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Abstract
Once a year for over forty years public relations’ practitioners in Sweden gathers, the political week in Almedalen, in the town of Visby. There they exchange
knowledge and experience on all types of subjects using different and common
communication models whether they are aware of them or not. The research on
communication models is sparse, with one exception: Grunig’s model. Both
practitioners and researches believe them to be important, even strategic. But
too little knowledge about the models as such negatively impacts the understanding of public relations’ activities. It also contributes to the view that public
relations is frittered.
The thesis studies and analyses communication models of public relations.
Models have been created by theorists and practitioners to describe the phenomenon, to understand communication as such and to facilitate communication between humans. The thesis addresses basic questions such as which models there are, where they stem from, who the originators were and the characteristics of each respective model. The basis of the study is comprehensive AngloAmerican literature. All in all, over twenty different models have been analyzed
in three different ways, i.e. the structure of a model, its historical deposits
(sediment) and the application of the model. The result is manifold, since many
characteristics form ten attributes and three families of models (a reduction).
The characteristics can be seen as the models’ building blocks, e.g. the direction
of the communication, the number of contacts and synchronism. Three model
families are built on three differentiating characteristics, and the families are
named correspondingly. Directional model (Riktningsmodellen), the Coorientational model (Saminriktningsmodellen) and the Connectivity model
(Konnektivitetsmodellen). The classification is of course not set in stone. It
should be regarded as a first step to reduce the number of models in use and
concentrate on the important characteristics of the models that help public relations researchers and professionals to solve problems and theorists to explain,
foresee or guide to better public relations.
Finally, five areas of future research are presented: a multinational study of
models, a study of practitioners’ model use, a deeper history study according the
concept of sediment, a notational system for models and, last but not least, a
development of the Connectivity model. The last subject is the one that once
inspired me to write a thesis.
Key words: public relations, public affairs, communication models, coorientation, sender-receiver, one-way, two-way, connectivity, network, tensegrity, stakeholder, relationship marketing, SMCR, ABX, weak ties.
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Sammanfattning
En gång om året samlas Sveriges professionella kommunikatörer på samma
plats, nämligen Almedalsveckan i Visby. Där utbyts kunskap och erfarenhet med
hjälp av såväl medvetna som omedvetna kommunikationsmodeller. Forskningen om kommunikationsmodeller efter 1950-talet är mycket sparsam, med ett
undantag: Grunigs modell. Både praktiker och forskare anser dem dock viktiga
och strategiska. Men för liten kunskap om kommunikationsmodellerna som
sådana påverkar förståelsen av kommunikationsaktiviteter inom public relations negativt och bidrar till bilden att området är splittrat.
Avhandlingen studerar och analyserar kommunikationsmodeller inom public
relations. Modellerna har teoretiker och praktiker skapat av verkligheten omkring oss, dels för att förstå kommunikationen som sådan och dels för att underlätta kommunikation människor emellan. I avhandlingen ställs grundläggande
frågor som vilka kommunikationsmodellerna är, varifrån de kommer, och vilka
egenskaper de har. En omfattande anglosaxisk litteratur utgör grunden till studien. Sammanlagt analyseras drygt tjugo modeller; de jämförs utifrån uppbyggnad, ursprung, sammanhang och användning. Resultatet är flerfaldigt: tio egenskaper identifieras för vår förståelse av kommunikationsmodeller, och tre modellfamiljer (reduktion av det ursprungliga antalet) diskuteras och presenteras.
De tio egenskaperna kan ses som kommunikationsmodellernas byggstenar. Exempel är riktning på kommunikationen, förbindelsefaktor – vilket indikerar
antalet kommunikatorer och samspel – det vill säga om kommunikationen är
asynkron eller synkron. De tre modellfamiljerna som framkommit är: Riktningsmodellen, där riktningen på kommunikationen är viktigast; Saminriktningsmodellen, med målet att nå samma inriktning; och Konnektivitetsmodellen, där nätverkande står i centrum. De tre ska ses som en reduktion av de ursprungligt studerade, för utveckling av kommunikationsmodeller som område.
Egenskaperna är inte huggna i sten: de kan i en utvecklad form eventuellt skapa
nya kommunikationsmodeller som inte omfattas av de nuvarande familjerna.
