kommunicera effek-
tivt. Dessa händelser bidrog till att lägga grunden
för den starka instrumentella tradition som länge
varit tongivande inom organisationskommunika-
tion.

Den moderna organisationskommunikations-
forskningen brukar dateras till år 1942 (Redding &
Tompkins, 1988). Detta årtal publicerade Alexan-
der Heron boken Sharing Information With Em-
ployees, vilken behandlar problematiken kring
kommunikation mellan ledning och medarbetare.
W. Charles Redding var dock den forskare som ut-
vecklade organisationskommunikation till ett aka-
demiskt ämne (Clair, 1999), och han brukar också
omnämnas som ämnets fader (Tompkins, 1997).

Fram till och med 1950-talet utgjordes forsk-
ning om organisationskommunikation sålunda
främst av affärsretorik, övertalningsstrategier för
ledningen, utformning av precisa och läsvänliga
rapporter och effektivitetsstudier av olika medier
(Redding, 1985; Putnam & Cheney, 1995). Under
1950-talet skrevs de första doktorsavhandlingarna
inom ämnet och forskargrupper började formeras
vid ett antal olika amerikanska universitet.

Under 1960-talen blev också studierna i orga-
nisationskommunikation allt mer vetenskapliga,
och forskarna kom i allt större utsträckning att in-
tressera sig för intern organisationskommuni-
kation (Redding & Tompkins, 1988). Detta reflek-
teras bland annat i den tidens texter om organi-
sationskommunikation, t.ex. Redding och Sanborn
(1964) som definierar organisationskommunikation
som sändning och mottagning av information inom
komplexa organisationer. Det dröjde dock till slutet
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av 1960-talet och början av 1970-talet (Redding,
1985) innan termen organisationskommunikation
togs i bruk. Tidigare hade framför allt termen ”bu-
siness and industrial communication” brukats för
detta forskningsområde.

Perspektiv inom forskningsfältet
Fram till början av 1980-talet existerade i princip
endast ett perspektiv inom fältet organisations-
kommunikation. Detta förändrades dock år 1981,
som anses vara ett viktigt år för ämnets utveckling
(Taylor m.fl., 2001). Då hölls en konferens i ämnet,
som sedermera ledde fram till publiceringen av an-
tologin Communication and Organization (Putnam
& Pacanowsky, 1983). I den presenteras två nya
perspektiv inom ämnet – det tolkande och det kri-
tiska perspektivet. Bakom dessa alternativa per-
spektiv fanns två principiella motiv. För det första
en önskan om att komma bort från det då domine-
rande ledningsperspektivet och en strävan efter att
bli ett eget ämne skilt från företagsekonomi. För
det andra existerade det ett ökat missnöje med den
då dominerande metodologin inom fältet – en strikt
empirism eller positivism med betoning på orsak-
verkan effekter, operationalisering av variabler, ka-
tegorisering av data, objektivitet och kvantitativa
analyser.

Flera forskare har gjort olika försök att dela in
fältet. Ett exempel är Krone, Jablin och Putnam
(1987) som har identifierat fyra olika perspektiv:
mekanistiskt, psykologiskt, tolkande-symboliskt
och system-interaktionistiskt. Ett annat exempel är
Putnam m.fl. (1996) som har identifierat sex styck-
en metaforer inom fältet: kanal-, lins- , länk-, utfö-
rande-, symbol-, röst- och diskursmetaforen. Den
indelning som är bäst lämpad för vårt syfte är Red-
ding och Tompkins (1988) indelning: modernistisk,
kulturorienterad och kritisk tradition. Styrkan med
denna indelning är att den inte är så pass detaljerad
att det blir svåröverskådligt samt att den omfattar
viktiga faktorer som ontologi, epistemologi, syn på
organisation och syn på kommunikation. Nedan
kommer vi att kortfattat beskriva och diskutera de
tre olika traditionerna.

