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Abstract 

Auto-communication, sensemaking and construction of identity in 

podcasts 

The purpose of this study is to exam how organization members create understand-

ing and meaning around the insurance company Ifs sponsorship with Alex & Sigges 

podcast and how it has been shows in the organization through actions of the em-

ployees. The study thereby intends to raise awareness of auto-communication 

through podcasts and what impact it may have on the construction of the organiza-

tional identity. This study is based on a social constructionist perspective and the 

empirical material consists of ten interviews, which is analysed through Weicks 

theories of sensemaking, organizational identity, storytelling and auto-communica-

tion. We found that the organizational members made sense what the sponsorship 

was and meant through the sponsored messages that was sent through the podcast 

as well as through social interactions with internal and external audiences. The re-

sult of the study showed tendencies that employees created a group-feeling about 

the podcast as well the organizational members showing pride in relation to the 

podcast and the organisation. 
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Sammanfattning 

Autokommunikation, meningsskapande och identitetsskapande i 

podcasts 

Den här studien ämnar att undersöka hur organisationsmedlemmarna skapar förståelse för 

och mening om försäkringsbolagets Ifs samarbete med en Alex & Sigges Podcast samt 

hur det har visat sig i organisationen genom medarbetarnas handlingar. Studien avser där-

med att öka kunskapen om autokommunikation genom podcastsmediet samt vilken bety-

delse det kan ha för hur de konstruerar organisationsidentitet. Undersökningen utgår från 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och det empiriska materialet består av tio kvalita-

tiva intervjuer. Empirin analyseras genom Weicks teorier om meningsskapande, organi-

sationsidentitetet, storytelling och autokommunikation. Vi fann att medarbetarna skapade 

mening om vad sponsorskapet var och innebar genom sponsormeddelanden i podcasten 

samt genom sociala interaktioner med interna och externa publiker. Resultaten visade 

även tendenser på att medarbetarna skapat en gruppkänsla kring podcasten samt att spon-

sorskapet skapar en känsla av stolthet till organisationen. 
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1. Inledning 

På julafton 2015 i avsnitt 187 meddelade Alex Schulman och Sigge Eklund att det 

tre år långa sponsorskapet mellan Alex & Sigges Podcast och försäkringsbolaget If 

Skadeförsäkringar är avslutat (Schulman & Eklund, 2015). Vi kommer hädanefter 

benämna Alexander Schulman som person, Schulman, och Sigge Eklund som per-

son, Eklund, medan vi kallar podcasten Alex & Sigges podcast. Podcasten, som 

publicerar ett nytt avsnitt varje vecka, har ungefär 500 000 lyssnare (Demirian, 

2015) och beskrivs som en av Sveriges mest populära podcasts (Rågsjö Thorell, 

2016). Podcast är ett relativt nytt medieformat och If beskrivs som pionjärer, då de 

var en av de första som vågade satsa på marknadsföring i det (Rågsjö Thorell, 

2016). Podcasts har växt som verktyg för marknadskommunikation och används 

idag av flera företag. Genom att lyssnaren har ett intresse för innehållet och känner 

trovärdighet för podcastproducenten, skapas ofta en samhörighet med organisat-

ioner som sponsrar (Haygood, 2007). Det sätt som sponsorskapet tagits uttryck i 

samarbetet mellan Alex & Sigges Podcast och If har främst skett genom storytelling, 

det vill säga olika berättelser och anekdoter, där Schulman och Eklund fått tala fritt 

om If. Storytelling beskrivs som ett effektivt verktyg för att skapa förtroende (James 

& Minnis, 2004) och för att överföra budskap om identitet och skapa en bild av 

företagets vision samtidigt som det tillför en känsloaspekt (Dennisdotter & Axen-

brant, 2008). 

Idag råder det en ökad konkurrens bland företag och Heide, Simonsson och Jo-

hansson (2012) menar att det skett en utbredning av servicesektorn. Då konsumen-

terna inte har möjlighet att testa produkter har det blivit allt viktigare för organisat-

ioner att kommunicera immateriella värden, då de fungerar som en grund för köp-

beslut. Kundernas mentala föreställningar av organisationer hänger starkt samman 

med de val som de gör, vilket innebär att organisationsidentiteten har blivit en viktig 

konkurrensfördel (Heide, Simonsson, & Johansson, 2012). If skadeförsäkringar är 

tillsammans med Folksam, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa ett av Sveriges fyra 

största försäkringsbolag men i kontrast till sina konkurrenter, som funnits i över 
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hundra år, har If endast existerat i 17 år (Folksam, 2016; If Skadeförsäkringar, 

2016a; Länsförsäkringar, 2016; Trygg-Hansa, 2016). För att särskilja sig från sina 

konkurrenter arbetar If för att porträttera företaget som modernt, nytänkande och 

personligt (If Skadeförsäkringar, 2016b). 

De ovanstående värden, som representerar organisationsidentiteten, kommuni-

ceras delvis ut som varumärke och när det kommer nya produkter eller tjänster 

minskas potentiella kunders osäkerhet av en tydlig organisationsidentitet, då kun-

derna vet vad organisationen står för (Heide et al., 2012). Det är dock inte endast 

potentiella kunder och externa publiker som påverkas av de immateriella värden 

som kommuniceras i externkommunikationen utan även organisationsmedlemmar 

till sig av de externkommunikation. Detta benämns vanligen som autokommunikat-

ion och har en självrefererande effekt (Broms & Gahmberg, 1983; Cheney & Chri-

stensen, 2004). Heide et al. (2012) anser att förhållandet mellan extern och intern 

kommunikation är ömsesidigt och att den interna kommunikationen har blivit allt 

viktigare, då medarbetarna är organisationens ansikten utåt och betraktas som dess 

viktigaste ambassadörer. Författarna menar vidare att om det saknas en samstäm-

mighet mellan meddelanden som når olika publiker försvåras organisationers arbete 

med att skapa en övertygande identitet. 

Organisationsidentiteten är något som ger organisationsmedlemmar en mening 

(He & Brown, 2013), skapar gemenskap och lojalitet samt bidrar till att kategorisera 

och förstå världen (Alvesson & Björkman, 1992). Identitet och image har blivit 

centrala begrepp, då organisationer pratar om sig själva i en variation av medier och 

arenor (Cheney & Christensen, 2004). Medarbetares uppfattning av organisations-

identiteten är en påverkande faktor i deras tolkning av omvärlden och skapar även 

en grund för beslut och handling (Dutton & Dukerich, 1991). Identiteten formas av 

hur medarbetare upplever att andra ser organisationen genom interaktioner med ex-

terna publiker samt nyheter och artiklar om organisationen (Dutton & Dukerich, 

1991). Förutom interaktioner med externa publiker har även interna interaktioner 

mellan organisationsmedlemmar en påverkan för hur de formar och uppfattar orga-

nisationsidentiteten. Formella och informella samtal och berättelser är en form av 

meningsskapande och berättelserna kan ses som medel med vilka vi skapar mening 

i vår sociala värld, och delar vår mening med andra (Bird, 2007). Berättelser ramar 

in händelser och kan främja en organisationsidentitet genom att etablera en social 

kontext för medarbetarna (Barker & Gower, 2010; Weick, 1995) 
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Vi ämnar med uppsatsen att undersöka hur medarbetarna på If skapar förståelse 

av sponsorsamarbetet med Alex & Sigges Podcast och hur den förståelsen kan haft 

betydelse för formandet av organisationsidentiteten. Genom att se till autokommu-

nikationen i sponsormeddelandena samt interaktioner med interna och externa 

publiker kan vi undersöka hur deras egna tolkningar samt upplevelser av hur ex-

terna publiker uppfattar organisationen påverkar deras bild av If. 

 

1.1 Problemformulering 

Dutton & Dukerich (1991) menar att samtidigt som organisationer har blivit mer 

upptagna med att kommunicera sin identitet har ett annat problemområde växt fram 

- att definiera organisationers gränser, vilket leder till att det blir svårt att göra tyd-

liga distinktioner mellan intern och extern kommunikation (Cheney & Christensen, 

2004). 

Utöver detta har det även uppmärksammats att medarbetares roll och funktion i 

organisationer som meningsskapare och ambassadörer kommit till ytan i nya teorier 

från att tidigare setts som ett anonymt kugghjul i organisationer. I dagens samhälle 

syns reklam bland annat i form av annonser, sponsring av program och event samt 

reklamavbrott i radio och Tv och ett av de mer outforskade medierna är podcasts. 

Forskningen om podcast är väldigt begränsad och det finns lite kunskap om hur 

medarbetare använder eller interagerar med podcasts men man tror att det kan öka 

relationen mellan konsumenter och ett varumärke (Clawson, 2006). Konsumenter 

av en podcast måste aktivt ladda ner ett avsnitt, sätta på det och sedan lyssna vilket 

tyder på ett högt engagemang med podcasten (Ritter & Chang-Hoan Cho, 2009). 

Det som skiljer podcasts från övriga medier är att lyssnare har en större trovärdighet 

till podcastproducenterna vilket gör de mer receptiva för företagsmeddelanden 

(Haygood, 2007). Om individer är mer receptiva för meddelanden i en podcast då 

trovärdigheten är högre än andra medier bör detta även öka autokommunikationens 

styrka i podcasts till skillnad från andra medier där trovärdigheten då är lägre. Ef-

tersom podcasts bygger på att personer berättar olika slags historier kan effekterna 

av storytelling påverka lyssnarna. Om organisationer inte tänker på detta när de 

sponsrar podcasts finns det chans att de omedvetet påverkar sin organisationsiden-
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titet om medarbetare tar till sig värderingar och får sponsormeddelanden i podcas-

ten. I vårt fall har If nämnts varje vecka i över 3 år vilket kan ha lett till som har 

påverkat medarbetarnas syn och värderingar internt. Det är tunt med forskning runt 

sponsrings inverkan på medarbetare över tid och ännu mindre runt podcasts i 

samma ämne vilket tyder på ett forskningsgap. Problematiken är således att denna 

långvariga relation till podcasten kan ha gett uttryck i organisationen genom auto-

kommunikationen oavsett om det var eller inte var en av sponsorskapets intentioner. 

Genom att närmre titta på hur medarbetare tolkat och uppfattat sponsringen, hur det 

uttrycks i företaget i samtal, agerande, berättelser och anekdoter från podcasten 

samt medarbetares möten med externa publiker hoppas vi få en inblick i detta forsk-

ningsgap. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med bakgrund i problemformuleringen är syftet med studien att undersöka och ana-

lysera medarbetares uppfattningar, agerande och känslor runt podcasten för att se 

hur samarbetet har uttryckt sig internt i If.  Vi vill vidare analysera huruvida detta i 

sin tur kan ha haft en effekt på bilden medarbetare har av If. Detta har tagit sig form 

i följande forskningsfrågor: 

 Hur kan Ifs medarbetare skapa förståelse av samarbetet med Alex & 

Sigges Podcast genom den meningsskapande processen? 

 Hur kan medarbetarnas uppfattning om sponsorskapet tas sig uttryck i 

organisationen? 
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som behandlar liknande aspekter av det fenomen som den 

här uppsatsen utgår från är väldigt begränsad. Vi kommer därför att göra ett potpurri 

av forskning inom autokommunikation, storytelling, meningsskapande och organi-

sationsidentitet. Vi kommer vidare att redogöra kort för den forskning som finns 

om podcasts samt avsluta avsnittet med en kort sammanfattning. 

Medarbetare har under senare tid getts ett större utrymme i organisationer i 

forskningen. Tidigare forskning har utgått från en positivistisk tradition och be-

handlat medarbetare som kugghjul och som passiva mottagare av information och 

ser organisationer som isolerade enheter. Senare teorier om meningsskapande och 

komplexitetsteorin menar istället att organisationer utgörs av kommunikation och 

består av ett nätverk av relationer. Organisationsmedlemmar interagerar inte endast 

inom organisationen utan deras kopplingar sker även utanför företaget. Medan mo-

dernistisk forskning förespråkar synen på en organisation som en enhet som bör 

kommunicera med en röst, anser den meningsskapande forskningen att det är omöj-

ligt för organisationer att kontrollera all kommunikation. 

