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Abstract 

Kommunikationsbranschens olika grepp för att profilera sig som kreativa och professionella 

är många. Denna uppsats studerar fem stycken stockholmsbaserade kommunikationsbyråer 

som alla har kunder inom kreativa näringar. Tre av byråerna är fullservicebyråer med brett 

tjänsteutbud och två av byråerna är renodlade PR-byråer. Den här uppsatsen undersöker hur 

kommunikationsbyråer kommunicerar ut sin organisationskultur genom sina hemsidor. Fokus 

ligger i att undersöka hur organisationskulturen inom organisationen framställs och profilerar 

en specifik identitet. Då materialet består av byråernas hemsida analyseras det med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys och verktygen för semiotisk och retorisk analys. Att studera hur 

organisationskulturen marknadsförs resulterar i en studie av relationen mellan den interna och 

externa kommunikationen. Det valda teoretiska ramverket som uppsatsen utgår ifrån är 

organisationskultur, varumärkesstrategi, profession samt begreppen fält, habitus och kapital. 

Det undersökningen kommer fram till genom analys och diskussion är hur de fullservice 

kommunikationsbyråer med en större kreativ strävan använder sig av personliga egenskaper 

hos sina medarbetare i profileringen av sin organisation. De renodlade PR-byråerna använder 

sig av till stor del av hierarkiska system och visuella grepp från kunderna i sin 

marknadsföring. Genom att sammankoppla resultatet med teorier för integrerad 

kommunikation och hur managers strävar efter att framställa en integrerad organisationskultur 

blir framställningen av medarbetare väldigt homogen. Detta kan även leda till att 

kommunikationsbyråerna skapar ett visst habitus för medarbetarna. Detta innebär att det 

riskeras att skapa beteendemönster för medarbetarna.  

 

Nyckelord: Kommunikation, Organisationskultur, PR, Profession, kreativitet  
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1.0 Inledning 

Begreppet kreativitet är ett svårdefinierat ord som används flitigt i allt från 

företagsbeskrivningar och CV:n till kontaktannonser och personlighetsbeskrivningar på 

datingsidor (Stenström & Strannegård, 2013:7-8). Anledningen till dess svårdefinierbara 

karaktär kan vara att det i många fall är ett diffust begrepp som det slängs med relativt 

impulsivt och vårdslöst. Det kan också vara den stora verkshöjden inom ordet som gör att det 

är svårt att definiera, alla skattar olika lösningar som olika stor grad kreativa (Klein, 2012:8). 

En bransch som ofta strävar efter att vara just kreativ är kommunikationsbranschen. Inom 

kommunikationsbranschen ingår en mängd olika gebit; exempelvis PR, reklam, 

kriskommunikation, varumärkeskommunikation mm. Denna gren inom näringslivet har vuxit 

det senaste årtiondet och resulterat i en inflation i mängden kommunikationsbyråer som 

försöker slå sig fram på marknaden. Dessa företag har i sig sällan några konkreta produkter 

utan säljer sina kommunikativa tjänster och sin personal till förfogande som verktyg för 

företagen som anställer dem att använda sig av. Detta kallas för en immateriell bransch För att 

kunna slå sig igenom inom kommunikationsbranschen måste företagen inte bara vara bra på att 

kommunicera för andra, utan även för sig själva (Lee, 2000). Detta är det som denna uppsats 

kommer att fokusera på att undersöka  

 

Det som även är av intresse för just kommunikation och PR-branschen är att professionen är så 

starkt ifrågasatt inom yrkesrollen samt akademien (Tjernström Ottestig, 2002:153). Det är 

därför intressant att studera hur branschen gör själva för att öka sin professions ståndpunkt.   

Denna uppsats kommer att koppla professionsbegreppet inom kommunikationsbyråer med det 

arbetet kommunikationsbyråerna gör med att profilera sin organisationsidentitet och 

organisationskultur.  Hur kommunikationsbyråer framställer organisationskulturen kan ge oss 

svar på hur kommunikationsbranschen vill profilera sig, vad de anser viktigt och hur de 

särskiljer sig. 

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Denna uppsats kommer att undersöka hur kommunikationsbyråer marknadsför och framställer 

sig själva genom deras hemsidor.  En av anledningarna till att det är intressant att göra denna 

undersökning är att alla kommunikationsbyråer som kommer att redogöras för och undersökas 

har en strävan efter att verka inom en kreativ sektor.  De företagen som valts ut att undersökas 
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är Stockholmsbaserade byråer med kunder inom de kreativa näringarna, dessa definieras i 

denna uppsats med hjälp av Stenström och Strannegårds bok Kreativt Kapital där några av de 

kreativa näringarna enligt dem är mode, kultur, samt företag inriktade på mat och dryck 

(2013:9). Två av kommunikationsbyråerna är renodlade PR-byråer som utför linjärt PR-arbete 

och tre av dem utför både linjärt arbete och projektbaserade kampanjer i PR och reklamsyfte. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dessa kommunikationsbyråer framställer sin egen 

profession och sin organisationskultur. Med hjälp av teorierna organisationskultur, profession, 

samt branding och varumärkesstrategi kommer studien göras i form av en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Dessa är frågeställningar som uppsatsen kommer att utgå ifrån: 

1, Hur framställs medarbetarna och kulturen inom de kommunikationsbyråer som 

undersökts? 

2, Vilka likheter och skillnader finns mellan kommunikationsbyråerna i deras framställning 

av sin profession, personal och organisation?  

 

1.2 Avgränsning      

Avgränsningen för den här uppsatsen är av stor vikt för hela validiteten i resultat och slutsats. 

Hela materialet har inhämtats från 1 november - 20e december. Eftersom 

kommunikationsbranschen som sagt är stor och med många olika inriktningar och nischer så 

blir det svårt att ge ett allmängiltigt svar för hur kommunikationsbyråer framställer kreativitet 

och sig själva. Uppsatsen kan dock redogöra för trender och olika grepp som är möjliga att 

använda sig av och genom att redogöra för dessa grepp kunna säga vad som framställs genom 

dessa och även diskutera dessa grepps fördelar och nackdelar. Den här uppsatsens studie har 

avgränsat sig till att undersöka hur stockholmsbaserade kommunikationsbyråer som verkar 

inom kreativa branscher framställer sig själva på webbplatserna. Byråerna som kommer att 

undersökas är Jung relations, Ibeyo Studio, RMPR, Small World och Molino PR. Det som 

hålls utanför analysen är alltså de företagen som inte berör kunder inom kreativa industrier. 

Politiska PR-byråer, eventbyråer eller mindre bolag med få kunder studeras inte. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad utifrån att inledningsvis redogöra för en bakgrund med kort 

information om de kommunikationsbyråer som undersöks. Den tidigare forskningen följer där 

främst två böcker med fallstudier på reklambyråer och studier på kreativa näringar utförts, 
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dessa används som avstamp till uppsatsen. Det teoretiska ramverket därefter inleds med en 

redogörelse om organisationskultur som främst utgår ifrån Heide, Johansson och Simonssons 

bok Kommunikation i Organisationer. Sedan framställs olika aspekter av varumärkes strategi 

med fokus på värdebyggande, image och profil samt employer branding. För att diskutera 

profession redogörs boken PR på svenska. Bourdieus begrepp fält, habitus och kapital 

avslutar det teoretiska ramverket. Metodgenomgången är strukturerad utifrån en utförlig 

genomgång av kvalitativa innehållsanalyser och sedan semiotiska verktyget och retoriska 

följer på det. Efter dessa rubriker finns en redogörelse för den pilotstudie som genomfördes 

innan uppsatsens författande och en kortare metoddiskussion. Materialet framställs sedan än 

en gång och analysen ligger därefter. Analysen är strukturerad efter organisationskulturens 

olika uttryck. Uppsatsen avslutas med en slutsats som består av återkoppling till analysen och 

svar på de två inledande forskningsfrågorna.  

 

1.4 Bakgrund 

 

Jung Relations: Kommunikationsbyrå som öppnade 2003. Fokus på PR-arbete men en hel del 

kampanj och konceptarbete. Kunder inom alla sektorer från Volvo till Tiger. Ligger i 

Stockholm och har idag cirka 45 anställda. (http://www.jungrelations.com/) 

  

Small World: Kommunikationsbyrå som inriktar sig på att hjälpa kulturella institutioner och 

projekt med marknadsföring, kommunikation, kampanjer och PR. Ligger på södermalm i 

Stockholm och har runt 11 anställda. (http://www.smallworld.se/) 

 

Ibeyo studio: Kommunikationsbyrå i Stockholm som öppnade 2012 och har idag runt 15 

anställda. Har kunder inom mode och livsstil. Arbetar med allt inom kommunikation för sina 

kunder men främst PR. (http://www.ibeyostudio.se/) 

 

Molino PR: PR-byrå i stockholm med 6 anställda som öppnade 1999. Har endast 

modekunder, skönhet och livsstil. Främst PR-arbete och event. (http://www.molinopr.com/) 

 

RMPR: Står för Rossana Mariano PR som är en liten byrå i Stockholm från 2001 med 8 

anställda. De riktar endast in sig på PR-arbete, exponering och events. Innehar endast kunder 

inom modebranschen. (http://www.rmpr.se/) 
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2.0 Tidigare forskning 

En del studier har utförts på reklambyråer och PR-byråer och det är hit den här uppsatsen 

sällar sig. Kreativt Kapital av Emma Stenström och Lars Strannegård där de har använt sig av 

fallstudier utförda på olika kreativa näringar för att undersöka deras relation mellan kreativitet 

och kommersialism. Uppsatsen kommer även att ta avstamp i Mats Alvessons och Ann-Sofie 

Köpings bok Med känslan som ledstjärna som är en fördjupande analys och studie av en 

kommunikationsbyrå och dess organisationskultur. 

 

I forskningen kring organisationskulturer inom reklambyråer ser Alvesson och Köping det som 

viktigt att undersöka hur organisationen och kulturen i ett företag bygger på alla i 

organisationen. Han undersöker de olika subkulturerna som finns inom reklambyråer och alla 

aspekter av organisationskultur. Alvessons kopplar liksom denna uppsats begreppen och 

teorierna kring fält och habitus kring hur arbetet fungerar på en kommunikationsbyrå. 