Den modernistiska traditionen
Den modernistiska traditionen har hittills varit den
dominerande inom fältet (jfr Wert-Gray, Center,
Brashers & Meyers, 1991). Denna tradition har sitt
ursprung i de klassiska organisationsteoretiska sko-
lorna, exempelvis Taylors scientific management,
Webers byråkratiska skola och Fayols administra-

tiva skola. Till det modernistiska paradigmet räk-
nas även de något senare tillkomna human rela-
tions- och human resource-skolorna. Även om
dessa skolor lägger mer betoning på individen i or-
ganisationen, delar de uppfattningen att formella
strukturer, administrativa funktioner och ledning-
ens kontrollsystem är nyckelfaktorer för att utforma
och sköta organisationer (Euske & Roberts, 1987).

Ontologin inom det modernistiska perspektivet
är att verkligheten existerar som en objektiv och
mätbar företeelse. Sociala fenomen betraktas lika-
ledes som konkreta, materiella enheter. Den sociala
verkligheten antas existera utanför individen och ta
form innan den mänskliga handlingen och aktivite-
ten träder in i bilden (Burrell & Morgan, 1979). In-
dividen är således inte delaktig i strukturer och
struktureringsprocesser som därför kan planeras,
implementeras och upprätthållas, utan att den
mänskliga faktorn tas med i beräkningarna i någon
större omfattning. För att undersöka och studera de
objektiva och statiska fenomen som organisationer
utgör, förespråkar modernisterna kvantitativa me-
toder. Präglade av den positivistiska vetenskaps-
traditionen eftersträvar de att finna universella reg-
ler för att förutsäga verkligheten (Putnam, 1982,
1983).

Kommunikation anses i det modernistiska per-
spektivet vara en variabel, som påverkar såväl indi-
viders som organisationers produktivitet, såsom
vilka andra variabler som helst, t.ex. organisations-
klimat, struktur, lön etc. Genom att se budskap som
en fysisk substans definierar modernisten kommu-
nikationen i termer av överföring, kanaler och ef-
fekter (Putnam, 1982, 1983). Ur ett kommunika-
tionsteoretiskt perspektiv skulle vi säga att det fö-
relåg en transmissionssyn på kommunikation (jfr
Carey, 1988). Lingvistikern Michael Reddy (1993)
beskriver denna syn på kommunikation med
lednings- eller överföringsmetaforen. Enligt Reddy
innebär denna metafor att människor utgår från att
språket kan överföra tankar och känslor från en
person till en annan. Stephen Axley (1984), profes-
sor i organisationskommunikation, hävdar att led-
ningsmetaforen är förhärskande inom såväl littera-
tur om organisationskommunikation och ledarskap,
som i praktiken. Detta leder enligt Axley till en
orealistisk optimism om hur betydelser kan över-
föras mellan personer. Tyngdpunkten i organisa-
tionskommunikationen läggs då på att utforma ef-
fektiva meddelanden, och mottagarens roll blir
reducerad till att ta emot (avsedda) betydelser från
orden.

Den modernistiska traditionens verklighetsupp-
fattning innebär att organisationer betraktas som
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rationella och instrumentella enheter. System-
teorin, som dominerade inom samhällsvetenskapen
under 1960- och 1970-talet, bidrog också till detta
sätt att betrakta kommunikation och organisationer.
Systemteorin innebar bland annat att organisatio-
ner uppfattades som öppna system med en bestämd
gräns mot sin omgivning. Att ett system är öppet
innebär att det ständigt sker ett utbyte av informa-
tion och material med omgivningen, samt att orga-
nisationen kontinuerligt anpassar sig efter föränd-
ringar i omgivningen för att kunna överleva.

Inom det modernistiska perspektivet på
organisationskommunikation är målet med kunskap
och forskning om kommunikativa aspekter att
skapa bättre förutsättningar för kontroll och förut-
sägbarhet i organisationen (Redding & Tompkins,
1988). Kontroll är en central fråga som återkommer
inom flera områden av det modernistiska perspekti-
vet på organisationskommunikation. Inställningen
att organisationer är rationella, kontroller- och
beräkningsbara har bidragit till att majoriteten av
forskningen inom denna tradition utgår från ett
ledningsperspektiv, med syfte att effektivisera
verksamheten. Ett exempel på forskare inom den
modernistiska traditionen är Jablin (1987), som har
gjort en genomgång av den omfattande forskning
som behandlar förhållandet mellan formell organi-
sationsstruktur och kommunikation. De dimensio-
ner som studeras är bland annat organisationens
grad av formalisering, centralisering och komplexi-
tet (horisontell och vertikal), och hur dessa aspek-
ter står i relation till kommunikationen mellan
människor och vilken inverkan det har på kommu-
nikationens ändamålsenlighet.