Det senare synsättet ställer sig mot att en organisations ledning kan styra iden-

titet och image och att visar snarare att organisationsmedlemmarna har inflytande 

över hur dessa påverkas. Identitet och image har blivit en central fråga i många 

organisationer, då de pratar om sig själva i en variation av medier och arenor (Dut-

ton & Dukerich, 1991). Författarna menar att samtidigt som organisationer har bli-

vit mer upptagna med att kommunicera sin identitet har ett annat problemområde 

växt fram - att definiera organisationers gränser. En direkt konsekvens är att orga-

nisationer finner det allt mer svårt att underhålla tydliga distinktioner mellan den 

interna och externa kommunikationen (Cheney & Christensen, 2004). 

Organisationer marknadsför sig på en rad olika sätt, i olika medier, med syftet 

att forma en image och differentiera sig på marknaden för att locka kunder men den 

kommunikationen når även organisationsmedlemmar internt. Fenomenet där den 

kommunikation som organisationen riktar till externa målgrupper även tas upp av 
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organisationens medlemmar benämns vanligen som autokommunikation och har en 

självbekräftande effekt som kan stärka organisationsidentiteten (Broms & Gahm-

berg, 1983; Christensen, 1997). Dutton och Dukerich (1991) visar i sin studie av 

hamnmyndigheten i New York och New Jersey att organisationsmedlemmarnas 

uppfattning om organisationen påverkas både av organisationens identitet och 

image. De fann vidare att myndighetens identitet spelade en stor roll i organisat-

ionsmedlemmarnas tolkning av och handlande kring frågan om de hemlösa. Mönst-

ret av handling i frågan kan således förstärka eller potentiellt förändra organisation-

ers identitet och image genom individers meningsskapande och författarna menar 

att organisationsmedlemmarna därför alltid bör övervaka den organisatoriska spe-

geln och ta hänsyn till hur deras handling kan uppfattas inifrån och utifrån innan de 

utför den. Cheney och Christensen (2004) kritiserar Dutton och Dukerich för att 

deras definition av organisationsidentitet tvingar dem till att endast fokusera på or-

ganisationens insida. De menar att ”spegelbilden” som hamnmyndigheten ser och 

utvärderar situationen med de hemlösa bara ses som en passiv reflektion av organi-

sationsmedlemmarnas uppfattningar och inte som en produkt relaterad till sociala 

normer och värden (Cheney & Christensen, 2004). 

För att upprätthålla en känsla av “egenhet” och samtidigt vara flexibla eller ex-

istera som del i ett större nätverk, försöker organisationer idag att integrera externa 

och interna dimensioner av deras aktiviteter med det övergripande syftet att kom-

municera en identitet, även om de sker genom variationer på ett centralt tema (Che-

ney & Christensen, 2004). 

2.1 Om podcasts 

Podcasten har under de senare åren växt fram som ett digitalt medium med stort 

intresse hos allmänheten. Dock har forskningen inte utvecklats i takt med den digi-

tala utvecklingen utan det finns lite forskning överlag och i synnerhet inom fältet 

för strategisk kommunikation. Den forskning som finns om sponsring i podcast är 

huvudsakligen kvantitativ och redogör för marknadsföringens utseende, placering 

och typ samt befäster att lyssnare upplever sponsorskap som en god och uppskattad 

form av marknadsföring (Haygood, 2007; McClung & Johnson, 2010). Ungefär 60 

% av marknadsföringen är antingen direkt eller indirekt kopplad till podcastens in-

nehåll. Forskningen visar att människor är mer receptiva för företagsmeddelanden 
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i podcasts då de har större trovärdighet för producenterna, skapar en samhörighet 

med företagen och att det finns ett gemensamt intresse (Haygood, 2007). Mark-

nadsföringen i podcasts är mer uppskattad av konsumenter än radio och Tv samt 

har visat en högre effekt av agerande på meddelanden (McClung & Johnson, 2010). 

McClung och Johnson (2010) menar att de huvudsakliga andeldningarna för 

podcastlyssnande är främst i underhållningssyfte men även som tidsfördriv. Förfat-

tarna presenterar även sociala aspekter som ytterligare ett motiv, då podcastlyssnare 

tenderar att prata om podcasten med vänner och andra fans. En annan tendens är att 

användarna lyssnar eller tittar på podcastreklamen och stödjer de företag som mark-

nadsför sig i reklamen. 

Podcasts användas internt i företag för att dela kunskap mellan medarbetare och 

menar att flexibiliteten i podcastformatet gör det lätt att använda då medarbetare 

kan ta del av interna nyheter när de lagar mat, tränar, tvättar eller rör sig mellan 

möten (Gronstedt, 2007a; Gronstedt, 2007b). Bruce (Tulgan, 2007) anser att 

podcast är ett bra verktyg för employer branding, rekrytering, för att lära rekryter 

om organisationen och träna organisationsmedlemmar. 

Sammanfattningsvis har forskare börjat se organisationer som komplexa struk-

turer av nätverk som utgörs av kommunikation, vilket resulterar i den interna och 

externa kommunikationen sammanlänkas. Budskap som riktas till externa målgrup-

per i form av reklam och sponsorskap tas upp av organisationsmedlemmar och på-

verkar organisationsidentiteten. Samtidigt har podcasten växt fram som ett nytt di-

gitalt verktyg för att skapa samhörighet med organisationer och varumärkesbyg-

gande men kan även användas för att rekrytera och träna medarbetare samt för att 

dela kunskap internt. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket utgår vi från teorier om organisationsidentitet, menings-

skapande, storytelling samt autokommunikation. Avsnittet inleds med en redogö-

relse för organisationsidentitet och följs av Weicks teorier om meningsskapande 

och avslutas med hur samtal och berättelser fungerar för att skapa och forma or-

ganisationsidentiteten samt autokommunikation. 

 

3.1 Organisationsidentitet 

Som tidigare nämns i inledningen råder en ökad konkurrens vilket ökat vikten av 

att organisationer behöver differentiera sig. Då produkter och tjänster är nästintill 

identiska så ökar vikten för organisationer att kommunicera ut immateriella värden 

som image och identitet. I detta avsnitt beskriver vi vår syn på organisationsidenti-

teten och går igenom hur organisationsidentiteten kan påverkas, hur relationen mel-

lan organisationsidentitet och image ser ut samt hur organisationsidentiteten och 

organisationskulturen skiljer sig. 

Organisationsidentitet definieras vanligtvis som de karaktärsdrag medlemmar i 

en organisation uppfattar som centralt, utmärkande och bestående i organisationen 

(Albert & Whetten, 1985; Madsen, 2016). Identiteter är således inte något som or-

ganisationer har utan de existerar i form av medlemmarnas föreställningar. Organi-

sationsmedlemmarnas föreställningar om vad organisationen är kan konceptuali-

seras i ord och meningar, exempelvis “vi är krigare”. Dock anser (Gioia, Schultz, 

& Corley, 2004) att organisationsidentiteten inte är de ord eller meningar som det 

ges uttrycks i, utan snarare ligger i den mening som tillskrivs orden eller mening-

arna. Albert och Whettens (1985) definition av identiteten som bestående kan såle-

des ifrågasättas, då stabiliteten inte existerar i de uttryck som medarbetare använder 

för att beskriva vilka de är eller vad de tror att organisationen är, utan i den mening 

som de tillskriver uttrycket (Gioia et al., 2004). Detta innebär att den mening som 
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tillskrivs “Vi är krigare” inte nödvändigtvis är densamma för alla organisations-

medlemmar utan tolkningen förändras och har olika betydelse för olika grupper vid 

olika tider. Därmed är organisationsidentiteten som något som ständigt omdefinie-

ras av organisationens medlemmar. 

Gioia et. al (2004) anser att identiteten är en social konstruktion som framkom-

mer genom repeterande interaktioner med andra vilket är grunden för social och 

individuell identitet. Självidentiteten förutsätter en reflexiv medvetenhet över tid 

vilket är intressant då organisationsidentiteten också är en social konstruktion och 

skapas via liknande processer med externa intressenter. Över tid kommer organi-

sationsmedlemmar få återkoppling angående hur organisationen porträtteras alter-

nativt kommer en händelse ske som gör att identiteten framträder. Då organisat-

ionsmedlemmar simultant är med i externa grupper kan en organisationsmedlem 

exempelvis vara kund för företaget eller helt enkelt vara publik för hur media por-

trätterar medlemmens företag, och blir mer känslig för externa perspektiv på den 

egna organisationen, kan det öka tendensen att organisationsmedlemmarna jämför 

den egna synen med den externa synen på organisationen (Gioia et al., 2004). Detta 

styrks av Dhalla (2007) som menar att marknadskommunikation till externa mål-

grupper även påverkar medarbetare och deras tolkningar av organisationens identi-

tet och image. Det är troligt att intressenter ser information från media och andra 

oberoende källor som trovärdigare än direkt från organisationen. Vilket är en an-

ledning till att organisationer bör arbeta strategiskt med sin image, då den upplevda 

attraktionen av en organisations image från externa publiker influerar organisat-

ionsmedlemmars syn på och uppfattning på organisationen (Dhalla, 2007). “Vi är 

krigare” betyder då något för organisationsmedlemmarna själva men om media 

porträtterar en annan betydelse av uttrycket kan det påverka organisationsmedlem-

mars tolkning av uttrycket för organisationsidentiteten. Fortsättningsvis är det även 

intressant för organisationsmedlemmar att få ta del av vad som händer med produk-

ter/tjänster som kommer från företaget (Alvesson & Björkman, 1992). En person 

som exempelvis jobbar på ett lager men inte har någon kundkontakt kan vara in-

tresserad av kunders uppskattning gällande varor som skickas till dem alltid kom-

mer i tid och att det aldrig uppstår några problem med leveranserna. Enligt Alvesson 

& Björkman (1992) så antas intresset för produkterna och känslorna som ingår i 

detta påverka identifikationen med organisationen på ett övergripande plan. 



 

 10 

“Om man identifierar sig med en grupp eller organisation är man mera benägen att 

ta till sig de värderingar, normer och övriga kulturella uttryck som kännetecknar 

denna och, omvänt, om man delar värderingar och ideal med en viss grupp eller 

organisation lär man snabbare och starkare identifiera sig med denna.”  

(Alvesson & Björkman, 1992, s. 33) 

Att konsekvent och upprepande kommunicera organisationens önskade position på 

marknaden internt förtydligar visionen, vilket institutionaliseras och organisations-

medlemmar kan börja identifiera det karaktärsdraget med organisationen (Dhalla, 

2007). Vidare menar Dhalla (2007) att organisationsidentitetens styrka hänvisar till 

i vilken utsträckning organisationsmedlemmarna uppfattar organisationens karaktär 

och särdrag samt till vilken grad organisationsmedlemmarna är övertygade om or-

ganisationens karaktär och särdrag. 

Ett nära relaterat koncept till organisationsidentiteten är organisationskulturen. 

Organisationskulturen definieras som ett system av regler som styr över betydelser 

i organisationer, ett tolkningsschema av delad kunskap, antaganden som tas för 

givna och djupa mönster mening som är historiskt formade samt socialt underhållna 

genom interaktion, och delade övertygelser bland organisationsmedlemmar 

(Dhalla, 2007). Identitetsforskare differentierar organisationskulturen från organi-

sationsidentiteten då kulturen tillhandahåller systemet av regler som definierar ett 

socialt system medan organisationsidentiteten tillhandahåller en kontextuell förstå-

else för de regler som styr över människors förståelse av dem själva i relation till 

ett större socialt system (Dhalla, 2007). 

3.2 Weick och det meningsskapande perspektivet 

Organisationsidentiteten är något som ger mening och konstrueras genom berät-

telser och samtal. Vi kommer i följande avsnitt att redogöra för det meningsskap-

ande perspektivet samt den meningsskapande processen och dess sju egenskaper. 

3.2.1 Den meningsskapande processen 

Meningsskapande är ett centralt begrepp inom socialkonstruktionismen och utgår 

från att människor förstår världen genom att samla sina erfarenheter till en sam-

manhängande helhet i form av berättelser. Människor möter i sin vardag tusentals 

intryck och för att kunna förhålla sig till dem måste de kategorisera och sortera 

informationen för att fatta beslut (von Platen, 2006). Beslutsfattande är beroende av 
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hur grupper och individer gemensamt förstår och analyserar sin omgivning och 

mycket av beslutsfattandet sker innan beslutet fattas, då organisationsmedlem-

marna tidigt skapat en uppfattning om organisationen och dess position i förhål-

lande till sin omvärld. Weick menar att individer är medskapare av deras verklighet 

och benämner den processen som enactment (Weick, 1995). Organisationerna ver-

kar inte i en objektiv och transparent värld där beslutsunderlag är tillgängligt utan 

beslutsfattandet bygger snarare på att organisationsmedlemmar samlar in material 

som de anser är intressant och som sedan tolkas och används i argumentation för 

olika handlingsmönster (Eriksson-Zetterquist et al., 2012). Den meningsskapande 

processen består av sex faser (Weick, 1995). 