Alvesson och Köping har i sin bok Med känslan som ledstjärna gjort diskursiva språkliga 

analyser av individerna och det dagliga arbetet på reklambyrån RAB. Studierna tar avstånd 

från teorier om en objektiv verklighet och utgår från en stark subjektivistisk epistemologi 

(Alvesson & Köping, 1993:43). Under kapitlet att arbeta på reklambyrå beskrivs kulturen hos 

RAB i form av fysiska attribut på byrån över hur den är inred och ser ut samt hur de anställda 

klär sig. De framställer det som avslappnat och uppsluppet med stökig kontorsmiljö där alla 

går runt och pratar, alla har jeans och t-shirt i jämförelse med andra arbeten där människor har 

kostym. En anställd påtalar dock kläderna som lika uniformella som något annat ställe, bara en 

mer avslappnad uniform. De har också analyserat den hierarkiska kulturen, hur arbetsmoralen 

ser ut, hur anställningssäkerheten är, och att ”man ska ha roligt” på arbetet (Alvesson & 

Köping, 1993:127-129). 

 

Kreativt kapital är en bok med inriktning på styrningen inom organisationer och hur strukturer 

regler och processer påverkar företagets framgång. Boken utgår från sex olika studier inom 

olika typer av kreativa näringar och undersöker deras problem och framgångsfaktorer. 

Branscherna de undersökt är filmproduktionsbyråer, restauranger och barer, arkitektfirmor 

samt kommunikationsbyråer. De skiljer den kreativa/kulturella framgången från den 

kommersiella framgången och undersöker till stor del vikten av att balansera mellan dem. 

Något som studierna i kreativt kapital tagit fasta på och kommit fram till är vikten av 

personalfokus inom de kreativa näringarna. Att de inte säljer standardiserade produkter gör att 
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deras säljstrategi bygger på kvaliteten hos de anställda. Det är i och med denna idé uppsatsen 

fokuserar mycket på hur medarbetarna och arbetsprocesserna framställs i 

kommunikationsbyråernas kanaler (Strannegård & Stenström, 2013). Genom fallstudier som 

utförts på gasellföretagen där de genom intervjuer och etnologiskt deltagande kartlägger olika 

aspekter för hur kreativa näringar ska expandera och utvecklas. Ett gasellföretag är ett 

uppmärksammat företag som vuxit ekonomiskt hållbart under kort tid. Att växa ekonomiskt 

hållbart innebär att inte använda sig av externa finansiärer eller ökat vinster genom att minska 

utgifterna (Bolander et al, 2013:38-40) 

 

3.0 Teoretisk ramverk  
Teorierna denna uppsats använder sig av är organisationskultur, varumärkesstrategi, 

profession och fält, habitus och kapital. De böcker som berör ämnen som 

organisationskommunikation är dels Kommunikation I Organisationer skriven av Heide, 

Johansson och Simonsson. De har samlat studier, forskningsunderlag, modeller och teorier 

kring organisationskommunikation och kultur. Boken kan ses som allmänt underlag för hur 

olika typer av organisationer arbetar med kommunikation och det är fokus på 

organisationskultur (Heide et al, 2012). För att undersöka den externa kommunikationen mer 

djupgående används teorier kring marknadsföring från boken Creating Powerfull Brands 

skriven av De Chernatony, Wallace och McDonald (Chernatony, Wallace, McDonald, 1992). 

Utöver denna litteratur kommer uppsatsen redogöra för Bourdieus teorier om fält, kapital och 

habitus, smak och klass som samlats från en samling av hans texter i boken kultursociologiska 

texter och Jostein Gripsruds bok Mediekultur Mediesamhälle. Dessa begrepp ses som 

relevanta i studier på olika typer av framgång och marknadsföring. För att redogöra kring 

begreppet professionalism inom PR och kommunikation används antalogin PR på Svenska 

där Anna Tjernström Ottestig skrivit ett kapitel om professionaliseringen inom 

kommunikationsbranschen (2002). 

 

3.1 Organisationskultur 

Heide, Johansson och Simonsson har i sin bok Kommunikation I Organisationer redogjort för 

hur kommunikation kan fungera och hur viktigt bra kommunikation är i organisationer. De 

redogör även för begreppet organisationskultur. Definitionen av kultur rör två dimensioner, 

dels de tankemässiga system med idéer och värderingar. Men även de observerbara faktorerna 

i en social grupp vad gäller beteendemönster och handlingsmönster. Sammanfattningsvis 
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redogör författarna för Bangs (1999)  teorier kring organisationskultur som den uppsättning av 

gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en 

organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden. Organisationskultur 

kan uttryckas på olika sätt, genom beteende, verbalt, materiellt och strukturellt. Beteende 

innebär handlingar och uttryckta känslor, verbalt kan betyda allt från språk, jargong och humor 

till historier och myter. Den strukturella organisationskulturen är den med traditioner, ritualer, 

belönings/karriär/rekryteringssystem exempelvis. Avslutningsvis är den materiella där 

organisationskulturen även innefattar arkitektur och design på organisationens plattform men 

även medlemmarnas attribut (Heide et al, 2012:48). Vare sig organisationer vill eller inte så 

genomsyras de av olika typer av kulturer. Inom organisationsforskningen finns det tre skolor 

för hur kultur genomsyrar organisationer. Dessa är integrationsperspektivet som en kan se som 

ett modernistiskt och positivistiskt perspektiv som bygger på att en organisationskultur är 

konsekvent genom organisationen. Detta perspektiv innehas främst inom 

managementforskning och av chefer i fråga och har senare kritiserats i och med 

postmodernistiskt inspirerad forskning.  Differentieringsperspektivet bygger på att 

organisationers kultur bygger på olika mindre subkulturer inom organisationen där enskilda 

grupper inom hierarkier, arbetsgrupper, generation eller divisioner skapar sina egna kulturer 

som kan vara motstridiga eller samverkande med varandra. Fragmenteringsperspektivet är den 

teori som verkar i kontrast till integrationsperspektivet. Den fokuserar på kulturers förändring 

och motstridigheter. Kulturen eller kulturerna är viktiga att beakta i en organisation för att 

kunna göra förändringar inom organisationen. Om en hierarkiskt högt uppsatt chef behöver 

göra förändringar i en organisation finns risken att det inte går att implementera förändringar 

när subkulturer är motstridiga mot varandra (Heide et al, 2012: 49-51).  
 

Heide, Johansson och Simonsson skriver även om kulturskapande och att organisationskultur 

kan ses som en process. De framställer Scheins teorier om detta som till viss del kan ses som 

en hybrid mellan differentieringsperspektivet och integrationsperspektivet då Schein påtalar 

det föränderliga i organisationskulturer men även lägger vikt vid att det är management och de 

hierarkiskt högt uppsatta subkulturerna som har makt att förändra kulturen. Ett av de sätten 

som en organisation kan skapa kultur är genom ”storytelling”, att skapa berättelser kring 

organisationen. Detta kan användas för att legitimera förändringar, samla splittrade 

organisationer eller i marknadsföring syfte (Heide et al, 2012:53-54). Att undersöka hur 

organisationskulturen och marknadsföringen fungerar ihop resulterar i en studie av relationen 

mellan intern och extern kommunikation. Många forskare påtalar vikten av denna relation och 
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att gränsen mellan de intern och extern kommunikation suddas ut (Heide et al, 2012:64). De 

olika uttrycken för organisationskultur är även uppdelningen i analysen och uppsatsens fokus 

ligger på att knyta framställandet av organisationskultur och identitet till kreativitet och 

profession.  

 

3.2 Varumärkesstrategi 

Den externa kommunikationen diskuteras i boken Creating Powerful Brands. Idag pratar en 

om ett varumärkes personlighet. Personligheten hos ett varumärke kan påverkas av mängder 

med faktorer. Leslie de Chernatony, Elaine Wallace och Malcolm McDonald som alla arbetar 

som professorer inom marknadsföring som skrivit om relationsbyggande marknadsföring, 

värdebyggande både internt och externt för varumärket. De interna värdena är det som 

företaget erbjuder i form av produkt eller tjänst. Externa värden definieras av de värden som 

byggs av kommunikation och attribut utanför produkten. Exempelvis hur företaget vårdar 

miljön eller sina anställda. De Chernatony, Wallace och McDonald ser frågor som ”om ett 

varumärke var en person, vad hade den då varit för individ? Om personen dog, vad hade då 

stått på dess dödsannons?” som viktiga när en skapar en strategi för att bygga upp ett 

varumärke (de Chernatony, Wallace, McDonald 2003:154). 

Today, however, consumer research and marketing activity is changing to reflect the 

fact that consumers are increasingly evaluating products not just in terms of what they 

can do, but also in terms of what they mean (de Chernatony, Wallace, McDonald 

2003:129) 

Citatet förklarar hur fokus nu gått ifrån att marknadsföring vad gäller pris, funktioner och 

egenskaper till att fyllas med nya värden. I det här fallet som är anpassat efter 

konsumtionsprodukter och inte tjänster kan vi ändra ordet konsument till reklambyråkund. En 

av metoderna för att skapa mervärde kan vara att kommunicera ut hur ett företag tar 

samhälleligt ansvar genom CSR eller hur ett företag framställer att de är väldigt härliga att 

jobba hos (de Chernatony, Wallace, McDonald 2012). 
 

Heide, Simonsson och Johansson diskuterar begreppen image och profil för organisationer. 

Begreppet image står för den bild av en organisation som omgivningen har. Profil står för den 

bild som organisationens ledning vill att vi ska ha av organisationen. Dessa begrepp är av 

intresse då kommunikationsbyråernas webbsidor agerar skyltfönster och är ofta den enda 

kanalen kunder har till kommunikationsbyråerna. Det blir då genom denna kanal som byråerna 
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själva jobbar med sin profilering och väljer vilka egenskaper, attribut och värden som ska 

framhållas för organisationen. Schultz påvisade att anledningen till att organisationer använder 

sig av image och profilering är att tillföra positiva värden som påvisar att organisationen skiljer 

sig från sina konkurenter. Detta är intressant att fokusera på då detta även relaterar till 

diskussionen om profession. (Heide et al, 2012:203-209) 

 

Inom kommunikatörsyrket diskuteras ofta begreppet integrerad kommunikation. Magnus 

Fredriksson och Josef Pallas (2007:54) redogör för detta som en ledstjärna för att all 

kommunikation inom en organisation ska vara likriktad. Det som ska förmedlas är chefernas 

och arbetsgivarnas världsbild och strävan för organisationen. Att sträva efter detta är för att 

verka pålitliga och skapa identitet kring organisationen. Detta begrepp ligger till grund för hur 

webbsidorna kommunicerar ut kring sin organisation.   

 

En aspekt av branding som är relevant inom detta område är något som kallas för ”Employer 

Branding” i boken Employer Branding – allt du behöver veta för att bli en attraktiv 

arbetsgivare skriver Anna Dyhre och Anders Parment (2013) om vikten för företag att 

framställa sin organisation som en attraktiv arbetsplats. Det finns flera anledningar till att detta 

är viktigt exempelvis att utbudet av kvalificerad arbetskraft idag inte lever upp till behovet på 

marknaden. De nya generationerna av medarbetare har andra krav än tidigare arbetstagare. 