Den kulturorienterade traditionen
Som vi tidigare har berört, uppkom den kultur-
orienterade traditionen under de första åren på
1980-talet. Denna tradition kallas ibland även för
den tolkande (Putnam, 1983). Initieringen av tradi-
tionen sammanfaller med den s.k. kulturella vänd-
ningen (eng. cultural turn), vilken skedde i början
av 1980-talet inom de flesta samhällsvetenskapliga
ämnen. Denna vändning innebär en ökad fokuse-
ring på studier av samhället och organisationer som
kulturer, istället för att studera deras institutionella
och strukturella egenskaper. I och med den kultu-
rella vändningen började forskarna se människor
som aktiva aktörer, som tillsammans med andra
producerar och reproducerar den sociala verklighe-
ten.

Flera forskare inom fältet organisationskom-
munikation var missnöjda med det då dominerade

perspektivet inom fältet. Bland annat vände sig
forskarna mot den modernistiska synen på organi-
sationer som stabila och kontrollerbara enheter,
(Putnam m.fl., 1996; Trethewey, 1997). Vidare rik-
tades kritik mot avsaknaden av ett teoretiskt ram-
verk samt mot den modernistiska synen på organi-
sation som ett objektivt fenomen (Putnam &
Cheney, 1995; Redding & Tompkins, 1988).

De kulturorienterade forskarna var mycket kri-
tiska till synen på kommunikation som en variabel
och som en linjär transmissionsprocess (Putnam,
1983). Istället ansåg dessa forskare att kommunika-
tion är ett konstruerande medel, dvs. det som pro-
ducerar och reproducerar organisationer. Denna syn
på kommunikation överensstämmer med andra ord
med James Careys (1988) rituella perspektiv på
kommunikation, dvs. att kommunikation är det som
skapar och vidmakthåller gemenskaper.

För forskarna inom fältet organisationskommu-
nikation innebär den kulturella vändningen att in-
tresset för språk, symboler, betydelser och organi-
sationskulturer kom i centrum (Smircich & Calás,
1987). Särskilt centralt för den kulturorienterade
forskaren är människors tolkningar, dvs. det sätt på
vilket individen skapar mening, tolkar och struktu-
rerar sin omgivning genom kommunikation.

En forskare som har haft särskilt stor betydelse
för utvecklingen av fältet organisationskommuni-
kation är den amerikanske organisationspsykologen
Karl E. Weick. Redan år 1969 publicerade Weick
den inflytelserika boken The Social Psychology of
Organizing, i vilken han lanserar neologismen or-
ganisering. Det begreppet innebär en betoning på
att organisationer inte existerar som stabila system,
dvs. en reifierade syn på organisationer, utan är i en
ständig pågående organiseringsprocess där kommu-
nikation har en avgörande betydelse. Weick (1995:
75) understryker hur viktig och integrerad
kommunikationen är i en organisation:

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.

Kommunikation är följaktligen en central del av
organiseringsprocesserna (jfr Eisenberg & Riley,
1988), och genom den skapas gemensamma bety-
delser, värderingar och sätt att tänka (Trethewey,
2000). Den nära kopplingen mellan organisering
och kommunikation har inneburit att vissa fors-
kare, såsom Weick (1969, 1995, 2001) och Bantz
(1989), till och med sätter likhetstecken mellan or-
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ganisering och kommunikation. Med andra ord, ses
organisationer som socialt konstruerade enheter
som skapas och vidmakthålls genom ständiga
kommunikationsprocesser.