 

1. Ett avvikande upptäcks i ett ständigt pågående flöde av händelser. 

2. Man tittar retrospektivt för att se vilka ledtrådar som orsakat avvikelsen. 

3. Rimliga förklaringar skapas till vad som orsakade händelsen 

4. Förklaringarna kommuniceras. 

5. Spekulationerna sprids men accepteras inte nödvändigtvis på en gång. 

6. Det uppstår konsensus kring det inträffade. 

 

Tolkning används ofta som en synonym till meningsskapandet, vilket kan ge en 

missvisande bild av begreppet då tolkning är en del av den meningsskapande pro-

cessen men för att processen ska fullbordas måste tolkningen resultera i handling 

(Weick, 1995). (Daft & Weick, 1984) diskuterar organisationer som tolkande sy-

stem och menar att tolkningen sker i tre steg: skanning av information, tolkning av 

data samt erhållande av kunskap. Det första steget i tolkningsprocessen handlar om 

insamling av information och i det andra steget tolkas information och ges mening. 

Den organisatoriska tolkningen definieras som en process av att översätta händelser 

och utveckla delad förståelse. Tolkningen ger mening till data och det tredje steget 

handlar således om att kunskap skapas när tolkningen resulterar i handling (Daft & 

Weick, 1984). Författarna betonar att processen inte är linjär utan menar att kun-

skapen resulterar i en feedback som skapar en grund för ny tolkning och ny kun-

skap. Tolkningsprocessen är iterativ och aktiviteterna sker simultant (Daft & 

Weick, 1984).  Mening är således ett resultat av tolkningen (von Platen, 2006) och 

skapas när vi isolerar och uppmärksammar händelser i vår omgivning och kopplar 

dem till en referensram (Weick, 1995). 
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3.2.2 Meningsskapandets principer 

Weick (1995) menar vidare att den meningsskapande processen innefattar sju 

stycken principer: identitet, retrospektiv, handling, sociala interaktioner, pågående 

processer, ledtrådar samt rimlighet. 

Meningsskapande är grundat i identiteten, både på en individ och en organisa-

torisk nivå, och ligger till grund för hur människor tolkar omvärlden och sin plats i 

den (Weick, 1995). Vilka vi tror att vi är som organisation formar sättet vi agerar 

och hur vi tolkar, vilket i sin tur påverkar hur externa publiker uppfattar organisat-

ionen och hur de förhåller sig till den (Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005). Orga-

nisationsmedlemmarna förstår och utvecklar organisationsidentiteten genom att in-

teragera med andra och undersöka vilka följder organisationens handlingar får. Or-

ganisationens identitetsbygge påverkas av att organisationsmedlemmarna använder 

återkopplingen för att jämföra andras uppfattning med sin egen uppfattning (Heide, 

Simonsson, & Johansson, 2012). 

En av meningsskapandeprocessens grunder är retrospektivet, vilket innebär att 

mening skapas efter att en handling utförts och vi kan inte fullt förstå den förrän vi 

har satt ord på den (Weick, 1995). Den meningsskapande processen inleds med en 

iakttagelse av något som avviker från det vi uppfattar som normal eller som påmin-

ner om en tidigare erfarenhet. Vår förståelse för nuet sker med utgångspunkt i tidi-

gare händelser och förståelsen för tidigare handlingar formas av våra handlingar i 

nuet. 

Agerandet utgör en tredje princip. Meningsskapandeprocessens första steg 

handlar om att sålla ut något och förstå vad som hänt, vidare frågar sig individen 

hur den bör förhålla sig till händelsen (Weick et al., 2005). Det är i handlandet som 

meningsskaparen prövar antaganden om verkligheten med sin omvärld och skapar 

ordning av det som hänt. Sociala interaktioner blir således en stor del i menings-

skapandet, då det är i samtalen om hur man handlar utifrån nya ledtrådar i sin om-

givning som individer ramar in signalernas betydelse och skapar mening (Weick et 

al., 2005). 

Meningsskapandet sker i det sociala samspelet. Uppfattningen att organisat-

ioner är socialt konstruerade betydelsesystem utgår från antagandet att organisat-

ionsmedlemmar aktivt skapar sin egen omgivning genom sin sociala interaktion. 
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Det som människor uppfattar som sin verklighet är skapat av mänskliga handlingar 

och val, och åtföljs av intellektuella försök att förstå och ge dessa handlingar någon 

mening (Heide et al., 2012). Meningsskapandet sker således inte enskilt utan den 

mening som individen skapar kring något är påverkad av hur individen tror att andra 

kommer uppfatta hen. Organisationer skapas och återskapas genom den menings-

skapande process som sker när organisationsmedlemmar interagerar med varandra 

(Bird, 2007; Weick, 1995). Mening materialiseras genom kommunikation och för-

medlas i samtal och berättelser (Weick et al., 2005). Mening kan ses som en aktivi-

tet där situationer, organisationer och deras omvärld skapas och upprätthålls av kon-

versationer (Weick et al., 2005). 

Meningsskapande kan ses som en pågående process, då det är något som sker 

kontinuerligt. Människor skapar hela tiden mening och delar den med sin omvärld 

som skapar en ny grund för meningsskapande. I det meningsskapande perspektivet 

behandlas handling och samtal som en cykel snarare än som en linjär sekvens. Sam-

tal sker både tidigt och sent, och detsamma gäller handlingen, och ingen kan besk-

rivas som processens startpunkt (Weick et al., 2005). 

Begreppet ”ledtrådar” är en översättning (von Platen, 2006) av Weicks (1995) 

begrepp ”cues”, vilket innebär att vi i vår omvärld plockar upp signaler på igenkän-

nande strukturer. För att skapar mening måste det finnas tre saker: en tolkningsram, 

en ledtråd och ett samband mellan dem (Weick, 1995). 

Meningsskapandet är sannolikt snarare än exakt och strävar efter inte efter att 

finna sanningen eller det rätta (Weick et al., 2005). Den mening som individer 

skapar baseras snarare på sannolikhet och påverkas även av känslor och normer. Då 

meningsskapandet är retrospektivt och förståelsen för vad som hänt hela tiden på 

verkas av nya händelser så är minnet av händelsen modifierat (Weick, 1995). 

 

3.3 Meningsskapande i organisationer 

Weick (1995) menar att meningsskapande i organisationer sker på tre nivåer: inter-

subjektiv, generisk subjektiv och extra subjektiv nivå. Denna uppsats kommer att 

utgå från den första nivån, vilken kortfattat beskrivs följande; 
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Intersubjektiv – Intersubjektiv mening skiljer sig från intrasubjektiv mening när 

individuella tankar, känslor och intentioner förenas eller syntetiseras i konversat-

ioner genom att jaget transformeras till ett vi. Transformationen är inte bara inter-

aktioner i vilka normer delas. Istället formas en nivå av social verklighet. Menings-

skapande på den intersubjektiva nivån kan beskrivas som den verbala intersubjek-

tiva processen av att tolka handlingar och händelser. 

3.3.1 Berättelser och samtal i organisationer 

Berättelser är storytelling är en central del av livet i organisationer (James & Min-

nis, 2004). Genom Berättelser om organisationen hjälper medlemmar att skapa me-

ning av fenomen i sin verklighet (James & Minnis). Enligt Weick (1995) kan vi 

förstå en handling förr än vi satt ord på dem. Organisationens historia ackumuleras 

i historier och genom användandet av symbolism fungerar dessa berättelser som 

skapande av sin sociala verklighet. Olika händelser och handlingar kan tolkas på en 

mängd sätt. Berättelser kan användas för att stödja eller förneka olika känslor och 

de tar meningsskapandet vidare från att skapa mening av världen till att skapa dem 

(James & Minnis, 2004). 

Weick (1995) ser organisationer som skapade och återskapade genom den me-

ningsskapande process som sker när medarbetare interagerar. Blandningen av 

storytelling, meningsskapande samt identitet blottlägger kapaciteten att generera 

mening över tid för att hålla samman det förflutna, nuet och framtiden (Bird, 2007). 

(Boje, 1995) menar att storytelling i organisationer kan hjälpa till att skapa en kol-

lektiv mening av institutionellt minne samt att skapa visioner. Det finns vissa be-

rättelser som har syftet att kommunicera företagets unika kvalitéer samt vad som 

gör de speciell. Dessa benämns av James och Minnis (2004) som “episka myter” 

och används för att indoktrinera medarbetare om vad organisationen verkligen är 

och vad som gör den speciell. Författarna menar vidare att den episka myten foku-

serar på event från organisationens historia och berättelsernas budskap utvecklas 

till social integrerade myter, vilket kan skapa energi till företaget och binda medar-

betarna till varandra (James & Minnis, 2004). 

Berättelser kan kommunicera en vision, bygga en känsla av delade mål och me-

ning samt skapa en gemenskap med olika personer (James & Minnis, 2004). Senare 
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forskning har undersökt storytellings kraft att skapa social verklighet. Det är en 

form av meningsskapande och berättelserna kan ses som medel med vilka vi skapar 

mening i vår sociala värld, och delar vår mening med andra (Bird, 2007). Berättelser 

används inte endast för att skapa mening av andras handlande utan formar även den 

egna identiteten. Berättelser kan hjälpa medarbetare att ”passa in” och vara effek-

tiva för att kommunicera kulturella normer och värderingar samt att bygga engage-

mang och tillit hos nya medarbetare (Bird, 2007; Hansen & Kahnweiler, 1993). I 

organisationskontexter hjälper de medarbetare att skapa mening av arbetsplatsen 

och varför de arbetar (Hansen & Kahnweiler, 1993). De kan skapa mening i en 

kaotisk värld genom att observera, överlägga själv samt interagera med andra kan 

personer tolka organisationsvärlden och agera utefter den (James & Minnis, 2004). 

Berättelser fungerar således för att representera organisationens verklighet samt 

forma den. 

Berättelser sker på olika sätt. Managers kan använda storytelling för att för-

medla en vision (Dennisdotter, 2008), hjälpa medarbetarna att förstå vad företaget 

tror på (James & Minnis, 2004) och önskvärt beteende. Men storytelling är inte 

endast ett ledningsverktyg utan sker även när medarbetare delar med sig av berät-

telser om erfarenheter, vilka fungerar som skapande och återskapande av organisat-

ionen (Bird, 2007; Weick, 1995) 

3.4 Autokommunikation 

Autokommunikation är ett fenomen som uppstår när en organisations interna publi-

ker tar del av kommunikation riktad till externa publiker och definieras som själv-

refererande kommunikativa handlingar som organiserar en sändare runt sitt egna 

perspektiv och bilder (Broms & Gahmberg, 1983; Christensen, 1997). Broms och 

Gahmberg (1983) menar att autokommunikationen fungerar som en dagbok, vilken 

”författaren” använder för att minnas och förtydliga tankar. Autokommunikationen 

är i grunden självcentrerad men påverkas av den externa omgivningen, då organi-

sationer i kommunikationen med sin omgivning definierar sig själva och sin roll i 

förhållande till en större social kontext. Det övergripande syftet med autokommu-

nikation är att uttrycka och bekräfta organisationens specifika karaktärsdrag (Chri-

stensen, 1997). 
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3.4.1 En autokommunikativ modell 

För att tydligare belysa hur autokommunikationen fungerar kommer vi att utgå från 

Christensens utveckling av Lotmans autokommunikativa modell (Christensen, 

1997). Medan traditionella kommunikationsmodeller kan formuleras som ”jag-till-

någon” utgår Lotmans modell för autokommunikativa från “jag-till-jag”, vilket in-

nebär att sändaren även agerar som mottagare (Christensen, 1997). Kommunikat-

ionen fungerar inte för att etablera eller simulera en generell förståelse överlag, utan 

för att skapa och erfara mening inom sändarens verklighet (Christensen, 1997). 