Samt att i och med att transparensen ökar genom nya sätt att kommunicera måste du vara 

attraktiv i så många aspekter som möjligt för kandidater och kunder (Dyhre & Parment, 

2013:12-13). Teorierna kring employer branding är nära besläktade med att profilera sin 

organisations identitet.  
 

3.3 Profession 
Något som diskuterats det senaste årtiondet vad gäller kommunikationsbranschen är dess 

professionalisering. Det råder delade meningar vare sig PR-yrket eller Kommunikatörsyrket 

faktiskt är en profession och hur viktigt är det egentligen att utbildnings, forsknings och 

yrkesområdet uppfattas som en specifik profession. Antologin PR på svenska diskuterar PR-

yrkets varande som profession eller dess icke-varande Det finns två grundperspektiv på hur en 

kan forska och se på profession. Den struktur-funktionalistiska som bygger på att professioner 

har en positiv balanserande roll i samhället och är viktigt för att upprätthålla balans och 

harmoni. Det andra perspektivet som den här uppsatsen kommer utgå ifrån är the power 

approach; Detta perspektiv breddar begreppet kring professioner och lägger större vikt vid hur 
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professioner uppstår och i vems intresse detta görs. Inom the power approach fokuserar 

studierna till stor del på att undersöka hur kontrollen kring professioner ser ut och hur mycket 

makt professionen har i samhället. Den genomgående idén är att desto mer kontroll en 

profession har över sin framställning desto mer makt får professionen i samhället (Tjernström 

Ottestig, 2002: 155). 
 

Kommunikationsyrket har en obalanserad relation till omvärlden och dess tankar. Då det har 

visat sig i studier som mäter förtroende för olika yrken genom en skala på -100 till +100 där -

100 innebär att omgivningen helt saknar förtroende och +100 innebär att omgivningen har 

starkt förtroende för yrket. De tre olika kommunikationsprofessionerna informatör, PR-konsult 

och reklamare har förhållandevis lågt förtroende. Informatörers förtroende från omgivningen 

ligger på +-0, respektive PR-konsulters på -35 och reklamare på -54. De är bottenplaceringar 

om en jämför med de flesta andra yrken (Larsson, 2013:318). Detta gör även att det är 

intressant att studera hur organisationerna inom denna bransch medvetet jobbar med sin 

framställning, profil och image.  Detta teoretiska ramverk fungerar som ett avstamp i den här 

uppsatsen men är även det som ramar in anledningen till varför kommunikationsbyråer 

profilerar sig som de gör. Då alla yrken vill legitimera sin professionalitet och särskilja sin 

kompetens från andra är det intressant att se hur kommunikationsbyråer förhåller sig till 

begreppen kreativitet, kommersialism och kompetens.  

 

3.4 Fält, kapital och habitus. 
Pierre Bourdieu var en fransk sociolog som framställde teorier kring begrepp som fält och 

kapital. I den här teorispecialiseringen kan begreppen fält och kapital ses som viktiga för att 

sammankoppla kommunikation inom organisationer, kultur, marknadsföring och extern 

kommunikation. I Stenströms och Strannegårds antologi kreativt kapital har de undersökt hur 

kreativa näringar det vill säga reklambyråer, filmproduktionsbolag, modeföretag och 

arkitektfirmor blir framgångsrika och håller balansen mellan det kreativa och det kommersiella 

målen. De framhåller att inom reklambranschen är personalen i centrum och inte produkterna 

därigenom måste en se till att det läggs inte läggs för stort fokus på det kreativa kapitalet utan 

även på det ekonomiska (Stenström & Strannegård 2013:18-20). Ett fält är det sociala rummet 

där en individ agerar. En grupp som personen ingår i. I det här fallet kan det kopplas till en 

arbetsgrupp, en hel reklambyrå eller hela den kreativa branschen. Bourdieu utvecklade 

begreppet habitus. Begreppet står för hur alla människor hela tiden verkar inom sitt eget 
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habitus som påverkar våra beteenden, val och personlighet. En kan förklara det som sociala 

beteendemönster (Gripsrud, 2002:100-101). Bourdieu forskade mycket på klassfrågor och 

smak, om smak är objektivt eller subjektivt. Något han då såg som viktigt var att utveckla och 

förklara kapitalstrukturer. Alla människor ingår i flera olika sådana strukturer, och beroende på 

vilket kapital som är dominerande är det detta som en ska införskaffa. De han främst tar upp är 

ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och socialt kapital (Bourdieu, 1993:260-265). 

Ekonomiskt kapital står för de ekonomiska resurserna en innehar, kulturellt kapital menade 

Bourdieu var finkultur och kunskap och socialt kapital innebär nätverk och socialt renommé. 

Bourdies teorier knyter ihop säcken till denna uppsats och kopplar till stor del ihop teorierna 

kring organisationskultur, marknadsföring och professionen. 

 

4.0 Metod 
För att få förståelse för något på en djup nivå kan en fördelaktigt använda sig av kvalitativa 

metoder. Det kan exempelvis vara kvalitativa intervjuer eller kvalitativ innehållsanalys. Den 

här uppsatsen kommer att använda sig av kvalitativ innehållsanalys med inspiration från 

semiotisk analys inom främst det visuella och retorisk analys inom det textuella materialet. 

Dessa metoder kommer att komplettera varandra väl för att se vad de framställer om sig själva 

och hur det används i deras favör. 

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys  

Eftersom materialet kommer att utgå från webbsidor är därav den kvalitativa 

innehållsanalysen ett rimligt val. Inom kvalitativ innehållsanalys finns olika typer av verktyg 

en kan använda; exempelvis diskursanalys, retorisk analys, narrativ analys eller semiotisk 

analys. Diskursanalys bygger på att analysera ideologiska och samhälleliga sammanhanget 

och kontexten inom olika faktorer i ett material. Den narrativa analysen dramaturgi, 

berättande och avsändare och mottagare. Klassiskt dramaturgiska mönster används i lika stor 

utsträckning i klassisk media som aktuell. Att synliggöra dessa mönster gör det lättare för oss 

att veta vad som egentligen kommuniceras ut. Inom det narrativa finns också mycket fokus på 

författare och mottagare och hur dessa relationer fungerar (Gripsrud, 2002:250-254).  De två 

verktygen denna uppsats kommer använda är retorisk och semiotisk analys. Retorisk analys 

bygger på talet och övertalningen. De ägnar sig åt att analysera begreppen ethos, patos och 

logos och undersöka vad som förmedlas och hur det borde förmedlas (Gripsrud, 2002:200). 

Semiotiken har sin grund i lingvistiken, detta med hjälp av den Schweiziska lingvisten 
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Ferdinand de Saussure. Semiotiken bygger på att analysera texten och om kommunikationens 

material, tecken och teckensystem. Saussures bild på språket var revolutionerande för världen. 

Han såg det som ett teckensystem. Att alla tecken symboliserar olika ting och att dessa tecken 

kan tolkas genom olika nivåer (Gripsrud, 2002:193-194). 

Det finns olika typer av läsning en kan använda sig av i en kvalitativ analys.  

 

Det finns olika typer av läsarter man kan använda sig av i en studie. Den här uppsatsen är 

byggd på en hybrid mellan symptomal läsart och sympatisk läsart. Symptomal läsart syftar till 

att se underliggande betydelser i texter som möjligen producenten av texterna inte är 

medveten om. Sympatisk läsart syftar till att förstå vad producenten av en text faktiskt vill 

förmedla (Östbye et al, 2004:65). 

 

4.2 Semiotik  

Semiotiken betyder läran om tecken och att se på språk och uttryck som bärare av mening på 

olika plan. Därigenom ligger analysen på att utforska tecken genom de olika nivåerna som 

inom semiotiken kallas för denotation och konnotation (Östbye et  al, 2002:142). 

Denotationen är den första tolkningen och ligger i att endast se till tecknets utseende 

framställande. Denotationen är endast utseendet, hur det ser ut, och hur det är skrivet. 

Konnotationen är dock vad denotationen välkomnar för efterkommande tankar och 

värderingar. En kan göra konnotationen egentligen hur djupgående som helst (Östbye et al, 

2002:137-139). Konnotationen kan vara bred och djupgående, i och med detta adderade 

Roland Barthes teorierna kring myter. Detta är ett samlingsbegrepp för konnoterade 

tolkningar med en viss samhällsaspekt (Bignell,1997:21). Uppsatsens tolkningar kommer att 

inneha en stark samhällsaspekt och vara likt Roland Barthes myter. I boken Media Semiotics 

skriven av Jonathan Bignell framställs hur semiotik kan användas inom reklam. Detta är av 

intresse då webbsidorna kans som kommunikationsbyråernas skyltfönster. Han skriver att 

genom reklam så får företag oss inte endast att bara köpa något utan även att leva oss in och ta 

del av en viss ideologi och sätt att se på världen (Bignell, 1997:33).  

 

4.3 Retorik 
Kortfattat kan retorik definieras som analysen av förhållandet mellan avsändarna och texten. 

Retoriken står för läran om kommunikation genom avsändaren perspektiv. Inom denna gren 

sorteras analysen om övertalning, talet och de vedertagna verktygen som finns inom 
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talkonsten (Gripsrud, 2002:193). Anledningen till att retorik är intressant i analysen av 

kommunikationsbyråers hemsidor är det fokus på vilka grepp byråerna använder för att höja 

sitt egna anseende. Att använda retorik i samband med semiotiken som endast fokuserar på 

texten, dess tecken och teckenstruktur så blir det i princip det yttersta för att analysera 

hemsidors påverkan hur uttryckssätt. Retoriken kan verka rådgivande för vad som är det 

”goda talet” och även värderande i hur talet inte borde användas. Det är dock ingen garanti för 

att en viss typ av retorik ska fungera för alla typer av människor eller organisationer. Ibland 

kan ett normbrytande tal vara av värde för att formulera något. Inom retoriken finns främst 

fyra talformer; dessa är rättegångstalet om det förflutna som i många fall verkar juridiskt, 

påvisande talet om nutid som ofta bygger på att klandra eller berömma, rådgivande talet som 

är politiskt och fokuserar på framtiden (Gripsrud, 2002:193-194). Det talet som vi utgår ifrån 

att kommunikationsbyråer använder sig av som är lovtalet eller hyllningstalet. Detta tal utgår 

ofta på att framhäva sig själv, att med hjälp av språket förklara vem man är, hur man gör 

saker, och hur duktig man är. Retorikens tre pelare är ethos, logos och pathos dessa kommer 

uppsatsen att använda sig av. Vi kommer även att analysera texten/talens olika verktyg för 

utsmyckning samt innehållsfigurerna metafor och metonymi (Gripsrud, 2002:216). Ethos står 

för talarens relevans i talet, hur en publik kan känna för talaren, är hen trovärdig eller 

irrelevant? Logos står för de övertalningsmedel i form av fakta, statistik och exempel som kan 

användas i ett tal. Pathos är det i ett tal som rör upp känslor. En talare ska kunna jobba med 

känsloresan ett tal igenom. Med hjälp av balansen mellan superlativ, röstläge och kroppsspråk 

kunna påverka publikens känslor (Gripsrud, 2002:205).   