De skulle också kunna omvandlas till en ordnad lista av frågor som man bör
ställa sig inför lösningen av ett kommunikationsproblem. Analysen ger en möjlighet att inkludera modellvalet i effekt- och effektivitetsforskning inom public
relations och att, i analogi med modellfamiljerna, kategorisera dessa två grenar.
Avslutningsvis presenteras fem olika förslag till fortsatt forskning: en multinationell studie, en direkt studie av praktikers modellanvändning, en djupare historieskrivning, en speciell notation för kommunikationsmodeller och – sist,
men inte minst – en utveckling av Konnektivitetsmodellen. Det sistnämnda är
det område som har inspirerat mig till avhandlingen.
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Förord
En av mina favoriter och följeslagare när det gäller tänkvärda livssanningar är
den italienske renässanspolitikern och diplomaten Francesco Guicciardini som
levde runt sekelskiftet 1500. Han skrev ned sina iakttagelser om människor,
makt och kommunikation.
Vilken skillnad är det inte på teori och praktik, och hur många finns det
inte som har goda kunskaper men inte kan erinra sig dem i tid eller omsätta dem i handling! Att äga sådan insikt är utan värde; det är som att
äga en kassakista med en oåtkomlig skatt. (Ricordi/Tankar. Italica. 1984)
När man som jag färdigställt en avhandling vill man gärna se den som att skattkistan har öppnats och att alla nu kan ta del av innehållet. Men som läsare hoppas jag att ni kommer att se att det är bok som speglar en resa som ännu inte är
färdig. Inte så att den skulle vara fattig på pärlor utan att skatten som helhet
också finns utanför boken.
Att det är en resa förstår nog även de som inte varit med i annat än delar av den.
Det syns också i titelns utveckling, från ”Public relations i omvandling – modeller för komplex samverkan” till ”Kommunikationsmodeller inom public relations”. Men varför just modeller? Det enkla svaret är att de återspeglar hur vi
ser på världen, hur vi undersöker den, hur vi förenklar den och sedan agerar.
När jag precis skrivit svaret på denna retoriska fråga har USAs 45:e president
visat hur en 100 år gammal kommunikationsmodell, propaganda, kan både omsättas i, och anpassas till dagens elektroniska värld. Utgående från: a) ”what's in
it for me” – USA först, b) att ”top-down” management får saker och ting gjorda,
inte bara pratade om, c) att landet är ett stort företag och jag/vi måste få det att
fungera, då behövs tydliga gränser, och d) att jag/vi har rätt och du har fel, jag
behöver således inte få rätt; skapar presidenten med sin stab en bild av att så
här fungerar det.
Denna iakttagelse hade jag naturligtvis inte när jag började min resa, men den
har styrkt mig att även om boken skulle kunna inkludera mer kunskap så kommer den ändå ha ett visst värde för alla som vill förstå kommunikation på ett
djupare plan.
Många säger att det är ett ensamt arbete med att skriva en avhandling. Men när
jag ser hur många jag vill tacka efteråt är risken att listan blir längre än avhandlingen.
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Tack alla som trott på min idé, tack alla som hjälpt mig på resan med innehåll,
kritik, förbättringsförslag och inte minst handledning. Tack Mats, Thomas,
Henrik och alla andra.
Tack alla som oegennyttigt medverkat i läsning, samtal och på andra sätt fått
arbetet att gå framåt. Tack Nicklas, Bengt, Charlotte, Louise, Anders och många,
många fler.
Tack Peje för att du möjliggjort detta!
Och tack Lollo för att du funnits med mig i resans med- och motlut.
Nu har jag att invänta era kommentarer för att kunna skriva Kommunikationsmodeller inom public relations 2.0 – en utgåva med än fler pärlor i skattkistan.
Stockholm i april 2017
Författaren
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1 Problem och forskningsfrågor
Without changing our patterns of thought we will not be able to solve problems we created with our current patterns of thought.
– Albert Einstein
Den här avhandlingen handlar om kommunikationsmodeller inom public relations. Modellerna hjälper forskare att beskriva och förklara komplexa kommunikationsprojekt och de hjälper praktiker att lösa dagliga kommunikationsutmaningar. Det är en studie av kommunikationsmodellerna som sådana, deras uppbyggnad, egenskaper, sammanhang och framväxt.