Figur 1: Marknadsföring som autokommunikation 

Enligt modellen tar autokommunikationen plats när ett meddelande tolkas av sän-

daren i enlighet med hans eller hennes egen kod. Modellen visar hur ett budskap 

(Message 1) som från början är formulerad och riktad mot en extern målgrupp 

(Code 1) får en annan mening när det avkodas ur ett internt perspektiv (Code 2). 

Förändringen i kodningen innebär en förflyttning av kontexten i vilket meddelandet 

tolkas, vilket eventuellt producerar ett nytt budskap (Message 2) (Broms & Gahm-

berg, 1983; Christensen, 1997). 

Christensen (1997) menar att innehållet i det nya budskapet som produceras är 

dock mindre viktigt än dess form, då kommunikationsprocessen inte adderar in-

formation men förvandlar informationens betydelse. Då varje organisatoriskt ytt-

rande är del av en dialog med existerande diskurser, måste vi förstå autokommuni-

kationen genom ett bredare ramverk (Christensen, 1997). Förhållningssättet att 

kommunicera “jag-till-jag” är begränsat då organisationer består av en mängd röster 
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som inte alltid korresponderar eller stödjer ledningens röst, och modellen bör såle-

des formuleras ”oss-till-oss” (Christensen, 1997). Den identitetet som ledningen 

försöker etablera och promota behöver inte nödvändigtvis reflektera uppfattning-

arna som medarbetarna har av sig själva och organisationen de arbetar i (Christen-

sen, 1997). 

3.4.2 Marknadsföring riktad internt 

Christensen (1997) menar att många organisationer använder marknadsföring för 

att adressera sina egna medarbetare. Sådana meddelanden är själv-hyllande i sina 

lovord för medarbetarnas dygder och uppmanande i deras indirekta påminnelser av 

ansvar och förpliktelser.  Han anser vidare att det är naturligt att organisationer med 

en hög grad av kundkontakt motiverar sina medarbetare att bli mer kvalitet- och 

serviceinriktade. Att ha kompetenta medarbetare som förstå och accepterar organi-

sationers idé kan inte tas för givet. Genom att använda extern media för att presen-

tera, lovorda eller uppmana medarbetare, hoppas organisationer på att fostra reakt-

ioner som inte är möjliga genom användningen av traditionell intern media, som är 

att inge stolthet, förhöja den interna kårandan och kanske även att stimulera moti-

vation och utveckla produktiviteten (Christensen, 1997) 

Sammanfattningsvis kan vi se att organisationsidentiteten har en betydande roll 

i organisationers skapande av sin omvärld och hur de positionerar sig i den. Identi-

teten ligger till grund för och skapas av den meningsskapande processen, vilken 

utgörs av organisationens samtal och berättelser. Organisationsmedlemmarnas upp-

fattning av organisationen och organisationsidentiteten formas av flera interna och 

externa faktorer. Dels genom de sociala interaktionerna med externa publiker och 

dels genom media men även genom samtal med andra organisationsmedlemmar. 

Medlemmarnas uppfattning om organisationen påverkas även av organisationens 

externa kommunikation, det vill säga autokommunikationen. 
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4. Metod 

Vi kommer i följande avsnitt att redogöra för uppsatsens vetenskapsteoretiska per-

spektiv samt för den kvalitativa forskningsansatsen. Vidare redogör vi för studiens 

genomförande och avslutar med en metodreflektion. Vi har under vårt arbete arbe-

tat abduktivt vilket innebär att vi under arbetet behandlat kategorierna och koderna 

som tillfälliga. Vi gör detta för att ha ögonen öppna inför potentiella förbättringar 

av kategorier, koder och strukturer som kan ske under arbetets tid (Eksell & The-

lander, 2014). Utöver detta har vi sökt relevant litteratur genom hela arbetet. Uti-

från de resultat som intervjuerna gav fortsatte vi att söka litteratur på området som 

är relevant för uppsatsen och kan användas för att fördjupa analysen. 

4.1 Epistemologiska och ontologiska utgångspunkter 

Ontologin handlar om hur individen ser på världen, medan epistemologin är läran 

om kunskap vilket innebär hur man ser på information (Bryman, 2008). Inom on-

tologin kommer vi utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket innebär 

att vi inte ser världen som objektiv utan som socialt konstruerad medan vi valt att 

utgå från ett tolkande perspektiv inom epistemologin vilket innebär att kunskapen 

inte är objektiv utan tolkas av individer. Vi vill förtydliga att vi inte ämnar att ge-

neralisera vår studie till andra fall, inte är ute efter att beskriva verkligheten. Vi 

ämnar istället att undersöka medarbetares känslor, tankar och uppfattningar i den 

avskilda situation vi tittar på genom att tolka det som våra respondenter beskriver 

för oss och genom det försöka förstå deras verklighet. 

4.2 Den kvalitativa fallstudien 

Uppsatsen utgår vidare från en kvalitativ forskningsansats, då den är tolkande och 

fokuserar på att skapa förståelse för kommunikation på olika nivåer (Eksell & The-

lander, 2014; Merriam & Nilsson, 1994). Det är inte nödvändigt att en kvalitativ 

studie ska bidra med en sanning utan snarare bidra med ett perspektiv (Merriam & 
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Nilsson, 1994). Vi har utfört en fallstudie av If Skadeförsäkringars samarbete med 

Alex & Sigges podcast. Fallstudier är användbara för att undersöka ett specifikt 

fenomen i ett avgränsat system (Merriam & Nilsson, 1994) och valet av If Skade-

försäkringar kan vidare motiveras med att sponsorsamarbetet pågick under flera år 

och det finns en riklig mängd empiri (Eksell & Thelander, 2014). 

4.3 Den analytiska abstraktionsstegen & analysmodell 

Vi har arbetat efter den analytiska abstraktionsstegen under vårt arbete. Stegen är 

uppdelad i tre olika steg och beskrivs i Eksell & Thelander (2014) i tre delar. I första 

steget har vi summerat och förpacka empirin vilket innebär att vi transkriberat de 

intervjuer som vi har genomfört, och sedan tittat på teori och empiri samtidigt för 

att genom dessa utforma olika kodkategorier. I andra steget har vi återförpackat och 

aggregerat empirin för att visa hur kodkategorier relaterar till varandra och då skapa 

en helhetsbild. Vi gör detta genom att beskriva empirin med bredare generella te-

man och begrepp än vad vi gjorde i vårt första steg. Vi önskar öka abstraktionsnivån 

genom att ta bort detaljerna vilket ger oss en överblick för att kunna se mönster och 

göra kopplingar till teorin. I tredje steget utvecklar vi ett förklarande ramverk vilket 

innebär att vi kommer gå igenom våra tidigare formulerade antagen för att tydlig-

göra trender och teman samt ta bort det som inte längre är relevant. Efter det arbetar 

vi med att synliggöra djupstrukturen i vårt material för att kunna urskilja och peka 

på olika dimensioner i arbetet. 

Vår analysmodell är uppbyggd utifrån ett abduktivt angreppsätt vilket innebär 

att vi växlar mellan att titta på teori och empiri som utvecklas under arbetets gång 

då det omtolkas i relation till varandra och utvecklas under analysen (Eksell & The-

lander, 2014). Detta för att i sin tur kunna hjälpa oss att hitta nya mönster, perspek-

tiv och vinklar under analysens gång. 

4.4 Material och genomförande 

Vi ar använt oss av ett medvetet urval, vilket är en vanlig metod inom heuristisk 

forskning, då vi valt ett informationsrikt fall och som rekommenderas när syftet är 

att skapa förståelse (Patton, 1990). Vi har sedan använt oss av kriterier för att hitta 

respondenter som kan tänkas ha information om podcasten och har erfarenhet av att 
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arbeta på If. Våra kriterier är att de ska ha lyssnat på podcasten samt att de arbetar 

på If. Vi kontaktade först Kajsa Svärd som hade betydande roll i att hantera Ifs 

sponsring av Alex och Sigges Podcast och via Kajsa fick vi möjligheten att skicka 

ut ett meddelande på deras intranät där vi gav ut våra kriterier samt en beskrivning 

av vår uppsatsidé. Efterlysningen resulterade i att åtta personer svarade på vårt in-

lägg på intranätet medan det tillkom en respondent under processen som hört om 

studien genom en kollega som intervjuades. Sammanlagt intervjuade vi då nio med-

arbetare samt Kajsa som var ansvarig samarbetet med podcasten. Då responden-

terna arbetade på olika kontor i Sverige och vi varken hade tid eller pengar att in-

tervjua alla personer så valde vi att ha telefonintervjuer vilket är bra i vår situation 

(Eksell & Thelander, 2014). Samtliga respondenter intervjuades mellan den 14 april 

och 21 april. Det finns etiska principer som bör följas vid en intervju som berör 

respondenterna anonymitet, nyttjande av intervjun, information om ämnet och sam-

tycke angående dessa punkter (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009). I enlighet med 

författarnas gavs respondenterna information om vad uppsatsen syfte innan inter-

vjuerna inleddes. För att underlätta sammanställningen av materialet bad vi om lov 

att få spela in intervjuerna via en mobiltelefon. Vi berättade även att de kommer att 

vara anonyma, vilket innebär att vi har undvikit personlig data som kan användas 

för att identifiera respondenterna. En tydlig förklaring för vilka vi är och vad inter-

vjuerna ska användas, då respondentens förtroende för hur forskarna hanterar 

materialet kan ha betydelse för hur öppna och ärliga de är i deras svar (Eksell & 

Thelander, 2014). 

Vi intervjuade även Kajsa Svärd som varit ansvarig för sponsorskapet och har 

unik kunskap om samarbetets intentioner samt hur de gick tillväga, vilket även ger 

ett ledningsperspektiv.  Hon omnämns även i flera sponsormeddelanden och refe-

reras till av flera respondenter. För att förtydliga för läsaren att och för att det är lätt 

att räkna ut vem personen valde vi att inte göra henne anonym i undersökningen, 

vilket hon gav samtycke till. 

Då vi inte hade möjlighet utföra pilottester korrigerades intervjuguiden något 

efter de första tre intervjuerna. Den första respondenten som intervjuades var Kajsa 

och hon är ansvarig för samarbetet och besitter således en annan kunskap än de 

övriga respondenterna. Vi skapade därför en specialanpassad intervjuguide bestå-

ende av några andra frågor. Vi valde att berätta om vår uppsats, att båda två lyssnade 

på samtalet, att en av oss skrev ner tankar under intervjun, att de är anonyma, samt 
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att vi frågade om vi fick spela in under intervjun varav samtliga gav samtycke. Vi 

letade upp och läste teorier om storytelling, autokommunikation, meningsskapande 

samt organisationsidentitet. När vi läst teorierna skapade vi en intervjuguide och 

med hjälp av den genomförde vi intervjuerna. Utifrån de resultat som intervjuerna 

gav fortsatte vi att söka litteratur på området som är relevant för uppsatsen och kan 

användas för att fördjupa analysen. För att studiens resultat inte ska uppfattas som 

godtyckliga och ge läsaren ett verkligt utrymme för att kunna förkasta eller godta 

dem, är det viktigt att vara transparent med hur tankeprocessen sett ut under studien 

(Eksell & Thelander, 2014). 

4.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss genom att ta stånd i den samhällsvetenskapliga disciplinen och 

inom den fokusera på fältet strategisk kommunikation. Samarbetet mellan If och 

Alex och Sigges podcast ser vi som kommunikation till en särskild extern målgrupp 

från If men vi väljer att titta på det ur ett mottagarperspektiv där organisationen är 

mottagaren genom autokommunikation. Det hade varit intressant att även titta på 

sändarperspektivet för att se potentiell diskrepans mellan de olika perspektiven men 

på grund av begränsad tid har vi valt att inte inkludera det. 

Då den här uppsatsen tar ett medarbetarperspektiv kommer vi inte göra en tex-

tanalys av de olika typerna av meddelanden som förmedlas. I enlighet med Weick 

(1995) teori om meningsskapande sker meningsskapandet retrospektivt och föränd-

ras och omdefinieras kontinuerligt genom att nya händelser inträffar. Det innebär 

att medarbetarnas minnen av meddelandena med stor sannolikhet är modifierade. 

Istället väljer vi att se hur de uppfattat det i efterhand och se till den ackumulerade 

effekteten av alla sponsormeddelanden. 