 

4.4 Pilotstudie 

Inför detta uppsatsarbete utfördes en pilotstudie av medarbetarbeskrivningarna på 

kommunikationsbyrån Jungs webbsida. Denna pilotstudie utfördes genom en skärskådning av 

de i management positions beskrivningar där analysen utgjordes av semiotisk metod, där det 

undersöktes om det fanns några underliggande mönster eller tecken som kunde ge oss en 

större förståelse för vad Jung vill framställa i beskrivningen av sina medarbetare. De 

slutsatser som togs var att den semiotiska analysen har stor potential att utröna de svar som 

den här studien strävar efter att få fram. Det vi även kom fram till är hur en retorisk analys är 

av vikt och det är av denna anledningen som studien använder sig av den retoriska analysen 

som komplement till semiotik. Observationerna som gjordes i och med pilotstudien kommer i 

denna uppsatsens analys och resultatkapitel att utvecklas fördjupas och användas på nytt. 
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Pilotstudien gav oss även en viss antydning om att något som kan bli intressant vad gäller 

medarbetarbeskrivningar är att studera dessa med hjälp av manager-tekniker teorierna kring 

roller inom kommunikationsfältet. Detta kan hjälpa oss att se hur maktskillnader och 

hierarkier framställs på webbsidan. Hela pilotstudien finns som bilaga vid förfrågan.  

 

4.5 Metoddiskussion 

Den kvalitativa analysen ska användas för att få djupare förståelse för texter och det ses därför 

som ett självklart val att använda en kvalitativ analys till att undersöka organisationskulturen 

på PR-byråer och reklambyråer. Det är dock viktigt att diskutera vilka teoretiska perspektiv 

som en har under arbetet med analysen. En kan se det som att det pågår en dialog mellan 

materialet och forskaren (Bignell, 1997:14-16). Det en måste ha i åtanke som också kan vara 

en nackdel med denna metod är att den som utför studien tillför till allt för stor grad sina egna 

värderingar och perspektiv på materialet. Det är därför av högsta vikt att återkoppla med det 

valda teoretiska ramverket. I diskussionen om andra metoder som skulle kunna användas är 

detta väldigt intressant. Det är fördelaktigt att använda sig av kvalitativ innehållsanalys för att 

se vad som faktiskt kommuniceras ut men en skulle behöva göra etnologiska studier för att 

undersöka hur kulturen faktiskt ser ut på företaget. De etnologiska studierna bygger främst på 

att en ska förstå sociala handlingar i sitt sammanhang (Ekström & Larsson, 2000:39) Det blir 

en viktig lärdom att balansera mellan skillnaderna i förståelsen av kommunikationen av intern 

kultur och den faktiska kulturen. Med forskningsfrågan måste det framgå att det är i den 

externa kommunikationen där fokus ska läggas. Att använda sig av kvantitativa studier hade 

även detta varit fördelaktigt som komplement till den djupgående analysen. Men eftersom 

syftet ligger i att förstå kopplingen mellan interna och externa kommunikationen och vikten 

av denna förståelse när det gäller kreativa näringar som reklam och PR-byråer gör detta att en 

kvantitativ analys inte räcker till. Risken med en kvalitativ analys blir dock att resultaten och 

tolkningarna inte blir allmängiltiga utan riskerar att bara gälla ett fåtal byråer och det säger 

inte mycket om hur det kan se ut på andra organisationer eller i resten av branschen. Hade vi 

valt kvantitativ innehållsanalys hade vi lättare kunnat generalisera kring våra teser men vi 

hade inte kunnat utveckla en djupare förståelse i materialet (Östbye et al, 2003:64). 

Sammanfattningsvis så är kvalitativ innehållsanalytisk metod med semiotik som verktyg det 

bäst lämpade i min studie, även om både kvantitativ analys och etnologiska studier hade varit 

värdefulla komplement. 

 



Författare:	  Fredrik	  Välme	   	   Stockholms	  Universitet	  –	  JMK	  

	   17	  

5.0 Material 
Det materialet uppsatsen utgår från är främst genom hemsidor. På hemsidorna kommer fokus 

att ligga på att analysera hemsidornas ”ABOUT US” texter och bilder. Uppsatsen kommer att 

studera hur företagen lagt upp sin hemsida i form av balansen inom 

arbetsprocessen/kunder/case/medarbetare. Om hemsidorna innehar medarbetarbeskrivningar 

kommer dessa att undersökas och analyseras semiotiskt i text och bild. Byråerna som är 

utvalda är alla baserade i Stockholm där det finns flest kommunikationsbyråer i Sverige och 

därigenom är konkurrensen tuffast här. De som analyseras är i olika storlek men har samma 

kundsegment; kunderna ligger inom en kreativ sektor med fokus på kultur, mode och 

livsstilföretag.. Detta är för att det bygger upp hypotesen att inom en kreativ bransch krävs 

kreativ kommunikation.  

 

6.0 Analys/resultatredovisning 

I den här sektionen av analys och resultat så kommer studien att utgå ifrån Heide, Simonssons 

och Johansson som framställt olika typer uttryck av organisationskultur i sin bok 

organisationskommunikation. Dessa utryck är den materiella, verbala, strukturella samt 

beteendekulturella uttrycket. Beteendeuttrycket kommer inte att analyseras då beteenden inom 

organisationen inte går att utröna genom en webbsida.  

 

6.1 Materiell 
Den materiella organisationskulturen innefattar allt ifrån interiören, inredningen och 

planlösningen på organisationen till dess geografiska plats och exteriören. Det materiella 

innefattar även de attributen hos medarbetarna, hur de framställs i form av utstyrsel, kläder, 

uniform eller om det finns några specifika skillnader mellan medarbetarna. I denna studie 

kommer till viss del även webbsidornas utförande och utseende att analyseras samt redogöras.  

Jungs hemsida är en färgrik enkelt upplagd hemsida. Avdelningarna är News, About, 

Showroom, clients, cases, people, work at Jung och contact. De är upplagda inom samma sida 

och ordnat uppifrån och ned. Jung Använder sig av mycket grafik och bilder. Bilderna 

föreställer allt från kontoret, medarbetarna och case-exempel. 

Inledningsvis analyseras den visuella aspekten av Jungs materiella organisationskultur. Det 

finns inledningsvis tre stycken fotografier som iscensätter Jungs kontor. Dessa bilder antas 

vara noggrant utvalda för att förmedla vilken materiell organisationskultur som finns hos 

Jung. De tre fotografierna ligger under fliken ”ABOUT US” vilket även detta förefaller som 
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en ansats till att Jung anser att det finns ett värde i att framställa utseendet på kontoret i 

ansatsen att berätta om sig själva. Denna analys görs på grund av att andra organisationer 

endast strävar efter att framställa exempelvis sina arbetsområden inom denna punkt. Det 

medvetna valet att framställa interiören grundar sig även till stor del i att det med all 

sannolikhet har lagt mycket tanke och kraft i att inreda sitt kontor utefter det varumärke och 

de värderingar som de eftersträvar. Det är därför intressant att vi kan se hur dessa fotografier 

faktiskt talar mycket om och bekräftar till stor del de tankarna en får av att göra bredare 

analyser av Jungs varumärke och framställning. 

Det första fotografiet föreställer någon typ av lounge. Fokus på bilden ligger på en stor 

mörkbrun vintage skinnsoffa i 70-talsstil. Framför soffan ser vi ett vardagsrumsbord i glas 

med en stor rund vit glasvas innehållande några rosaskimrande stora runda blommor. Runt 

soffan står även 2 stycken likadana skinnfåtöljer i mörkbrun/beige färg med metallram.  I 

bildens framkant framför en soffans kortsida stor en relativt hög trave med böcker i olika 

storlekar. Den innehåller cirka 12 böcker. Bakom soffan är planlösningen väldigt öppen och 

en ser långt in i kontoret med flera delar och rum. Direkt bakom soffan finns en lång rak 

trappa i svart metall som går upp till ett annat våningsplan som en inte ser. Efter soffan finns 

en väg där vi skymtar inramade och uppsatta dokument som pryder hela väggen. Dokumenten 

är olika typer av diplom. På högersidan om denna vägg skymtas någon typ av konferensdel 

med ett stort bord och några stolar. På vänstersidan dock skymtar showroom. Showroom är 

rum som liknar butiker som kommunikationsbyråer har som en av tjänsterna i 

representationen av sina kunder. I Jungs showroom specifikt verkar det enbart vara fokus på 

dess mode och klädkunder då en ser färglada kläder upphängda på stångar mitt i rummet och 

skor på golvet. Hela bilden är väldigt ljus på grund av de stora fönstren vid showroomdelen 

samt lampor på flera ställen runt i kontoret. Det är även tydligt att kontoret strävar efter att 

verka stilrent och modernt. Väggar, tak och är alla vitmålade och golvet är i betong vilket ger 

kontoret en ljusare känsla samt så tillför det att det känns stort och rymligt. Det känns snarare 

som att inredningsarkitekterna sparat på inredningen mer än slösat när de inrett Jungs kontor.  
 

Nästa bild är mindre och föreställer ett annat rum. Det vi ser i bilden är ett stort bord i ljust trä 

omgärdat av stolar. Dessa tre stolar som vi ser står ordnat runt den delen av bordet vi ser är i 

olika typer av pastellfärger. Dessa är matchade i och med att modellen och övergångarna 

mellan färgerna blir mjuk. Stolarna är klassiskt svenska köksbordsstolar i trä. Likadana som 

på bilden ovan i utkanten av bilden. Bakom dessa stolar ser vi en bokhylla i brunt trä som 
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täcker upp väggen. I bokhyllan ser vi flera böcker i olika konstellationer men även statyetter 

och pokaler.  
 