I linje med traditionens ontologi används kvali-
tativa metoder. Flera kulturorienterade forskare har
hämtat metodologisk inspiration från bl.a. antropo-
logi, t.ex. Geertz (1973), och lingvistik, t.ex.
Lakoff och Johnson (1981). Geertz har exempelvis
bidragit med begreppet ”täta” beskrivningar, vilket
innebär att forskare ska försöka återge något utsnitt
av den studerade verkligheten så utförligt som möj-
ligt. Lakoff och Johnson (1980) är framför allt
kända för sin bok Metaphors We Live By, vilken be-
handlar metaforers betydelse för oss människor.
Metaforer är enligt Lakoff och Johnson en viktig
del av vårt vardagsspråk, och påverkar hur vi tän-
ker och agerar. Inom den kulturorienterade traditio-
nen är det vanligt att använda metaforer för att så-
väl beskriva som analysera empiriskt material,
t.ex. organisationen som en maskin eller som en
hjärna (jfr Morgan, 1997).

Målet med forskningen inom denna tradition är
att få en bättre förståelse för de vardagliga händel-
serna och processerna i organisationen, snarare än
att uppnå ett effektivitetsmål ur ett lednings-
perspektiv. Exempel på forskning inom den kultur-
orienterade traditionen är Boje (1995), som har på-
visat att det i organisationer existerar olika berät-
telser (eng. narratives) vilka strukturerar den so-
ciala verkligheten för organisationsmedlemmarna.
Dessa har dock olika möjligheter att påverka
organisationsdiskursen. Exempelvis försöker led-
ningen för Disney Studios att producera och repro-
ducera sin egen historiska berättelse, men den kon-
kurrerar samtidigt med andra alternativa berättel-
ser som florerar i organisationen (Putnam m.fl.,
1996). Ett annat exempel på forskning inom den
kulturorienterade traditionen är Rosen (1988) som
har studerat en julfest på en reklambyrå. Rosen gör
en s.k. tät beskrivning av denna ceremoni och visar
hur olika symboler och symbolhandlingar förstär-
ker och reproducerar en viss social struktur och
kultur.

Den kritiska traditionen
Även om det fanns embryo till kritisk forskning
inom organisationskommunikation redan i början
av 1980-talet, brukar uppkomsten av den kritiska
traditionen dateras till mitten av 1980-talet. Lik-
som inom den kulturorienterade traditionen, kan vi
här se paralleller till utvecklingen inom övriga
samhällsvetenskapliga ämnen. Denna gång handlar

det om den s.k. kritiska vändningen (eng. critical
turn) (för en utomordentlig översikt av forskningen
om den kritiska och postmodernistiska teorin och
organisationsteorin – se Alvesson & Deetz, 1996).

Denna tradition är en utveckling av de social-
konstruktionistiska tankegångarna inom den
kulturorienterade traditionen. Skillnaden ligger
bland annat i att den kritiska traditionen i större ut-
sträckning betonar makt och kontroll (Putnam,
m.fl., 1996). En huvudtes är att olika organisations-
medlemmar har olika möjligheter att kontrollera
konstruktionen av gemensamma betydelser på
grund av t.ex. position och roll i organisationen,
kön, utbildning, socialt nätverk och retorisk för-
måga (Deetz & Kersten, 1983; Putnam m.fl.,
1996). Chefer har till exempel större makt att defi-
niera verkligheten än övriga medarbetare. Kommu-
nikationsprocessen kan därför enligt denna tradi-
tion inte uppfattas som neutral. Kommunikationen
och språkanvändningen antas producera och repro-
ducera vissa sociala och politiska strukturer i orga-
nisationerna. Forskare inom den kritiska traditio-
nen intresserar sig inte enbart för hur social verk-
lighet konstrueras, utan snarare för varför en viss
verklighetsbild främjas framför andra.

Majoriteten av forskarna inom den kritiska tra-
ditionen använder kvalitativa metoder. Till skillnad
från forskare inom den kulturorienterade traditio-
nen, använder forskarna inom denna tradition i
större utsträckning konversations- och diskurs-
analyser.