4.6 Metodreflektion 

Metodkritik och diskussion kring validitet och reliabilitet samt hur bekymmer med 

dessa kan åtgärdas alternativt förmildras. Det är problematiskt att bedöma validitet 

och reliabilitet i kvalitativa studier, då de kriterier som används är kopierade från 

kvantitativa metoder. Vi kommer därför att fokusera på trovärdighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet snarare än replikerbarhet och generaliserbarhet 
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(Eksell & Thelander, 2014). När vi läser en text eller hör och deltar i ett samtal gör 

vi det som individer med unika bakgrunder, erfarenheter och förförståelse, vilket 

påverkar våra tolkningar. Då vi ansvarar för insamling av empiri samt står för ana-

lysen har vi en stor roll i den kvalitativa forskningen som vi gör och detta bör beto-

nas skarpt (Merriam & Nilsson, 1994). Detta leder till att transparensen och tillför-

litligheten enkelt kan kritiseras. Vi vill argumentera emot detta då vi ämnar att tolka 

en viss del av verkligheten vilket är den kvalitativa forskningens syfte. Detta inne-

bär att vi inte genom en observerad objektiv uppfattning försöker påvisa resultat. 

Som Merriam (1994) uttrycker sig ser vi också en styrka i vår roll som uttolkare av 

information då vi får möjlighet att se motsägelser och visa på en nyanserad verklig-

het. 
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5. Analys 

Vi kommer i analysen att redogöra för det empiriska materialet och koppla det till 

teorier om meningsskapande, organisationsidentitetet, storytelling samt autokom-

munikation.  Vi utgår från Weicks meningsskapande teori om att människor och 

organisationer konstruerar sin omvärld och placerar sig inom den. Medarbetares 

förståelse av sponsorskapet i podcasten skapas utifrån flera olika faktorer och vi 

undersöker hur If har byggt en bild av sponsorskapet genom att i sin vardag välja 

ut flera olika händelser och handlingar som de utsätts för som är relaterade till 

sponsorskapet i podcasten och som således påverkar hur de ser på samarbetet. Ur 

det empiriska materialet kan vi se att de formar uppfattningen om sig själva och 

sponsorskapet på tre sätt: genom autokommunikation, interaktion med externa 

publiker samt genom samtal och berättelser mellan medarbetare. Avsnittet inleds 

med en redogörelse för hur medarbetarna tolkat olika typer av berättelser i podcas-

ten och hur de kan ha betydelse i formandet av organisationsidentiteten. 

 

5.1 Det moderna försäkringsbolaget 

Organisationsidentiteten definieras som de karaktärsdrag som organisationsmed-

lemmarna uppfattar som centrala, utmärkande och bestående (Albert & Whetten, 

1985). Ifs Campaign manager Kajsa menar att ”En av våra viktigaste grejer är att 

vi ska vara nytänkande och moderna” och flera andra respondenter beskriver If 

med ord som “personliga”, “nyskapande” och “moderna”. Några respondenter re-

fererar även till Ifs motto “Lugn, vi hjälper dig” och beskriver företaget som tryggt. 

I enlighet med Albert och Whettens teori tolkar vi således att de ovannämnda vär-

deorden utgör organisationens identitet. Weick (1995) utgår från den socialkon-

struktionistiska teorin om att människor och organisationer konstruerar sin omvärld 

och placerar sig inom den. Flera respondenter upplever att försäkringsbranschen 

ofta ses som opersonlig och Kajsa menar att intentionen med sponsorsamarbetet var 
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att ge företaget mer personlighet så att varumärket uppfattas som varmare samt att 

fördjupa relationen med lyssnarna. If är ett av de fyra största försäkringsbolagen i 

Sverige men har till skillnad från sina konkurrenter endast funnits på marknaden i 

17 år. 

”Det är Folksam, Trygg-Hansa och Länsförsäkringar som är våra största konkurrenter 

som är stora på marknaden. De varumärkena har funnit i typ 150 år och vårt varu-

märke har bara funnits sen -99. Så i försäkringsbranschen är vi ett ungt varumärke 

och vi har jobbat jättemycket med reklam.” (Kajsa) 

 

“Försäkringars skäl till en är ju ganska tråkigt. Tråkig grej att snacka om. Jag förstår 

om unga inte kan och vill bry sig om försäkringar” (Respondent 8). 

 

“Annars är ju just försäkringsbranschen en av världens tråkigaste branscher för ung-

domar” (Respondent 9). 

 

Då de är markant mycket ”yngre” än sina konkurrenter i branschen skapar det en 

legitimitet för att porträttera sig som moderna och nyskapande i kontrast till dem. 

Hur organisationer ser på sig själva och sin position i förhållande till sin omvärld 

är essentiellt för meningsskapandet och hur ledtrådar tolkas och ageras på är bero-

ende av organisationsidentiteten (Weick, 1995). Den meningsskapande processen 

handlar om att identifiera ledtrådar och koppla dem till tolkningsramar (Weick, 

1995) och genom att rama in det faktum att de inte existerat lika länge som sina 

konkurrenter och använda det som en konkurrensfördel, särskiljer de sig från sina 

konkurrenter. I förhållande till sponsorskapet med Alex & Sigges Podcast sker 

denna meningsskapande process på tre sätt. Dels i form av autokommunikation, 

genom att medarbetarna hör sponsormeddelanden och tolkar dess betydelse.  Det 

sker även genom de interaktioner som sker mellan medarbetarna men även med 

externa publiker som kunder. 

5.2 Sponsorsamarbetet 

Medarbetarna lever i en värld som är full av intryck och för att kunna skapa mening 

av sin omvärld behöver dessa sållas och kategoriseras (Weick, 1995). Berättelser 

kan användas som ett medel för att skapa mening av omvärlden (James & Minnis, 

2004). Som vi redogjorde för tidigare är organisationsidentiteten tätt kopplad till 

hur medarbetarna tolkar och agerar kring på ledtrådar. Den sociala verkligheten 
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som medarbetarna skapar runt If sker delvis genom den kommunikation som led-

ningen kommunicerar i den externa kommunikationen (Christensen, 1997). Då 

medarbetare tar del av organisationskommunikationen och, som Christensen (1997) 

menar, ofta är mer intresserade av den externa kommunikationen är det relevant att 

den identitet som de kommunicerar utåt är koherent med den som kommuniceras 

internt. Är meddelanden splittrade försvåras arbetet med att kommunicera en tydlig 

identitet (Heide et al., 2012). Utifrån respondenternas svar kan det tolkas som att 

den externa kommunikationen betyder samma sak internt. Dock är det möjligt att 

medarbetarna tillskriver de olika orden olika meningar (Gioia et al., 2004). Således 

är det inte givet att de tolkar samarbetet likadant.  

 

Ja men jag tyckte att det var framsynt att ta det initiativet. De var ändå några år sedan 

de gick in och det var ganska tidigt just för den podden tror jag. Och det var ju fak-

tiskt… Det trodde jag inte att dom… Jag trodde de var väldigt knutna till de tradit-

ionella kanalerna så det blev jag lite imponerad av. (Respondent 9) 

 

Respondenten i det ovanstående citatet anser att If var moderna men upplevde inte 

att de var så moderna. Podcastsamarbetet fungerade således som ett bevis på och 

ett bekräftande av Ifs kärnvärden och vision. Storytelling kan användas som ett 

kraftfullt verktyg för ledarskap, kunskapsspridning, problemlösning, beslutsfat-

tande och förtroendeskapande (James & Minnis, 2004). Blandningen av storytel-

ling, meningsskapande samt identitet blottlägger kapaciteten att generera mening 

över tid för att hålla samman det förflutna, nuet och framtiden (Bird, 2007).  

5.2.1 Porträttet av If 

Berättelser är ett meningsskapande verktyg som inte bara hjälper oss att skapa för-

ståelse av andras handlingar utan formar även den egna identiteten (Bird, 2007). 

Medarbetarna uppfattar att If porträtteras i sponsormeddelandena som ett modernt 

och personligt företag. I empirin kan vi se att respondenterna skapar mening kring 

podcasten på två sätt: dels genom det sätt som sponsormeddelanden förmedlas men 

även genom olika berättelser. Som vi redogör för tidigare upplever medarbetarna If 

som ett modernt och personlig försäkringsbolag som även kan skapa trygghet. 

Podcastavsnitten släpptes varje vecka och flera respondenter menar att de under 
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tiden sponsorsamarbetet existerade lyssnade kontinuerligt på den. Genom att kon-

sekvent och upprepande kommunicera organisationens önskade position på mark-

naden internt förtydligas visionen, vilket institutionaliseras och organisationsmed-

lemmar kan börja identifiera det karaktärsdraget med organisationen (Dhalla, 

2007). 

Respondenterna använder sättet som sponsormeddelandena förmedlas som ett 

sätt att differentiera sig från andra. Flera respondenter är negativa till reklam i 

podcasts där det upplevs som att podcastproducenter läser upp meddelandet från ett 

papper. Många ogillar även när organisationer gör reklam genom en förinspelat 

meddelande. 

“Man vet ju att de första 30 sekunderna är bara att spola förbi. Jag vill inte höra om 

“digitalisterna”. Men när de flätar in det så. Det är det som gör det otroligt smart. De 

flätar in det väldigt snyggt, just i sponsorskapet.” (Respondent 7) 

 

En respondent uttrycker att man gjort sponsormeddelandet till en naturlig del 

podcastinnehållet och jämför Schulmans och Eklunds sätt att väva in det i samtalen 

med en annan podcast som istället har reklamavbrott mitt i avsnittet. Responden-

ternas svar visar tydligt att sättet som sponsorskapet framförs på är av betydelse för 

hur det upplevs. Genom att låta Schulman och Eklund tala fritt kring If och företa-

gets tjänster så upplever respondenterna således en starkare koppling till Schulman 

och Eklund samt att sponsormeddelanden får en mer personlig prägel. 

5.2.2 Berättelser i podcasten 

Berättelserna om medarbetarna, som förmedlas i podcasten, fungerar som en dag-

bok och förtydligar vad företaget är, vad de gör samt vad de vill uppnå (Broms & 

Gahmberg, 1983). Berättelserna kan ses som ett hjälpmedel för medarbetarna att 

skapa mening av deras arbete och arbetsplats (Hansen & Kahnweiler, 1993). I in-

tervjuerna av medarbetarna en rad exempel på olika sponsormeddelanden, vilka vi 

delat in i tre kategorier: berättelser om medarbetare, berättelser om If samt ”Tack 

If!”. 

I den första kategorin tar de upp flera exempel på när medarbetare har nämnts i 

podcasten och samtliga respondenter uttrycker positiva känslor kring medarbetar-

nas medverkan i sponsormeddelandena och beskriver det som “kul” och “roligt” att 
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höra. Flera respondenter upplever att det visar på hur företaget är och att visar upp-

skattning för att flera får ta del av deras vardag. En respondent tycker också att det 

är kul och uppskattar att Ifs värld syns utanför företaget och beskriver det som att 

“Det blir liksom ännu mer att ”det är ju min arbetsplats dom pratar om” på nått 

sätt” (Respondent 5). Alvesson och Björkman (1992) menar att organisationsmed-

lemmar ofta är intresserade av vad som händer och är känslomässigt involverade i 

det som händer. Det kan tolkas som att respondenten är stolt över att If nämns i 

podcasten. Genom att använda berättelser i podcastens där medarbetarna framställs 

på ett positivt och kompetent sätt kan samhörigheten internt höjas samt att motivat-

ionen kan stimuleras (Christensen, 1997). En respondent berättar som omnämndes 

i podcasten berättade att det resulterade i att arbetet förhöjdes. James och Minnis 

(2004) menar även att storytelling kan fungera som ett hjälpmedel för medarbetarna 

att förstå vad företaget tror på. Flera respondenter upplever att If porträtteras i med-

delande som personliga och moderna, vilket skiner genom vissa budskap. En re-

spondent uttrycker det följande: 

 

“Hon verkar ju väldigt rolig faktiskt när man hör henne i podcasten. Verkar ha en bra 

relation med dem, vilket tyder på att hon verkar vara en rolig person att ha att göra 

med. Jag har inte träffat henne själv men man får ju det när dem pratar så ledigt om 

henne. Det var nån gång inför det 100:e avsnitt de skulle få upp Kajsa att göra nån 

sång på scenen. Att dom kan säga nått sådant tyder ändå på att både hon framförallt 

har nån slags distans till sig själv och kunna bjuda på sig själv i det sponsorskapet. 