Den tredje bilden är inom fliken showroom och vi kan anta att den föreställer just denna del 

av kontoret. Det är en typ av röranordning som används som klädhängare. I bildens förgrund 

är denna röranordning i kopparfärg och matchar med kläderna som hänger på som är i leopard 

och mörka mönster och färger. Resten av kläderna är upphängda i raka stångar som hänger 

utmed rummet samt tar plats i mitten av rummet. Det är stora fönster som lyser upp de 

färggranna kläderna. Vi skymtar några varumärken men kläderna är fint och ordnat 

upphängda och det är allt ifrån sportkläder, klänningar, byxor och utekläder. Ett antal skor 

står ordnat uppställda under de upphängda kläderna. Jung beskriver inte sitt allmänna kontor i 

skrift men beskriver kortfattat sitt showroom med en text där det rymmer två parafraseringar 

av dess framgång, samt lovtalande av varumärkena som rymmer i showroom genom citat 

“some of the most exciting and progressive brands within fashion, accessories and 

sportswear.”.  
 

Konnotativt kan en urskilja flera tecken som kan tolkas in och analyseras utifrån att Jung 

framställer sin i materiella organisationskultur. Att framhäva de materiella egenskaperna hos 

företaget är i sig att ta ställning för och visa upp att det visuella och materiella faktiskt är 

något som det läggs vikt på inom organisationen. Att inredningen är objektivt god och 

modern kan även uttrycka att det finns en viss inställning till det visuella attributen; Att dessa 

är av vikt på byrån. Det som även är intressant med bilderna är att de säger mer än en tror vid 

första anblick. De säger mycket om profilen hos Jung. De två intressantaste tecken att 

koncentrera sig på är hur framställningen av böcker uppkommer. Eftersom på den första 

bilden framställs böckerna i relativt krystade förhållanden då böcker vanligtvis inte ska ligga 

på golvet. Att ha böcker i bilderna konnoterar till stor del om intelligens, allmänbildning och 

kultivering. Detta är ett grepp som används i flertalet populärkulturella sammanhang allt från 

filmer, artiklar och inom skönlitteratur. Att kultur och kultivering är något som Jung vill 

framställa kan vi även läsa om i “ABOUT US” texten. Bilderna bekräftar alltså det uttryckta 

värdena som framställs i deras egen beskrivning av organisationen. Böckerna konnoterar även 

till en känsla av att Jungs kontor är mer likt ett hem och böckerna uttrycker hemtrevlighet och 

även till viss del personlighet. Detta gör att en känner sig mer välkommen till deras kontor. 

Något som även uppbygger denna känsla är valet av stolar i kontoret. Att de är av modellen 
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“Birka” som är en av de stolar som är typiska köksstolar i Sverige (SE BIRKA STOLAR - 

google). Det tecknet som kan ses som ett av de viktigaste i de två första bilderna som 

uppkommer implicit är framställandet av priser, statyetter och diplom. Detta konnoterar till 

stor del om framgång. Speciellt inom fältet för kommunikation där branschmediala tävlingar 

väger tungt (Alvesson & Köping,1993:73-74). Att få in priserna i bilderna visar oss att Jung 

Relations är en kommunikationsbyrå med en stark logos och ethos, några man kan lita på. 

Alvesson och Köping som studerat flera reklambyråer men med fokus på en drar slutsatsen att 

en stor del av de byråer som finns i Stockholm faktiskt arbetar med interiören på det sätt som 

Jung Relations gör; Att inredningen inrymmer en viss symbolik som symboliserar vad 

organisationen står för. Att framställa storleken på kontoret, dess estetiska utseende och 

framgång är något som marknadsför Jung i form av att de är några att lita på och att de är 

duktiga (de Chernatony, Wallace, McDonald 2003:154). Det är också ett sätt att utföra 

employer branding (Dyhre &Parment, 2013:144-145) 

 

Small World kommunikationsbyrå framställer även de sin arbetsplats, kontor och till och med 

exteriör. Detta med två bilder varav en på avdelningen “Om Oss” och en bild på “Kontakt”. 

Small Worlds slogan är “En kommunikationsbyrå i fickformat” vilket inte sammankopplar 

med varken deras lokal eller kontor.   
 

Den första bilden av kontoret är i “Om Oss”avdelningen på webbsidan. Bilden är en 

ofokuserad bild som ger en känslan av att vara tagen mitt i en situation i arbetet. I ett 

perspektiv uppifrån på deras kontorslokal. I lokalen finns långa röda mönstrade mattor. En ser 

tre skrivbord som det sitter tre individer vid. Bakom dem finns två hyllor belamrade med 

pärmar, böcker och dokumentsamlare. Det är en öppen kontorsmiljö med avskärmningar i 

form av bokhyllorna. I taket hänger tre kristallkronor. Det framstår som om kontoret är i 

lokaler vid gatan med stora fönster utåt. I bakre delen av bilden finns ett vitt högt bord i lack 

med fyra barstolar runt omkring. I gången bredvid skrivborden ser man en individ som går 

igenom rummet. Man ser att personen går genom rummet av att hen är i rörelse och är i form 

av en silhuett i rörelse. Även personerna vid skrivborden är ur fokus och i rörelse.  
 

Den andra bilden är under fliken “Kontakt.” och är en svartvit bild på deras lokal. Vid sidan 

av bilden står texten “Vi bor i en gammal pepparkaksfabrik på Nytorget, Södermalm. Vi är 

rätt salta, men pepparkakorna gör oss söta. Kom hit och ta en titt på kristallkronorna och på 

oss.” En kan anta att bilden är tagen för länge sedan då huset står ensamt och det inte ser ut så 
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i den delen av staden i dagsläget. Även att bilden är svartvit gör att vi får en känsla av att 

bilden är äldre. Huset är ett stort praktfullt bostadshushus med tinnar och torn.  
 

Small Worlds framställande av sin materiella organisationskultur i form av interiör och 

exteriör är något som även här kan användas till att tolka vad de vill framställa sig som. En 

myt som kan antas med hjälp av viljan att kasta ljus över kristallkronorna samt skriva om sin 

innovativitet  och kreativitet blir “Det gamla möter det nya”. Detta är något som är 

genomgående i Small Worlds externa kommunikation. De använder sin lokal och sin 

geografiska position för att förklara sitt eget varumärke. I och med att de använder sig 

av  södermalm som konnoterar till att vara ett ungt, modernt och hippt område. Genom att 

sammankoppla organisationen med området Södermalm blir resultatet att Small World rider 

på områdets profilering och image. I boken Kreativt kapital är detta även ett grepp som 

reklambyråer använder sig av där en av byråerna ser som väldigt viktigt i deras 

organisationskultur att de inte är en stockholmsbaserad byrå och därigenom släppt på det 

pretentiösa och högtravande. Detta är även något som kan analyseras i stockholm där olika 

kommunikationsbyråer använder sig av stadsdelen som den organisationen befinner sig på. 

Stadsdelen blir i sig ett budskap för vilken typ av kundkrets en organisation vänder sig till 

samt ett uttryck för vad byrån har för typ av medarbetare. Här kommer Södermalm 

sammankopplas med ungdomlighet, konstnärlighet och populärkultur, Vasastan 

sammankopplas med mediemän samt övre medelklass och Östermalm med lyx och överklass. 

Genom detta fokus på område och sociala grupp kan en se byråerna till de att de räknar in sig 

till ett visst fält. Detta sätt att förmedla sin geografiska plats och använda orten som 

marknadsföring kan ses som del i att profilera sin organisationskultur inom samhällskulturen. 

Då organisationskulturen sammankopplas och ligger inom samhällskulturen hjälper den 

profileringen till för att organisationen sammankopplas med en specifik grupp i samhället 

(Heide et al, 2012:50) 

 

Molino PR med kontor på Östermalm i Stockholm är en mindre byrå med endast sex stycken 

medarbetare. Den materiella organisationskulturen som de framställer rent visuellt framstår 

främst från deras första sida. En stor tecknad bild av en husfasad möter oss med texten 

“Molino PR” i ett av fönstrena. Det är en äldre husfasad med mycket mönster och stuckaturer 

på framsidan. Det är en praktfull fasad och ovanför dörren står siffran 10. Molinos adress är 

passande nog Storgatan 10. Utanför huset är en promenerande kvinna tecknad. Kvinnan är 

propert klädd i kappa, mössa och handväska. I händerna har hon flera papperskassar som även 
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dessa är de enda i bilden med färg. Kassarna är skissat rosa och välfyllda av varor. I ett av 

skyltfönstrena står en julgran med en stjärna i toppen. Om en håller datormusen på bilden ser 

en att bilden heter “Molino_Jul” vilket tyder på att de byter bild efter årstid och säsong.  
 

Till en början kan en även här dra konnotationen till Molinos geografiska läge. Att de 

befinner sig på Östermalm. Att bilden är en skissmodell kan konnotera till Molinos vilja att 

framställa sig som närmare finkulturen än något annat. Att sammankoppla sig med finkultur 

är väl relaterat till Området Östermalm där bara ett kvarter bort finns dramaten, flera museum 

och operan ligger nära till hands. Denna finkultur är även kopplad till lyx och flärd och detta 

görs tydligt i att Molino framställer sin geografiska position och charmanta exteriör på det sätt 

som de gör. 
 

Varken Ibeyo studio eller RMPR framställer sina kontor i någon visuell form.  
 

6.1.2 Medarbetarnas attribut och klädsel 

Alla kommunikationsbyråer som uppsatsen undersöker har någon form av presentation av 

medarbetarna inom organisationen. Dessa är mer eller mindre utförliga; De kan bestå av en 

bild från kontoret på personen eller en personlig bild. Det ska undersökas om det går att 

utröna några speciella tecken i hur medarbetarnas visuella framtoning vill framställas från 

byråernas sida. Studien här kommer att bestå av en kvalitativ studie med semiotisk 

analysmetod. Detta då de visuella uttryck lättast analyseras utifrån en sådan metod. Analysen 

kommer främst vara generaliserande för attributen i bilderna.  
 