Målet för den kritiska traditionen är bland annat
att avtäcka det som vanligtvis tas-för-givet och där-
med inte ifrågasätts, t.ex. olika maktrelationer som
påverkar vem som säger vad, när och vem som har
rätt att definiera olika situationer. Ett ideal för den
kritiska traditionen är i Habermasiansk anda eman-
cipation, dvs. att frigöra organisationsmedlem-
marna från förtryck. Detta ska uppnås genom att
forskarna upplyser och undervisar medlemmar om
förhållandena i organisationerna. Det är tänkt att
de ska reagera när de blir upplysta om förhållan-
dena, och själva agera och förändra dessa tillstånd.
Ett exempel på forskning inom denna tradition är
Deetz´ (1992) bok Democracy in an Age of Cor-
porate Colonization. Enligt Deetz har de moderna
företagen koloniserat en allt större del av samhället
och även människors identitet. Företagen har såle-
des blivit de primära institutionerna i samhället
och tagit över aktiviteter, som traditionellt hante-
rats på annat sätt. Ett annat forskningsexempel är
Mumby (1988), som intresserar sig för hur domine-
rande grupper inom en organisation använder kom-
munikation för att kontrollera övriga medlemmar i
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organisationen. Detta kan ske genom att vissa grup-
pers röster inte tillåts.

Den fortsatta utvecklingen
 av traditionerna

Alla de tre ovan beskrivna traditionerna går att
återfinna inom dagens forskning i organisations-
kommunikation, men de har haft olika ”storhetspe-
rioder”. Intressant är att den skisserade utveck-
lingen på ingalunda vis är unik för forskningsom-
rådet organisationskommunikation. Vi finner mot-
svarande utveckling inom samtliga discipliner
inom samhällsvetenskapen.

Under 2000-talets första decennium kan vi för-
vänta oss ännu mer forskning ur socialkonstruk-
tionistiska och kritiska perspektiv. Vi kommer för-
modligen också att få se fler studier ur ett femini-
stiskt perspektiv (för en genomgång av forskning
med ett feministiskt perspektiv på organisations-
kommunikation – se Ashcraft, 2000).

På frammarsch även i Sverige?
Hur ser då framtiden ut för organisations-
kommunikation i Sverige? Glädjande nog kan vi
konstatera att det finns vissa tecken på ett ökat in-
tresse för organisationskommunikation inom
svensk MKV-forskning. Ett exempel är att det för
närvarande finns minst sex doktorander i medie-
och kommunikationsvetenskap i Sverige som skri-
ver avhandlingar som faller inom området organisa-
tionskommunikation. Artikelförfattarna är samtliga
doktorander vid Avdelningen för medie- och
kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet.
Eftersom vårt kunskapsintresse är organisations-
kommunikation och vi gärna vill upprätta en

forskningstradition samt öka intresset för
organisationskommunikation i allmänhet, har vi
initierat Nätverket för studier i organisations-
kommunikation (NOK) (se <http://www.mkv.lu.se/
nok>).

Vi kan också konstatera att organisations-
forskare inom andra ämnen – inte minst företags-
ekonomi – alltmer har kommit att uppmärksamma
kommunikationens centrala roll i organisationer.
Czarniawska (1994:17), professor vid Handelshög-
skolan i Göteborg, hävdar t.ex. följande:

Communication has conventionally been treated
as one aspect of organizing, no doubt important,
but not central. There is a growing awareness
that communication may well be the central
aspect of all organizing.

Att forskare från andra ämnen intresserar sig för
kommunikation är säkerligen berikande för utveck-
lingen av fältet organisationskommunikation, men
kommunikationsforskare borde rimligtvis utgöra
själva kärntruppen inom fältet eftersom det är vi
som besitter de teoretiska kunskaperna om kommu-
nikation. Kommunikationsforskare kan knappast
skaffa sig patent på kommunikation som studieob-
jekt, men däremot kan vi sträva efter att utveckla
egna teorier och analysmodeller för att bidra till
fältets utveckling (jfr Deetz & Putnam, 2001). Vi
lever i en tid då företag och organisationer i sina
många skepnader spelar en allt större roll. Det har
t.ex. hävdats att vi idag lever i ett organisations-
samhälle (Morgan, 1997) och att företagen blir allt
en mäktigare institution, som utövar ett allt större
inflytande över andra institutioner såsom stat, ut-
bildningsväsen och familj (Deetz, 1992). Det ter
sig då olyckligt och kanske rent av lite genant om
MKV skulle stå utanför studiet av organisationer.
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