(Respondent 6)” 

 

Citatet kan tolkas att som att respondenten genom meddelandet skapar en mer per-

sonlig relation till de som nämns. Trots att respondenten inte träffat Kajsa har hen 

en uppfattning om hur hon är. En respondent menar att de inte jobbar så nära och 

berättelserna kan således fungera för att skapa en gemenskap inom organisationen 

(James & Minnis, 2004). Det är troligare att medarbetare uppfattar meddelanden 

från en tredje part som mer trovärdiga än meddelanden från den egna organisat-

ionen (Dhalla, 2007). Detta resonemang stärks då flera respondenter beskriver med-

delanden som väldigt genuina samt att de upplever att Schulman och Eklund menar 

vad de säger, snarare än att det bara framstår som tomt prat.  Vi kan även se att 

medarbetarna bygger upp en slags kändisstatus kring medarbetarna som varit med 

i podcasten.  
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Kajsa på If” har ju blivit något av en kändis verkar det som. Jag känner ju också till 

henne nu bara för att man hört från podcasten. (Respondent 6) 

 

”Det är väl kanske mest att man har stött på Kajsa efteråt och så har vi inte pratat med 

henne utan av vad jag kan minnas har man pratat med andra personer om att: Juste, 

det där är Kajsa som är i podden.” (Respondent 9) 

 

En annan respondent anser också att det är roligt, då respondenten känner personen 

som omnämndes i meddelandet samt att de skapar en uppfattning om organisat-

ionen som personlig. 

 

“Jag tycker det är klockrent! För det är, jag vet att det är precis så If vill uppfattas, If 

vill uppfattas som ett väldigt personligt försäkringsbolag där man inte ringer in till en 

faktisk person, när dom berättar då att, ja men det är X sitter i telefon. Då blir ju 

bilden av If rätt person. Så att, jag tycker bara det är klockrent att det blivit såhär.” 

(Respondent 4) 

 

Utöver berättelser om medarbetar som gav respondenterna flera exempel på berät-

telser om If. De kan vidare delar in i två kategorier: Berättelser om kundservice och 

berättelser om Ifs aktiviteter. Vi inleder med att behandla Schulman och Eklunds 

egna erfarenheter om If samt meddelanden från konsumenter som läses upp. I den 

andra kategorin behandlar vi samtal som syftat till att informera om Ifs tjänster och 

produkter. Flera av dessa berättelser handlar om hur If har kunnat hjälpa sina kon-

sumenter att få hjälp och respondenterna anser att berättelserna i podcasten förmed-

lar trygghet, pålitlighet samt att det är lätt och enkelt att får hjälp av If och två 

respondenter anser att sponsormeddelanden förtydligar Ifs motto “Lugn, vi hjälper 

dig”. Berättelserna om hur If hjälper sina kunder sänder budskap till den externa 

målgruppen om att If kommer att ta hand om den men medarbetarna kan tolka det 

annorlunda, då berättelserna innehåller budskap och värderingar om vad If står för 

och hur medarbetare på If ska förhålla sig till sina kunder (James & Minnis, 

2004).  Dessa har i mångt och mycket handlat om människor som hört av sig till If 

och uttryckt uppskattning för deras service och tjänster. En respondent uttrycker sig 

följande: 

 

“Det var nån nöjd kund som hade mailat in, jag tror att det var en nöjd kunds mamma 

som hade råkat ut för en bilolycka eller något sånt där och det var långt om hur… De 

läser upp mailet egentligen då, hur If hade hjälpt dem väldigt lätt och smidigt.” (Re-

spondent 6) 



 

 29 

 

Respondenten beskriver att de hör många historier om nöjda kunder på kundtjäns-

ten och upplever att det är kul att det kommer ut i marknadsföringsmening och re-

spondenten upplever att “Det är kul att få höra lite sånt, man känner igen sig själv 

i känslan.” (Respondent 6). 

5.2.3 Sponsormeddelandena ur ett meningsskapande perspektiv 

Utifrån den föregående delen kan vi se att medarbetarna skapar mening kring 

podcasten genom att välja ut vissa berättelser ur podcasten som representerar verk-

ligheten. Hur medarbetare tolkar händelser och handlingar i sin omvärld är starkt 

kopplat till hur de ser på sig själva samt sin omvärld (Weick, 1995). Genom att 

koppla respondenternas svar till hur de ser på organisationen kan vi se att det finns 

en tydlig koppling mellan de ord de använder för att beskriva organisationen och 

de ord de använder för att beskriva sponsormeddelanden. 

Ett vanligt förekommande meningsskapande fenomen i organisationer är själv-

uppfyllande profetior (Weick, 1995). Det innebär att de när medarbetarna letar efter 

ledtrådar för att skapa mening av berättelserna i podcasten sker det genom en lins 

av vad de förväntar sig att det ska innebära. Då de aldrig varit med om ett liknande 

sponsorsamarbete tidigare har de ingen erfarenhet som de kan relatera till och de 

använder således organisationsidentiteten som tolkningsram för att skapa mening 

kring vad If är och vad de vill göra (Soin & Scheytt, 2006). 

Medarbetarnas tolkningar bygger på sannolika tolkningar snarare än exakthet 

men då flera av respondenterna tolkat sponsorskapet kan vi tolka det som att me-

ningsskapandet har passerat den individuella nivån till en intersubjektiv nivå och 

de individuella tankarna och känslorna har etablerats i ett gemensamt medvetande 

(Weick, 1995). Då medarbetarna skapar mening och pratar om en social verklighet 

där berättelserna symboliserar företagets moderna och personliga karaktärsdrag, 

valideras de sannolika tolkningar och etableras som sanningar (Weick et al., 2005). 

Ytterligare en viktig aspekt av meningsskapandet är det sociala samspelet 

(Weick, 1995) och flera en de respondenter som blivit omnämnda i podcasten be-

rättar att det uppmärksammades både internt och externt och att responsen uteslu-

tande var positiv. Då meningsskapandet är en pågående process påverkar olika sam-

tal, i likhet med det ovannämnda, hur medarbetarna uppfattar medarbetarnas med-

verkan i sponsormeddelanden. 
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”… det var ju många gamla kompisar som hörde av sig, ex-flickvänner som hörde av 

sig och det var väl lite av en prime. Mådde jävligt bra där.” (Respondent 7) 

 

Medabetarnas uppfattning om hur andra uppfattar dem påverkar hur de ser på före-

taget (Weick, 1995) och utifrån det ovanstående citatet kan vi tolka det som att de 

sociala samspelet med omgivningen stärkte respondentens uppfattning som spon-

sorskapet som något positivt. Flera respondenter har samma uppfattning och upp-

lever att de får en mer personlig koppling till personerna som nämns. När medarbe-

tare är med i sponsormeddelanden skapar det en rolig atmosfär på arbetsplatsen, 

personer pratar om det och personer som blivit nämnda menar att det varit kul för 

dem samt att de fått positiv respons av medarbetare, vänner och övriga intressenter. 

Utifrån respondenternas svar upplever vi att det genom dessa berättelser i podcasten 

skapas en gemenskap, där medarbetarna pratar och skojar på ett positivt sätt om 

personer som figurerat i podcasten. 

Det sociala samspelet spelar även roll i hur medarbetare skapar meningen om 

berättelserna om If. Organisationsmedlemmarna på ett företag har ett intresse i att 

få reda på vad som händer med en organisations tjänster och produkter eller hur 

kunder uppfattar dem. Intresset och känslorna kopplat med detta kan på ett övergri-

pande plan sammankopplas med verksamheten (Alvesson & Björkman, 1992). 

Dhalla (2007) menar att organisationsmedlemmar generellt sätt är medvetna om de 

uppfattningar som organisationen skapar med externa publiker och att det är viktigt 

att organisationer hanterar kommunikationen på ett sätt som är sammanhängande 

och enhetlig med den organisationsidentitet som kommuniceras internt. Då identi-

teten konstrueras av medarbetarnas syn på If samt hur de upplever att den externa 

publiken uppfattar If kan vi se att podcastens sponsormeddelanden har haft bety-

delse för hur identiteten formas. 

5.2.4 Tack If 

Den typ av sponsormeddelande som väckt störst uppmärksamhet hos responden-

terna är när Schulman och Eklund tackar If för att de gör podcasten möjlig. Detta 

tar sig oftast uttryck i utropet ”Tack If!” och återkommer i flera podcastavsnitt, 

stundtals självt och ibland i samband med berättelser och anekdoter. Enligt Kajsa 

är ”Tack If!” något som Schulman och Eklund skapat själva och som växt organiskt 
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utan Ifs påverkan. Det är väldigt populärt utanför organisationen och används av 

många personer, både kunder och andra, som hashtagg och symbol för att identifi-

era sig som deras podcastlyssnare. Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar att 

berättelser kan börja leva ett eget liv. Sponsormeddelanden i podcasts är ofta sam-

mankopplade med att stödja podcastens existens (Dehm, 2010). Vi upplever att den 

ursprungliga betydelsen av utropet har vidareutvecklats av podcastlyssnarna. Inled-

ningsvis användes utropet för att visa tacksamhet till If för att de sponsrar podcasten 

med pengar och, som Schulman och Eklund själva uttrycker det, “gör podcasten 

möjlig”. Senare har podcastlyssnarna anammat det och använder det i en mängd 

situationer som, till synes, varken är relaterade till If eller Alex & Sigges Podcast. 

Det visar sig exempelvis på flera sociala medier, där en sökning på hashtaggen 

#tackif resulterar i över 2500 inlägg på Instagram och Twitter (Instagram, 2016; 

Twitter, 2016) och utropet används även på Facebook i inlägg och på Ifs Facebook-

sida. En respondent berättar: 

“När man märker alla kommentarer bland deras Facebookgrupp. Man märker ju att 

det är mycket och folk tar ju till sig det här “Tack If!” och det budskapet, på något 

vis.” (Respondent 3) 

 

En respondent förtydligar det följande: 

”Men jag menar folk broderade ju in det på sina studentmössor och sånt också liksom. 

Så att det blir ju mer en rolig grej. Jag vet när jag var på showen också, den om dom 

hade den ”älska mig”. Så sa ju folk tack If i slutet när dom applåderade och sånt 

också. Det har ju verkligen satt sig hos mig och hos andra.” (Respondent 1) 

 

Flera respondenter som arbetar på företagets kundsupport har berättat hur kunder 

har sagt “Tack If!” i samtal eller skrivit det i mail. Internt används det som ett in-

ternskämt i flera sammanhang, vilket vi kommer gå in på senare i uppsatsen i avsnitt 

5.3. 

5.2.5 Autokommunikation 

Enligt Christensens (1997) modell så har de sponsormeddelandena som är ämnade 

för Ifs målgrupp ett speciellt budskap (Message 1) och formas i form av en berät-

telse (code 1) som är ämnat för den externa målgruppen. Men som nämnt tidigare 
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så är gränserna mellan vad som är intern och extern kommunikation allt mer otyd-

liga och medarbetare tar del av organisationens externa kommunikation vilket i det 

här fallet är sponsormeddelandena i podcasten. När en organisations medarbetare 

tar del av kommunikationen som är riktad mot externa publiker så uppstår fenome-

net autokommunikation (Broms & Gahmberg, 1983; Christensen, 1997). När med-

arbetarna tar emot meddelandet så läser de meddelandet ur sin världsbild vilket 

präglas av att vara anställd på If till skillnad från den externa målgruppen och detta 

är code 2 i modellen, när medarbetare tar emot meddelandet ändras kontexten som 

det ursprungliga meddelandet var ämnat för och det skapas ett nytt meddelande som 

är relevant för medarbetare skapas vilket i modellen kallas message 2 (Christensen, 

1997). Ett exempel här kan vara uttrycket “Tack If!” som i podcasten uttrycks för 

att tacka organisationen If som sponsrar podcasten och gör den möjlig att finnas. 

När medarbetare tar emot detta meddelande så ändras kontexten och ursprungliga 

meddelandet får en ny betydelse då. En respondent berättar hur hen hanterade med-

delandet i början av sponsorsamarbetet: “När de sa “Tack If!” sa man varsågod”. 