Jungs webbsida har en egen avdelning för “People” där de framställer sina medarbetare. De är 

40 stycken rutor med en liten bild, namn och titel. Om en trycker på bilden får en se en 

kortare presentation av personen i fråga inkluderat en del erfarenheter men även intressen, 

hobbys, personlig anekdot eller speciell egenskap. Alla bilder är privata och de följer vid 

första anblicken inte något specifikt tema. En kan dock se ett antal olika typer av bilder som 

medarbetarna valt. Dessa typer är exempelvis “Den svartvita profilbilden”, “Resebilden”, 

“den tokiga redigeringen”. Det flesta av bilderna har fokus på ansiktet men är tillräckligt stora 

för att se de anställdas kläder. Ett annat tecken vi kan se är att ett antal bilder är inte enbart 

individen med i bilden utan även i flera fall ett barn eller ett djur.  
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Att ha gjort valet med privata bilder samverkar till stor del med att få en mer personlig bild av 

medarbetarna. Vi får en inblick i personens privata sfär och känner därigenom hur de 

anställda blottlägger sitt privatliv. Detta är något som kan ifrågasättas genom att se till den 

sociala differentieringen där det ska finnas en diskrepans mellan privat och offentligt men 

denna skillnad rasar i att blanda dessa (Gripsrud, 2002:90-91). Detta skapar till stor del en 

direkt känsla av tillit till byrån och att vi nästan direkt vet vilka personerna är på 

arbetsplatsen. Eftersom att vi med hjälp av stereotyper och fördomar alltid skapar en bild av 

personer som vi ser på en bild. Hjälper Jung oss med denna process genom att ha valt privata 

bilder till webbsidan. Detta sätt att framställa sin personal är en aspekt i teorier om employer 

branding (Dyhre &Parment, 2013).  
 

Flera av bilderna innehåller barn. Om en gör en djupdykning i detta tecken och gemensamma 

nämnare är det endast män som är i sällskap av barn i bilden. Dessa män ser vi snabbt är de 

män med chefspositioner. av 7 män som har någon form av management- eller founder-titel 

har 4 av dem ett litet barn med i bilden och 1 person har en hund. Detta val av bilder är än 

mer intressant i vetskapen om att de som tar till greppet sitter i en ansvarsposition. En kan 

konnotera till hur en man som kan ta hand om ett barn är ansvarstagande och rättfärdig; men 

även har en viss mängd av barnasinne kvar och förhoppningsvis även humor. Detta tillför 

även att organisationen har jämlika värderingar kring föräldraskap samt kring att 

organisationen även tar ansvar för de som är föräldrar. Specifikt i det samhällsklimatet vi är i 

idag där vi kan se hur företag diskriminerar föräldrar och inte vill ge föräldraledighet. Det går 

dock att ifrågasätta varför inte kvinnor har barn med i sina bilder, hade de då inte tagits på 

samma typ av allvar. Konnotationen av att cheferna har med barn i sina bilder blir här att 

barnen är en metafor för omhändertagande. Barnet står här för företaget och organisationen. 

Att om dessa män tar hand om sina barn kan de även ta väl hand om sitt företag. Detta är även 

något som sammankopplas med Heides teorier angående organisationsidentiteten som bygger 

på att managers och grundare förmedlar och kommunicerar identiteten. Vi kan här se det som 

att de i manager position tar ansvar för hela sin organisation (Heide, 2012:206).  
 

En hel del av bilderna föreställer personerna poserande i en internationell storstad, på 

restauranger eller i färd med någon extremsport som klättring eller skidåkning. Detta 

konnoterar till en världsvanhet samt exklusivitet som är genomgående inom 

kommunikationsbranschen. De strävar i många fall till att verka för att visa upp en viss typ av 

flärd och även engagemang. Resandet framställer även framgång och fritid.  
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Ibeyo har även de en avdelning döpt till people. Där en tabell med namn och yrkesroll 

framställs. Ibeyo presenterar 15 av sina medarbetare. Men har även med ett mjukisdjur som 

någon form av maskot inom medarbetarpresentationerna. Det som är speciellt med denna 

presentation av sina medarbetare är att bilden av dem är ett bildspel med medarbetarna 

roterande i den. Detta gör att vi får se hela personen i bilden. Kläderna som personerna har är 

avslappnade. De flesta har en t-shirt eller en avslappnad skjorta på sig. Alla bilder är tagna på 

ungefär samma plats som vi antar är i deras kontor. I bakgrunden på alla bilder finns en 

klädhängare där galgar av plagg hänger. De flesta personerna har enfärgade plagg och få har 

annan färg än svart. Det en ser snabbt är att medarbetarna är unga. Ingen ser ut att vara över 

45 vilket i detta fall även kommuniceras ut genom andra delar av deras hemsida i form av att 

vara populärkulturellt aktuell. Att framställa en grupp som framgångsrik i form av resande, 

snygga kläder, ungdomliga och med intressen som konnoterar till en högre klass kan kopplas 

till att framställa sin personal till att tillhöra en viss typ av klass, i det här fallet en övre klass 

och ett övre kapitalsystem (Gripsrud, 2002:97-99).  
 

Det är intressant att Ibeyo framställer sina medarbetare med hjälp av bilder men ingen vidare 

beskrivning av dennes erfarenheter eller personlighet. Ibeyo har dock under varje bild en länk 

till respektive persons instagramkonto. Detta ger oss en bild av hur det visuella och det yttre 

är något som spelar roll för Ibeyo och något som de vill framställa. Bilderna på de anställda 

framställer väldigt stilmedvetna unga människor och det finns inget direkt rum för någon utan 

de klassiska attributen som finns hos stereotypen ung, modern, trendkänslig individ i nedre 30 

års åldern.  
 

Rossana mariano PR framställer sitt team i  en mer formell form. De är en mindre grupp men 

de har stora bilder på alla anställda. De anställdas bilder är även här mer eller mindre privata. 

Flera av bilderna är på en strand eller vid havsklippor. De använder sig alltså även här av 

syntagmen från resande och världsvanhet. Bilderna är privata även här men en får en känsla 

av att det ligger mindre humor i dessa bilder än de som Jung har. Alla inom företaget är unga 

kvinnor förutom grundaren och VD Rosanna Mariano som framställs som en elegant men 

vital lite äldre kvinna. Rosanna Mariano profileras dels under about us men även under 

medarbetarnas beskrivningar. Det är tydligt att hon agerar guru för RMPR:s arbete.  
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På Small World kommunikationsbyrå använder de sig av små runda svartvita bilder på 

medarbetarnas ansikten följt av namn, kontaktuppgifter och yrkestitel samt en introduktion 

om personen i fråga och hur hen kom till byrån. Det intressanta med Small world är deras 

ansats likt Ibeyo att använda sig av liknande bilder för att därigenom ge en samhörighet hos 

de anställda. Även här är alla unga och ser fixade och stilmedvetna ut i sina fotografier.  
 

Byråerna använder sig av olika grepp i sin visuella kommunikation av medarbetarna. Flera av 

byråerna använder sig av privata bilder, ett fåtal av standardiserade porträtt, och några med 

privata bilder som redigerats till ett och samma tema. Att använda sig av bilder på sina 

medarbetare återkopplar till den forskning i kreativt kapital där personalfokus ligger till grund 

för verksamheten (Bolander mfl, 2013:37-39). Bourdieus begrepp habitus är något som kan 

liknas med sociala koder hos en specifik grupp i relation till andra grupper (Gripsrud, 

2002:94). Detta kan liknas med det fokus på det visuella framställandet av sina medarbetare; 

alla byråer arbetar med att på ett eller annat sätt framställa sina anställda och deras attribut i 

form av bild och/eller text. Handlingen att framställa bilder på alla anställda kan vara en del i 

den implicita projektionen att de anställda ska bete sig och uttrycka sig på specifika sätt 

genom sitt utseende och sina klädval. Det visuella fokus hos dessa byråer i form av Ibeyo 

Studio även bifogar länkar till det privata instagramkontot kan antas skapa en press hos 

medarbetarna att leva upp till de ideal som byrån efterfrågar stilmässigt.  
 

Om en kopplar framställningen av de stilmedvetna kontoren, och de unga och vackra 

medarbetarna konnoterar till stor del med hur Bourdieus teorier om de ekonomiska och 

idémässiga förhållandena hos människor i livsstilsval. Hur individer inräknar sig med en viss 

typ av livsstil och levnadsmönster. Detta skapar en typ av ram för hur en individ ska leva och 

verka (Gripsrud, 2002:102-104). Att framställa organisationsidentiteten genom att ha elegant 

kontorsinredning, lyxig adress eller endast bilder på modeller och lyxartiklar på sina 

webbsidor och väggarna gör att livsstil och smak skapas i förståelsen för 

organisationsidentiteten. Det är även intressant att fundera över hur 

kommunikationsbranschen rimligen brister i den sociala differentieringen, då Ibeyo länkar till 

privata sfärer av instagramkonton så blir detta ett intrång mellan det offentliga och privata 

(Gripsrud, 2002:90-92). 
 

6.2 Strukturell: 
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Under det strukturella uttrycket för byråernas organisationskultur kommer de karriärmässiga 

strukturerna att undersökas. Hur byrån är organiserad vad gäller yrkesroller och hierarki samt 

hur de personliga erfarenheterna och egenskaperna framställs vad gäller utbildning eller 

kompetens. Detta segment säger mycket om professionen kring kommunikations- och PR-

konsulter. Då profession till stor del utgår från utbildning, yrkesroller och standardiserade 

befattningar undersöks här hur stor vikt som läggs vid de personliga beskrivningarna om detta 

och vad de har studerat. 
 

Den första analysen en kan göra utifrån hemsidorna är hur rollerna är fördelade i 

organisationen. Om de använder sig av senior/junior tjänster och hur de förhåller sig till titlar. 

Alla byråerna använder sig av olika typer av nivåer inom alla yrkesroller. RMPR använder sig 

exempelvis av tre nivåer för PR-konsulter; Junior PR-konsult, PR-konsult och Senior PR-

konsult. Jung använder sig av PR-assistenter och PR-rådgivare men Showroom assistant, 

showroom coordinator och showroom manager. Det går att dra tolkningen att titlar och roller 

samt hierarkiskt avancemang är av stor vikt för de byråerna den här undersökningen 

behandlar.  
 

Till en början kan en se skillnaderna i ordningen på medarbetarbeskrivningarna; Tre av 

byråerna har ordnat de efter yrkestitel, med VD eller grundare först, sedan de mer seniora 

rollerna och avslutar med assistenterna. Två av byråerna har bokstavsordning på sina 

medarbetarsidor vilket gör att grundarna och managers hamnar på olika platser och kan 

hamna längst ner.  
 

Det finns en hel del forskning inom roller inom PR och kommunikationsbranschen. En av de 

mest framstående teorierna är Grunigs manager-tekniker modell. Denna teori bygger på att 

managern har en strategisk roll och en ledningsexpertis. Managern är samtidigt 

verksamhetsledare men även strateg, planerare och analytiker. Detta medan teknikern är 

utföraren och den som skapar det managern efterfrågar (Larsson, 2013:309). 
 

Ibeyo Studio använder sig av seniora och juniora roller inom segment som art director, 

projektledare, event manager och copywriter. De använder sig även av en Creative Director 

som är den med övergripande kreativt ansvar för de tjänster som Ibeyo utför. Detta kan i sig 

kopplas till att använda sig av olika typer av ledningspositioner och skapar även en strävan 
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hos de anställda att de kan avancera till att bli seniora eller chefer. Ibeyo Studio använder sig 

även av kontraster i sin beskrivning av sitt team.  

“Our team includes free spirited experts, fun-loving overachievers and easy-going 

besserwissers” 

Inom retoriken kallas detta för antonymier. Detta är ett retoriskt fungerande grepp som gör att 

beskrivningen av deras anställda består av en mångfald och att deras anställda täcker stora 

delar av personlighetsspektrat. Det som är av intresse är dock homogeniteten hos deras 

anställda alla har samma attribut men hur byrån trots detta strävar efter att skilja sina anställda 

i form av hierarkiska system. Att använda sig av specifika hierarkiska system kan vara ett sätt 

för att skapa en större legitimitet och utveckla ett specifikt ethos inom företaget. Att använda 

sig av exempelvis creative directors gör att dessa med fullt ansvar för den kreativa formen 

som företagen släpper gör att dessa skulle en kund eller de mer juniora medarbetarna lyssna 

på och följa. Att använda sig av seniora projekt ledare/art directors/copywriters gör att ethos i 

företaget blir mer utspridd.   
 

Tolkningen som detta ger oss är att i de organisationer där de sorterar sina medarbetare efter 

yrkesroller är främst de byråer med färre anställda. Detta ger dock en tydlig bild av grundare 

och VD som förebilder för organisationen. Specifikt för RMPR där Grundaren Rosanna som 

även är orsaken till namnet på byrån framställer till och med Rosanna på både kontaktsidan 

samt på about-sidan. Detta framställs till stor del i känslan som ledstjärna där grundarna och 

de kreativa ledarna beskrivs som gurus. I de fallen är det ledarfiguren som definierar 

organisationen och hens identitet blir då grundbulten för företagets produkter samt dess 

anställda.  
 

Vad gäller utbildning hos de anställda är även detta något som framhålls i olika mängd hos de 

olika företagen. För RMPR framställs utbildning i de som har en examen. Hos Jung relations 

framställs utbildning även här hos i princip alla anställda. Small World som även de 

presenterar sina medarbetare ingående skiljer sig från de andra med att inte framställa 

utbildning alls i deras bakgrund. Varken Ibeyo eller Molino förklarar mer ingående om sina 

anställdas personliga bakgrund.  
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Mats Alvesson beskriver i sin bok tomhetens triumf begreppet grandiositeten och den 

samhällsutvecklingen vi haft i form av fler som utbildar sig och skaffar kvalificerade jobb har 

skapat en ökning av högtravande titlar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Detta på 

grund av våran vilja att särskilja oss och öka en relativ framgång. Kommunikationsbranschen 

är en del av denna rörelse och kan även ses som en av pådrivarna för den (Alvesson, 

2006:16).  Att använda sig av en viss typ av titlar och karriärstegar är även detta en del av 

employer branding då rekryteringsfasen och utvecklingsmöjligheterna på företaget ökar viljan 

att söka sig till ett visst företag och även känslan av att företaget är kräsna i sina val av 

medarbetare (Dyhre & Parment, 2013:110-112). 
 

6.3 Verbal 
Hur beskrivs medarbetarna i form av personligt språk? framställs någon form av intern humor 

eller gruppdynamik, hur framställs sammanhållningen.  
 

Ibeyo studios hemsida är avskalad och stilren och därigenom ryms inte mycket text. De 

ställen det finns en beskrivande text av företaget är under avdelningen för about. Under valen 

av avdelningar man kan se på webbsidan heter dock förstasidan HALLAU, vilket en direkt kan 

koppla till att de strävar för att hålla företaget humoristiskt. Detta framkommer också genom 

medarbetarpresentationerna där en av medarbetarna är “Chingo, A friend”. Chingo är ett 

mjukisdjur som närmast kan liknas vid ett mumintroll. Chingo är den som ligger bakom 

ibeyos instagramkonto som är fyllt av bilder på djuret självt, felstavningar och skojiga 

hashtags som exempelvis “#ibajjo” Att använda sig av en maskot på det här sättet är något 

som ofta definierat kommunikationsbyråer. Att en viss typ av barnslighet ska finnas inom 

företaget. Detta kan kopplas samman med den antydan att ha pingisbord på kontoren som 

andra byråer i Stockholm har eller att framhålla vikten av att ha roligt på arbetet (Alvesson, 

Köping, 1993). Detta framhåller att Ibeyo har en humoristisk öppen verbalkultur på kontoret 

och för att passa in måste du ha humor och vara social. 
 

Jung relations medarbetarbeskrivningar är av stort intresse för uppsatsen. Detta på grund av 

att de flesta av personbeskrivningarna är korta men med 50% av utbildning och erfarenhet och 

50% av personliga intressen, vilken typ av mat eller dryck personen helst förtär eller vad 

denne har för beroenden. Ett exempel är hur redovisningsassistenten framställs.  
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Previously an accountant at a wholesaler in the shoe industry. Before her years in the 

shoe business she worked in various companies, such as an image-agency and a 

restaurant. Dedicated traveler who loves to see and experience new places and 

different locations. Loves to exercise, hike, and learn more about things she's not good 

at. Is a “skiing at winter and archipelago at summer” type of person. 

(Jung Relations,2016) 

 

På detta sätt är nästan alla personbeskrivningarna upplagda. Att framställa personliga och 

privata intressen och smak säger egentligen ingenting av vikt om hur personen i fråga gör 

jobbet och är det är inte relevant om det är sant eller falskt. Men det är någonting som på ett 

förhållandevis enkelt sätt skapar ett narrativ kring medarbetarna. De får fler dimensioner. Att 

framställa dem på ett personligt sätt gör att personen som läser känner sig välkomnad då de 

redan blottat någonting. Det finns en risk att uttalanden som dessa gör att personerna i fråga 

förlorar ethos genom en blottning av det privata men det skapas ett pathos för personen i fråga 

och även ett pathos för företaget. Företaget och organisationen är de som framställs genom att 

framställa sin personal och medarbetare genom att avslöja vilken läsksmak de exempelvis inte 

kan få nog av eller att en PR-konsult “kan onyttigt mycket om sagan om ringen”. Detta skapar 

en känsla av tillit i att företaget består av människor, som dig och mig. Något som de 

anställdas intressen dock talar för är den homogenitet inom företaget, på de flesta där 

intressen framställs är resande, mode, mat genomgående. Hos alla företag framställs en viss 

homogenitet inom personligheterna samt erfarenheterna. Denna rörelse att skapa 

organisationskultur genom storytelling är något som det gjorts mycket forskning på och kan 

ses som något som enar eller något som faktiskt splittrar organisationen. Att skapa skillnader 

mellan olika subkulturer eller yrkesgrupper genom storytelling kan hämma 

förändringsprocesser och skapa ojämlikhet (Heide mfl, 2003:53). Att framställa personernas 

personliga egenskaper, intressen och smak syftar till att förmedla en verbal kultur som är 

snäll, välkomnande och humoristisk. Men även än en gång att intressena måste passa in i 

ramen för att vara en ung, snygg och medveten person.  
 

Något som är av intresse hos Jung är dock diskrepansen som uppstår emellan grundarna och 

de i chefspositioner. För dessa individer är personbeskrivningarna bristfälliga och det läggs 

istället mycket större vikt vid erfarenheter och studier. Detta ger oss en känsla för att 

sammanföra teorierna av manager-tekniker kulturen där managern ska användas för att 

säkerställa kvaliteten och arbeta i bakgrunden med strategi och affärer men i slutändan ta äran 
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för stora delar av arbetet. I en sådan uppbyggnad av rollerna krävs det en viss diskrepans på 

alla nivåer för att hela kedjan av intressenter ska veta hur chefer och anställda motställs. Detta 

skapar ett starkt ethos hos grundarna att de ska ha respekt. Och en kan fråga sig hur det 

uttrycks på arbetsplatsen. Det är av stort intresse att genom att framhärda en integrerad 

organisationskultur av välkomnande, personligt och trevligt så lyser det trots allt genom även 

på hemsidan att Jung kan vara en ganska hierarkisk organisation med starka strukturer och 

respekterade skillnader i yrkesroller. Att strukturen på Jung lyser igenom i 

medarbetarbeskrivningarna kan tyda på att maktaspekten i kommunikationen på arbetsplatsen 

är något som cheferna arbetar med(Heide et al, 2012:103). Genom tecken som dessa skapar 

cheferna en uppfattning som påverkar organisationens beteenden, dessa skapar i sig låsningar 

till specifika bilder och begränsar medarbetarnas verklighetsuppfattning (Alvesson, 2002). 
 

Detta är även något som framställs på small world där egenskaper ligger i fokus. I deras 

medarbetarbeskrivningar blandas egenskaper med liknelser och kopplingar till arbetsplatsen 

och dess uppgifter. Beskrivningarna är personliga men inte privata utan främst kopplat till 

arbetsrelaterade frågor. Small World skapar en bild av sina medarbetare genom storytelling, 

hur det berättas om när de började på företaget och vad de började att arbeta med och hur det 

fortsatt eller hur personen i fråga kom i kontakt med Small World. Det framgår att de är av 

stor vikt att framställa personerna i fråga och att genom historier starta en organisationskultur 

och identitet. Det låter på alla medlemmar som om de mer eller mindre ramlade in på byrån 

vilket troligtvis inte är sant då det är en svår bransch och en måste kämpa för att få jobb. 
 

RMPR och Molino PR som till större del än de andra byråerna är renodlade PR-byråer har en 

mer formell framtoning på sina hemsidor. Detta kan bero på att det mer inom PR-branschen 

handlar om att framställa sin kompetens inom ett visst fält och inte sin kreativitet. Då Ibeyo, 

Jung och Small World skapar kampanjer och reklam samt PR står RMPR och Molino mer för 

att skapa i bakgrunden av varumärkena de har som kunder. RMPR profilerar sig flertalet 

gånger på sin ”about” sida samt medarbetarbeskrivningarna som ett företag med ”Rätt” 

kontaktnät och goda sociala relationer med branschen. Detta är något som även kopplas till 

hur medarbetarnas tidigare egenskaper framhävs i form av var de arbetat tidigare eller vilka 

de arbetat för. Detta kan i sig ses som en framgångsaspekt men även som något av en 

personlighetsaspekt. Molino PR och RMPR framställer till stor del sina egna kunder i sin 

marknadsföring. Denna handling blir till stor del en framställning av framgången men även en 

framställning av sin egen smak och stil. Då alla kommunikationsbyråer framställer sig själva 
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som mer eller mindre kräsna i sina val av kunder blir därigenom kundkretsen och 

varumärkena de representerar ett ställningstagande för vem man är och ett enkelt sätt att 

profilera sig och sin organisationsidentitet. Att de är formella på sina webbsidor är även detta 

ett sätt att öka känslan av professionalitet vilket de strävar efter. På RMPR och Molinos 

hemsida är modeller, lyxprodukter och gastronomisk mat i fokus. Detta visar att kulturen 

bygger på mycket på de yttre attributen hos människor. Och en kan anta att det finns en viss 

mängd ytlighet på kontoren. Detta behöver inte vara något negativt då dessa företag främst 

arbetar med att representera moderiktiga varumärken är de eventuellt bäst att de lever upp till 

detta samtidigt. Men vad det säger om det arbete som de utför kan vi inte veta genom denna 

undersökning.  
 