(Respondent 8) 

Vi tolkar detta som att det sker autokommunikation via podcasten i form av 

sponsormeddelanden som når Ifs medarbetare med ett annat meddelande än det som 

skickas ut till den externa publiken. Hur medarbetare tolkar meddelandet är svårt 

att kontrollera men detta gäller kommunikation överlag (Christensen, 1997). Även 

om autokommunikationen ofta är utformad med ett direkt meddelande till de interna 

publikerna har meddelandets betydelse mer att göra med situationen eller kontexten 

än den kompositionen av meddelandet (Christensen, 1997). En del av kontexten är 

behovet av identitet och identifikation som karaktäriserar organisationer idag och 

autokommunikationsmodellen ger starka förutsättningar för att främja en identifie-

ring bland medarbetarna (Christensen, 1997). Vi tolkar även podcastformatet som 

en del av kontexten då den via samarbetet har en relation till medarbetarna och If 

vilket även Schulman och Eklund som förmedlar berättelserna har. Denna tolkning 

tycker vi styrks då flera respondenter nämner att de har varit besök på olika avdel-

ningar och kontor och träffat människor. En respondent berättar att “Ibland ser man 

dem i personalmatsalen och käkar” (Respondent 6). Kajsa berättar att det var “kö 

för att ta bilder med dem och sådär” när hon var på kontoret i Göteborg. 
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5.3 Uttrycken i organisationen 

I den här delen utgår vi från de tidigare delarna och ämnar att analysera och länka de 

tidigare delarna. Syftet med denna del är att se en helhet runt sponsorskapet och medar-

betarna. 

5.3.1 Tack If. 

Förutom berättelser, anekdoter och skämt är den mest vanligt förekommande före-

teelsen från podcasten “Tack If!”. Respondenterna säger att även de som inte lyss-

nat på podcasten förstår utropet vilket kan tolkas som att “Tack If!” är så etablerat 

att alla förstår innebörden av uttrycket. 

“Men om man säger det så känner alla igen sig då är alla såhär ”haha, åh vad roligt” 

liksom och förstår vad man menar.” (Respondent 1) 

Som vi nämner tidigare i analysen används det på ett flertal sätt och vid flera till-

fällen internt. Respondenter berättar några exempel där det används, exempelvis 

när någonting går extra bra, när det är fredagsfika samt att det är mer regel än un-

dantag att säga “Tack If!” när företaget står för notan. Det framgår även att det 

aldrig varit något seriöst kring det utan att det alltid använts på ett skämtsamt sätt, 

exempelvis när lönen kommer samt att utropet används vid flera tillfällen även när 

det inte har något att göra med If. 

“Om vi har en privat gruppfest liksom och så tycker vi att vi har det gött då säger vi 

“Tack If” liksom fastän det inte har nått med If att göra för det är vi personligen” 

(Respondent 1). 

 

“Tack If!” är något som används frekvent av och har flera betydelser och som vi 

nämner tidigare har utropets ursprungliga betydelse ändrats av medarbetarna. De 

konnotationer som respondenterna tillskriver uttrycket är enbart positiva och i de 

sammanhang det används har medarbetarna skapat en kollektiv mening av “Tack 

If!” som ett uttryck för tacksamhet mot företaget. I de privata sammanhang som 

varken har med If eller Alex & Sigges Podcast att göra kan användningen av “Tack 

If!” tolkas som ett uttryck för gemenskap runt företaget och podcasten. En respon-

dent beskriver det följande. 
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Jag kan tänka mig att den är lite dubbelbottnad. Jag ser ju tack If som ett sponsorbi-

drag utifrån deras egen vinkel, vilket möjliggör att det kan driva den här podden. Sen 

är det väl att tack If låter positivt, att det är något positivt. (Respondent 9) 

 

Som vi nämner tidigare menar flera respondenter att det inte pratas lika mycket om 

podcasten nuförtiden jämfört med inledningen av sponsorskapet. Dock lever utro-

pet kvar, vilket vi tolkar som att det har inkorporerats av medarbetarna och att det 

fortfarande finns en koppling mellan medarbetarna, podcasten och If. Varje gång 

som utropet används internt och externt påminner det om sponsorsamarbetet och 

dess lyckade effekter och kan öka medarbetarnas lojalitet till organisationen. Då 

respondenterna uppfattar att sponsorsamarbetet varit i linje med företagets identitet 

kan det tolkas som att “Tack If!” representerar, och blir ett uttryck, för organisat-

ionsidentiteten. Ett intressant fall av meningsskapande var när sponsorskapet avslu-

tades. Flera medarbetare uttryckte en chock över att det avslutades och försökte 

först varför. Detta är ett typexempel på den meningsskapande processen. En respon-

dent berättar att det började spekuleras om det berodde på de uttalanden som Schul-

man och Eklund hade gjort i ett avsnitt några veckor tidigare. Meningsskapandet 

bygger på sannolikhet och rimlighet snarare än precision (Weick, 1995). Vi kan 

således se att respondenten noterade den avvikande händelsen och kopplade den till 

tidigare händelser. Då respondenten upplevde att sponsorskapet var bra och ansåg 

att det gav goda effekter för företaget förstod hen inte varför företaget ville avsluta 

sponsorskapet. 

“In order to create loyalties, the organization has to manufacture the 

symbols of loyalty: the flags, the rituals, the names. The organization 

must celebrate what it is and what it stands for through rituals and 

ceremonies. Affirmation of faith must be followed by constant 

re-affirmation” - (Olin, 1989 i Christensen, 1997, s. 25) 

 

Respondenterna berättar att de upplever Ifs samarbete med podcasten och hur If 

porträtteras i sponsormeddelandena genom podcasten som “moderna”, “nyskap-

ande”, “smarta” och “personliga” och flera av respondenterna berättar att det över-

ensstämmer med bilden de har av If. Som vi nämnde tidigare använder sig medar-

betare av uttrycket “Tack If!” internt och externt i olika situationer vilket kan tolkas 

som en ritual för att identifiera sig med If och podcasten. Utöver detta berättar ma-

joriteten av respondenterna att samarbetet har varit väldigt lyckat och är “Det 
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smartaste som If någonsin har gjort och dom [Schulman och Eklund] också för den 

delen”. (Respondent 5) 

Med grund i respondenternas uppfattning av samarbetet samt värderingarna associ-

erade med podcasten och organisationen kan man tolka “Tack If!” uttrycket som ett 

tack för ett bra samarbete, som ett sätt att identifiera sig med If, podcasten och de 

förknippade värderingarna “moderna”, “nyskapande” och “personliga”. I intervju-

erna ombads respondenterna att resonera kring hur det känns att Schulman och 

Eklund pratar om deras arbetsplats i podcasten svarade en respondent: 

“I början kände man sig lite stolt. När de (Schulman och Eklund) sa “Tack If! sa man 

varsågod! Sen vänjer man sig men det var nytt i början och känner typ, här jobbar 

jag” (Respondent 8). 

 

 

5.3.2 Stolthet 

En känsla som åtta av respondenterna har uttryckt är att de känner sig stolta över 

att If sponsrar podcasten. Av de åtta respondenterna så är det sju som uttrycker att 

de känner sig stolta när If nämns i podcasten genom sponsormeddelanden. Majori-

teten svarade liknande när de berättade om känslan men vi ger två exempel för att 

visa hur svaren ungefär sett ut när vi frågat hur de känner när If nämns i podcasten: 

”Det är väldigt kul att veta att det är If som de pratar om. För då känner sig lite stolt 

över att vara med i företaget” (Respondent 6) 

 

“Jag blir rätt stolt faktiskt, det känns bra tycker jag.” (Respondent 4). 

Tidigare när vi nämnde sponsormeddelanden nämnde vi olika brev som var relate-

rade till företaget och dess medarbetare. I ett av sponsormeddelanden läser upp ett 

brev från en mamma som varit i bilolycka och fått hjälp enkelt och smidigt och i ett 

annat meddelande berättar de att de suttit med supporten under en dag och talar om 

hur duktiga medarbetarna där var under dagen. När man använder sig av externa 

medier för att hylla medarbetare eller företag så kan man få reaktioner från medar-

betare som inte går att uppnå genom intern kommunikation, som exempelvis stolt-

het, stärka samhörigheten internt och eventuellt motivera dem samt öka produkti-

viteten (Christensen, 1997). Vi har inte varit med under hela samarbetet och kan 

därför inte fastställa huruvida de var stolta innan sponsringen av podcasten men vi 
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tycker oss se en stark koppling mellan podcasten och stoltheten då så många re-

spondenter uttrycker stolthet i relation till podcasten. Podcasten som meddelat dessa 

meddelanden, hur meddelandena utformats samt medarbetarnas upplevelse av If 

när de nämns i podcasten stämmer överens med Christensens (1997) teori om auto-

kommunikation som verktyg för att skapa stolthet hos medarbetare vilket vidare 

ökar vår övertygelse om att podcasten har haft effekt på den stolthet som respon-

denterna förmedlar under våra intervjuer. Alvesson och Björkman (1992) menar att 

känslor och intresset för produkter är intressant för medarbetare och kan styrka 

identifikationen med organisationen och podcasten kan således tolkas som stär-

kande av identifikationen med organisationen då alla respondenter känner en stolt-

het att vara förknippade med If. Om vi betraktar den uttryckta stoltheten ur ett me-

ningsskapande perspektiv ser vi att det är stolta över podcastsamarbetet och att 

nämnas i podcasten. Som vi tidigare gått igenom har de konceptualiserat sponsor-

meddelandena i olika ord där moderna och personliga oftast nämns. Vi tycker oss 

se en koppling mellan att de värdeord som de kopplar till podcasten och If med den 

stolthet de uttrycker dvs. att stoltheten förstärker deras syn och identifiering med If 

och därmed styrker organisationsidentiteten som då de förknippar värdeorden mo-

derna, personliga och nyskapande vilket är deras syn på organisationen. Som vi tog 

upp tidigare i analysen så tolkar vi användningen av “Tack If!” som ett sätt att fira 

samarbetet samt identifiera sig med If, podcasten och de förknippade värderingarna. 

Uttrycket “Tack If!” och historier om medarbetarna är något som konsekvent upp-

repas. Dhalla (2007) säger att detta förstärker den känsla medarbetare upplever runt 

meddelandena, förtydligar den vision som medarbetarna tolkar ur meddelandena 

vilket då kan institutionaliseras och organisationsmedlemmarna börjar identifiera 

karaktärsdragen med organisationen. 

5.3.3 “Vi och Dem”-känslan 

Storytelling kan skapa gemenskaper och lojalitet till grupper. Vi ansåg det därför 

relevant att undersöka om det uppstått några gemenskaper på företaget samt om det 

uttrycks i ett större perspektiv. Majoriteten av respondenterna upplevde inte att det 

finns några grupperingar i företaget, dock så uppfattade två respondenter att det 

finns grupperingar. Den ena respondenten tycker sig uppfatta en “vi och dom”-
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känsla medan den andra respondenten anser att det är tydligt och påpekar att det är 

lite utav en folkdelare och fortsätter sedan: 

“Vissa får ju för sig att utan att ha lyssnat inte tycker om det. Det blir ju lite den: “ni 

förstår inte, för ni lyssnar inte, hur bra den är”. (Respondent 8)” 

 

Vi finner det intressant att en majoritet av respondenterna inte tycker det finns nå-

gon gruppering runt podcasten då alla respondenter lyssnar på podcasten och säger 

att de uteslutande pratar om podcasten med personer som lyssnar på den, vilket de 

egentligen inte behöver. Flera respondenter uttrycker att de gillar samtalsämnena i 

podcasten och nämner intressanta idéer/resonemang som exempel på bra innehåll, 

vilket de kan förklara för de som inte lyssnar på podcasten och då tala om det med 

dem, men vi tolkar det som att de väljer att inte göra det. Vi uppfattar detta som att 

det kan finnas en liten gruppering utan att respondenterna nödvändigtvis reflekterat 

över det. Enligt Alvesson och Björkman (1992) så breddar en stark organisations-

identitet kollektivkänslan i ett företag och rivalitet mellan olika grupper som ofta 

tydliggörs genom att grupperingar i form av “vi” och “dem” reduceras. Motsatsen 

blir då att det skapas interna grupperingar när det inte finns en stark organisations-

identitet som bidrar till en breddad kollektivkänsla. Om vi återgår till de två tidigare 

nämnda respondenterna som beskriver att de har uppfattat en “vi och dem”-känsla 

kan det tolkas som att de inte identifierar sig starkt med organisationens identitet. 