7.0 Slutsats och diskussion 
Hur framställs personalen och kulturen? 

Det en kan utläsa tidigt genom analysen är att Ibeyo, Jung och Small world som utger sig för 

att vara till större del kreativa använder sig till större del av sin personals privata sfär i sin 

profilering. Molino PR och RMPR använder sig dock av andra grepp som geografisk position, 

sina kundkretsar och kontaktnät. De har en mer formell framtoning men lägger även de stor 

vikt vid det visuella attributen hos sina medarbetare.  

 

Något som är genomgående är att framställa en viss typ av personlighet inom yrket och inom 

företaget. Exempelvis på RMPR som framställer sitt breda kontaktnät och sociala förmåga som 

deras unika säljargument framställer därigenom personalen med att de har breda bakgrunder 

och ofta branschrelevant yrkeserfarenhet, då till exempel för Rossanna Mariano som arbetat 

med PR inhouse hos HM, även Molino PR framställer sig själva i mer formella former. Jung 

som strävar efter att framställa sig som innovativa, kreativa och populärkulturellt medvetna 

framställer sin personals intressen och relevans i samhället genom vad de tittar på för filmer 

eller dricker för läsk. Ibeyo framställer sin stilmedvetenhet, modeintresse och nytänkande och 

därigenom visar upp sina medarbetare i 360 grader och även länkar till deras instagramkonton 

samt har en konstnärlig webbsida, Small world framställer sig som ödmjuka men unga och 

framställer därigenom all sin personal som duktiga och snälla. Genom att projicera 

organisationsidentiteten på sina medarbetare kan en se det som att kommunikationsbyråernas 

virtuella organisationskultur skapas. Det går att koppla detta till Bourdieus begrepp kring fält 

och kapital. Då genom organisationsidentiteten och kulturen försöker skapas genom 
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profileringen på hemsidan kan personerna som arbetar på byråerna få specifika ramar för sätt 

att uttrycka sig och bete sig. Då de kreativa kommunikationsbyråerna kan sägas ligga mellan 

en kommersiell verksamhet och en kulturell kan en se profileringen som en gråzon, då ett 

företag inom industri eller näringsliv framställer styrkan i sin produkt eller en konstnär 

framställer nyskapandet och det vackra i en produkt är kommunikationsbyråerna mitt emellan 

dessa fält. Det blir då en balansgång för byråerna att framställa “den goda smaken” och även 

framgången. Det är därför de flesta av de byråerna som undersökts har framställt olika priser 

och utmärkelser på sina hemsidor. Dessa utmärkelser får ofta tala för sig själv i form av 

framgång. Personalen och kulturen framställs på alla hemsidor väldigt homogent och en kan se 

att integrationsperspektivet för hur kultur skapas är genomgående på webbsidorna. En kan se 

de flesta av dessa webbsidor som ett uttryck från cheferna som vill skapa en enhetlig 

organisationskultur.  
 

Den goda smaken är något som framställs genom den materiella framtoningen på webbsidorna 

men även genom att till viss del framställa kundernas produkter. Liksom Bourdieus 

teoribildning kring smak är det inte en fråga om ren estetik utan den är socialt bestämd. Vad 

som är vackert eller bra varierar mellan samhällsgrupper och i det här fallet även kundkretsar. 

Det den här uppsatsen talat för är att genom att framställa den materiella organisationskulturen 

vilket innefattar exteriör och interiör på kommunikationsbyrån samt de anställdas utseende. 

Liksom vi sett är dessa reklambyråers anställda unga, välklädda och stilmedvetna. Detta är 

något som är genomgående hos alla byråerna. Att framställa stilen för en som jobbar på dessa 

byråer görs i många fall av att ha privata bilder som medarbetarbeskrivningar. Detta tyder på 

frihet från konventioner och onödig formalitet samt en avslappnad inställning till sig själva. 

Detta är något som är genomgående inom byråerna och som är en av de sätten som de kreativa 

kommunikationsbyråerna särskiljer sig själva från andra yrkesgrupper. Att framställa den goda 

smaken.  
 

Strukturerna på byråerna är även något som implicit framställs. Detta i sig kopplat till 

ungdomligheten i branschen säger att det är en strävande bransch och att medarbetarna hela 

tiden vill växa till att bli senior, partner eller manager. Detta tillsammans med viljan att 

förklara hur bra det går för en kommunikationsbyrå genom priser gör att byråerna får ett visst 

ethos i sin verksamhet. Att det finns de inom företaget som är erkänt duktiga med makt och 

kompetens.  
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Att framställa företagets verbala kultur är även det något som är genomgående. Humorn är 

något som de kreativare byråerna strävar efter att förmedla. Genom en skämtsam 

medarbetarbeskrivning eller med hjälp av en maskot sammankopplat med färgrika 

beskrivningar om byråerna får vi känslan av öppenhet hos byrån, det konnoterar med att det är 

högt i tak och därigenom även idérikt. Kreativiteten förmedlas genom det verbala och det 

materiella och kompetensen och professionens mer renodlade uttryck framställs genom den 

strukturella kulturen. De renodlade PR-byråerna framställer här flärd, lyx och stil och lägger 

inte lika stor vikt vid den verbala kulturen. Det detta säger för undersökningen är att i och med 

en större kreativ strävan kommer en mer personlig framtoning. Med det kommer också fokus 

på organisationskulturen i sin egna profilering. 
 

Hur särskiljer kommunikationsbyråerna sin egen profession?  

Att framställa den goda smaken och även det kreativa och engagerade personligheterna är det 

som i förlängningen inte bara kommunicerar ut organisationskultur och identitet utan också 

särskiljer kommunikationsbranschen från andra branscher. De flesta av byråerna framställer 

också till olika mån hur framgångsrika dessa är genom priser och att de är ledande i vissa 

specifika kundkretsar. Att framställa sig själva på sådana sätt gör att de särskiljer sig på flera 

sätt. Att dessa företag till stor del endast har sin personal eller sin kundkrets att sälja in gör att 

de tvingas hantera sin egen profilering på annat sätt än företag som profilerar sig själva genom 

sina produkter. Det denna uppsats kommit fram till är att kommunikationsbyråer till stor del 

måste skapa innehåll kring sådant som annars inte är relevant att skapa content kring; 

exempelvis personalens intressen, smak, drömresmål eller kring en mjukisfigur vid namn 

chingo.  
 

Att framställa den känslomässiga rörelsen och de personfokuserade i byråerna skapar auktoritet 

och särskiljning. Att även framställa hur personerna hamnat på byrån i form av att presentera 

alla tidigare erfarenheter gör att en får känslan av att personerna som arbetar med 

kommunikation hamnat där av anledningen att de har en speciell personlighet som passar in i 

branschen och i den specifika byrån. Därmed byggs argumentet upp för att 

kommunikationsbyråerna är de man ska anställa om man behöver hålla sin ställning på 

marknaden eller expandera och utöka sina marknadsandelar. Detta tillsammans med 

hierarkiska stegarna inom företagen stärker känslan av professionalitet och auktoritet samt att 

dessa byråer får lättare att monopolisera inom sina kundkretsar. Att framställa den 

homogeniteten inom kommunikationsbyråerna skapar en identitet som lättare gör att hela 
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kommunikationsbyrån särskiljer sig som exempelvis kreativa, populärkulturellt medvetna och 

strategiska. Att framställa personlighet och speciella karaktärsdrag gör att en konnoterar dem 

till att de är mångfacetterade individer som har något att bidra med. 

Det den här uppsatsen primärt kommit fram till är att de kommunikationsbyråer som bedriver 

PR-arbete men även kampanjer och projektbaserad verksamhet framställer sig som mer 

kreativa än de som utför rullande PR-arbete. Alla kommunikationsbyråerna i studien använder 

sig av att profilera sig och sin organisationsidentitet genom att välja ut specifika delar av 

kulturen och på ett integrerat sätt skapa innehåll kring de värdeord som kommunikationsbyrån 

vill relateras till. Detta speciella sätt av marknadsföring är en av de anledningarna till att 

kommunikationsbyråer särskiljer branschen, medarbetarna och den specifika organisationen 

från andra branscher, personer och organisationer. 
 

En kan se kritiskt på att kommunikationsbyråer skapar företagets content utifrån medarbetarnas 

personligheter och deras privatliv. Att koppla detta samman med att skapa sin 

organisationsidentitet med lyx, flärd och perfektionism som flera av byråerna kan skapa en viss 

press på medarbetarna. Det är även någonting som inkräktar på den sociala differentieringen i 

samhället. Skillnaden mellan det privata och offentliga inskränks av kommunikationsbyråerna 

och även reproducerar specifika levnadsmönster hos de anställda. Detta skapar lätt homogena 

grupper, vilket exempelvis Stenström och Strannegård (2013) redogör för är något av den 

största risken när kreativa lösningar ska finnas. Så om de kreativa byråerna vill fortsätta vara 

kreativa borde de profilera sin heterogenitet, och kanske minska fokus på medarbetarnas 

privata egenskaper. 

 

7.1 Vidare forskning 
Då det finns stora delar forskning som använt sig av etnologiskt deltagande inom reklambyråer 

så vore det intressant att utöka denna forskning till att innehålla de kommunikationsbyråer som 

utger sig för att utföra flertalet tjänster genom PR, kampanj och reklam. Det vore av intresse att 

utföra en större undersökning och göra en komparativ analys av den interna och externa 

kommunikationen i form av att genom innehållsanalys på webbsidor och mediekanaler göra 

likt denna studie och undersöka hur den interna kommunikationen profileras. Samt göra 

etnologiska studier för att se hur den interna kommunikationen och organisationskulturen 

faktiskt ser ut inuti organisationen.  
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