Alvesson och Björkman (1992) fortsätter genom att säga att vid en stark organisat-

ionsidentitet så skapas dessa förhållanden med externa grupper istället för interna 

då kollektivkänslan breddas. När vi då breddar “vi och dem”-känslan och vänder 

den mot konkurrenterna istället för internt och frågar respondenterna om de uppfat-

tar att podcasten har haft en roll i den breddade “vi och dem”-känslan uttrycker sex 

av dem att de upplever det så. Flera av dessa respondenter använder ord som “mo-

derna”, “nyskapande”, “nytänkande”, “smart” för att beskriva sponsringen av 

podcasten och anser att samarbetet med podcasten representerar dessa värderingar 

samt att samarbetet har förstärkt “vi mot dem”-känslan gentemot konkurrenterna. 

”... vi vågar testa nya saker, att vi är lite nyskapande, i allt vi gör, och att det lyser 

igenom där också, att vi är lite mer personliga, bättre, modernare än dom andra gråa 

tråkiga standardiserade och, vad ska man säga, traditionella försäkringsbolaget som 

inte fanns där.”(Respondent 5) 
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I det ovanstående citatet utvecklar respondent 5 sin uppfattning om varför podcas-

ten bidrar till en “vi och dem”-känsla. 

”Yes, jag tycker att budskapet är att If är ett modernt företag. If är framförallt moder-

nare och mer innovativa än sina konkurrenter” (Respondent 7) 

 

I och med att majoriteten inte tyckte att det finns en “vi och dem”-känsla internt 

men tycker att det finns externt kan det tolkas som att det finns en stark organisat-

ionsidentitet och en breddad kollektivkänsla (Alvesson & Björkman, 1992). Men 

precis som tre respondenter beskriver så kan man anta att det finns en naturlig kon-

kurrens mot andra försäkringsbolag vilket pekar mot att den ursprungliga “vi och 

dem”-känslan gentemot konkurrenterna troligtvis fanns innan podcastsamarbetet 

startade. Dock så uppfattar vi att även om podcasten inte var grunden till den ex-

terna “vi och dem”-känslan så tolkar vi att den åtminstone kan ha förstärkt känslan 

och således medarbetarnas identifikation med If. Vi fann dock ett avvikande exem-

pel angående uppfattningen av podcastens inverkan på “vi och dem”-känslan där 

en respondent inte upplever att det finns en “vi och dem”-känslan på grund av 

podcasten utan beskriver att känslan generellt finns då konkurrenterna helt enkelt 

är konkurrenter. Samtidigt uttrycker hon att hon tror att konkurrenterna gärna velat 

göra ett liknande sponsorskap samma sak “just för att det är så pass, nytänkande...” 

(Respondent 1). Här skiljer vår respondent på sin egen uppfattning och hur hon 

uppfattar att konkurrenterna ser på hur podcasten kan ha bidragit till en “vi och 

dem”-känsla. Dhalla (2007) menar att den interna uppfattningen om hur externa 

intressenter ser och upplever organisationen är en organisations image och att den 

kan påverkas av organisationsmedlemmar genom konstruktionen och projektionen 

av bilder av organisationsidentiteten. Med detta vill vi belysa att uppfattningen re-

spondent 1 har av konkurrenternas bild av If skapas från hennes egen bild av If, 

som i sin tur kan påverkas av huruvida organisationen konstruerar och projekterar 

en bild av organisationsidentiteten. I detta fall är respondenternas uppfattning av 

samarbetet projektionen av organisationsidentiteten. Det som lyser igenom här är 

ordet “nytänkande” som hon väljer att beskriva samarbetet med utifrån den image 

hon uppfattar att konkurrenter har på If. 
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5.3.4 Ifs cirkel 

Utifrån teoretiska referensramen, den tidigare delen av analysen samt empirin äm-

nar vi att utforska en övergripande tolkning av samarbetet samt medarbetarnas 

uppfattning och meningsskapande. 

Som vi tidigare redogjort förknippar respondenterna hur de upplever att If fram-

ställs i podcasten, podcasten i sig, samarbetet med den samt organisationen If med 

orden “moderna”, “nyskapande”, “nytänkande” samt “personlig”. Kajsa berättar att 

de vill uppfattas som moderna och nytänkande. Vidare berättar hon att försäkrings-

bolag överlag är opersonliga och att de vill att sponsorskapet ska ge dem en person-

lighet samt skapa en bild som ett varmare varumärke. Det sistnämna kan tolkas som 

att de vill uppfattas som ett personligt försäkringsbolag. Man kan då tolka det som 

att organisationsidentiteten är länkad till värdeorden “moderna”, “personliga” och 

“nytänkande”. Respondenterna överlag uppfattar If som “nytänkande”, “moderna” 

och “personliga” som vi belyser tidigare i analysen. Detta kan tolkas som att de i 

stor grad uppfattar vår tolkning av Ifs organisationsidentitet. Utöver detta så belyser 

vi även att de använder dessa värderingar för att differentiera sig från organisation-

ens konkurrenter, utöver det berättar några respondenter att de tror att de uppfattas 

som “nyskapande” och “moderna” av utomstående. Vi tolkar detta som att respon-

denterna har en stark övertygelse om vad organisationsidentiteten innebär. Detta 

tyder enligt Dhalla (2007) på att det finns en stark organisationsidentitet bland re-

spondenterna. 

Vår tolkning av organisationsidentiteten stämmer överens med dessa värdeord 

som konceptualiserats runt podcasten och samarbetet. Respondenterna uppfattar att 

sponsormeddelandena och samarbetet uppfattas med dessa värdeord fastän Schul-

man & Eklund inte nämner dessa värderingar i sponsormeddelandena. De har då 

skapat den meningen runt sponsormeddelandena och samarbetet genom de me-

ningsskapande interaktionerna som vi tagit upp tidigare i analysen. Weick (1995) 

berättar att meningsskapandet är grundat i identiteten på en organisatorisk och in-

dividuell nivå. Weick (1995) menar även att vilka vi tror att vi är som organisation 

formar sättet vi agerar på, och hur vi tolkar. Utifrån det kan man tolka att organi-

sationsidentiteten har spelat en roll i medarbetarnas tolkningar och meningsskap-

ande runt sponsormeddelandena samt sponsorsamarbetet. Man kan tolka det som 
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att medarbetarna letar efter ledtrådar som pekar på organisationsidentitetens värde-

ord, dvs. “Moderna”, “nytänkande” och “personliga” för att skapa mening runt sam-

arbetet samt sponsormeddelandena (Weick, 1995). Vi tolkar det som en självupp-

fyllande profetia då vår tolkning av hur If vill framställas genom dessa värdeord 

och troligtvis försöker kommunicera ut detta via sponsormeddelandena i podcasten. 

Vilket då kommer tillbaka till medarbetarna via sponsormeddelandena, som de då 

tolkar och skapar mening runt, i en kontext som medarbetare på If med hjälp av Ifs 

organisationsidentitet (Christensen, 1997). Genom det som tidigare nämnts så kan 

det tolkas som att de värdeord, som If vill uppfattas som, nästan är identiska med 

de värdeord som medarbetarna genom meningsskapandet, som enligt Weick (1995) 

påverkas av organisationsidentiteten, av sponsorsamarbetet har konceptualiserat. 

Och som vi beskriver i det tidigare avsnittet så uppfattar sex av de åtta responden-

terna som inte har haft en stor roll i samarbetet att podcastsamarbetet har haft en 

roll i “vi och dem”-känslan vilket kan tolkas som att de uppfattar en starkare iden-

tifikation med organisationen. En starkare organisationsidentitet kan tänkas på-

verka tolkandet och meningsskapandet mer än en svagare organisationsidentitet vil-

ket då innebär att det ökar sannolikheten för medarbetarna att tolka och skapa me-

ning runt, If-relaterade händelser i framtiden, i enlighet med organisationsidentite-

ten blir större. 
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6. Slutsats & Diskussion 

Ur vårt empiriska material visas tydliga tecken på hur medarbetarna skapat förstå-

else av samarbetet genom meningsskapande processer. Vi finner att de har tolkat 

sponsormeddelanden och sponsorskapet som helhet och sedan skapat mening av 

dem genom att interagera med andra medarbetare, kunder och vänner. Via uttryck 

som “Tack If!”, berättelser och skämt som använts internt har respondenterna kon-

ceptualiserat värdeord som beskriver hur de uppfattar samarbetet. Vi tycker oss vi-

dare se att organisationsidentiteten har bidragit i den meningsskapande processen 

som respondenterna genomgått för att förstå samarbetet. Medarbetarnas återkom-

mande till ord som ”personligt”, ”innovativt” och ”modernt” i deras refererat till 

sponsorskapet visar på att medarbetarna uppfattar att samarbetet med podcasten le-

gat i linje med hur företaget försöker profilera sig samt att det bekräftar Ifs vision 

om vad företaget är och gör.  

Vidare visar empirin hur sponsorskapet har tagit sig uttryck genom medarbe-

tarna och vi tycker oss se att samarbetet tar sig uttryck genom medarbetarna som 

en känsla av stolthet som medarbetarna beskriver då If nämns i podcasten vilket 

vidare uttrycks i en starkare identifikation med If. Samarbetet tar sig även uttryck 

via berättelserna som cirkulerar i företaget där uttrycket “Tack If!” står ut som vi 

tolkar att medarbetarna använder sig av för att identifiera sig med If och podcasten. 

Vidare finner vi att empirin visar tendenser för att det existerar en “vi och dem”-

känsla mellan podcastlyssnarna och de övriga medarbetarna men det är tydligare i 

ett större perspektiv där respondenterna ser organisationen If som “vi” och konkur-

renterna som “dem”. Där fungerar podcasten som ett argument för att påvisa att If 

skiljer sig från sina konkurrenter på ett bättre sätt. Vi tycker oss även se att samar-

betet med podcasten gett sig uttryck genom medarbetarna i form av ett förstärkande 

av organisationsidentiteten. 
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Utifrån respondenterna uppfattningar tycker vi oss se att de skapat en relation 

till podcasten samt Eklund & Schulman. Detta kan förstärka trovärdigheten i spon-

sormeddelandena och vilket gör podcasten till ett bra verktyg för att påverka internt 

i organisationen och vi finner att podcasten har haft en påverkan i hur väl Ifs spon-

sormeddelanden har mottagits internt. Utifrån empirin kan vi även konstatera att 

sättet som sponsormeddelanden presenteras är av vikt för medarbetarna och att 

meddelanden som är invävda i det övriga innehållet är att föredra framför sponsor-

meddelanden som är förinspelade ljudklipp eller manus som podcastproducenterna 

läser från innantill. Vi kan vidare konstatera att medarbetarna uppfattar att sponsor-

meddelanden som behandlar medarbetare samt Ifs tjänster väcker störst intresse och 

bidrar till en personifiering av företaget samt blir en bidragande till stolthetskänslan. 

Med grund i det finner vi att de uttryck som vi tycker oss se troligtvis har blivit 

tydligare och starkare än om de hade används sig av ett annat verktyg för att för-

medla sina budskap. Vidare finner vi det intressant att det finns tecken på en så stark 

påverkan internt även fast kommunikationen varit riktad utåt. Vi tycker i grund av 

det som vi tidigare nämnt se podcasten som ett verktyg som passar bra i symbios 

med autokommunikation för att förmedla meddelanden och budskap till medarbe-

tare. Responsen som respondenterna har uttryckt runt podcasten och samarbetet 

tycker vi ytterligare styrker detta. 

6.1 Framtida forskning 

Då vi har gjort ett antal avgränsningar finns det outforskade sidor av detta samar-

bete. Vår studie har berört medarbetarnas syn, känslor och uppfattningar av spon-

sorskapets uttryck i organisationen men exkluderat organisationens syn och tanke 

för den interna aspekten bakom sponsorskapet och dess meddelanden. Därför anser 

vi att man bör undersöka deras intention och budskap för att se om det är dem som 

uppfattas. Vidare hade det varit fördelaktigt att undersöka sponsorskapet under det 

pågår samt efter det avslutats för att få en bättre uppfattning om hur medarbetarnas 

uppfattningar potentiellt förändras och uttryck för sponsorskapet uppstår. 
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