I det första kapitlet beskrivs varifrån studien börjar, vilket problem som
adresseras, vad studien syftar till, vilka frågor som behandlas och ansatsen.
Kapitlet avslutas med de avgränsningar som gjorts och en läsordning som
gläntar på dörren till resultaten.

1.1 Public relationspraktiker utvecklar kommunikationsmodeller
En gång om året, under Almedalsveckan i Visby i början av juli, möts de svenska
public relationspraktikerna inom offentlig, frivillig och privat verksamhet samt
stora delar av deras intressenter för att bland annat testa idéer, bedriva opinionsbildning, lösa problem och skapa allianser. Under 2016 anordnades 3 795
seminarier eller andra arrangemang, cirka 650 journalister var ackrediterade
och cirka 40 000 besökare kom under de åtta dagar som veckan varade: en dag
för varje riksdagsparti (Region Gotland, 2016). Hur tänker alla dessa public relationsaktiva inför ett möte och vilken bild av public relationskommunikation
har de? Har de någon kommunikationsmodell? En fingervisning till svar kan vi
hitta i en krönika av Dagens Opinions chefredaktör, Rolf van den Brink, vilken
skrevs inför Almedalen 2016.
Kommunikation handlar idag inte om att sända ett budskap från A till B.
Det handlar om interaktion mellan A, B, C och resten av alfabetet. Varumärken, företag som personer ska föra en dialog med sina intressenter,
lyssna och välja en samtalston som passar mottagarna. [Befolkningen]
börjar bli något av små proffs på att föra dialog i smarta telefoner, sociala
medier […]. Det är dags att någon skriver en handbok för hur ett samtal
mellan medier, makthavare och medborgare kan gå till år 2016, där alla
medborgare har egna kanaler, där kommunikationen är individualiserad
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och där transparens och ärlighet är avgörande för långsiktiga resultat
(van den Brink, 2016).
Ett annat exempel på hur public relationspraktiker skapar egna kommunikationsmodeller kan vi hämta från ett seminarium kallat ”Maktens språk”, där
Barncancerfondens kommunikationsdirektör Linus Almqvist presenterade sin
modell (Sveriges Kommunikatörer, 2016).
Figur 1-1 Kommunikationsmodell för Barncancerfonden enligt Almqvist (Sveriges
Kommunikatörer, 2016).

Almqvist menar att alla företag och organisationer ska fundera på hur de ”kan
använda kommunikationsmodellen som en struktur för att [den] bäst skall stödja den värdeskapande processen i organisationen” (ibid.). Modellen som han
presenterar utgår från verksamheten och dess kontext. Den kan ses som en
strukturerad checklista där själva kommunikationen är formulering och visualisering. Almqvist har också haft ambitionen att göra kommunikationsmodellen
enkel att förstå och därför tagit bort onödiga delar för att i slutänden illustrera
den enligt Figur 1-1.
Redan här kan vi ställa oss frågan vad kommunikationsmodeller är för praktikerna, liksom varifrån de kommer? Att det är något som ska underlätta för verksamheten är klart. Klart är också att det finns ett syfte med kommunikationsmodellerna, men det kan vara mindre tydligt vad som ger vilken effekt. Mål före
medel, säger Almqvist: ”Det är kärnan som ska flyga med hjälp av de möjligheter digitaliseringen skapar [och] inte tvärtom” (ibid.).
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Internationellt är kommunikationsmodeller också i blickfånget. Den erkända
public relationsorganisationen Arthur W. Page Society1 lanserade 2012 en ny
kommunikationsmodell för att bygga förtroende för företagens verksamheter.
Organisationen samlar erfarna public relationschefer i företag på Fortune 500listan samt konsulter till dem. Lanseringen skedde bland annat genom en rapport i vilken föreningen konstaterade att kommunikationsmodeller spelar en
viktig roll i det dagliga arbetet: de både påverkar och vägleder cheferna och cheferna hänvisar till kommunikationsmodeller oavsett om de är medvetna om det
eller inte (Arthur W. Page Society, 2012, s. 8).
Rapporten var den tredje på fem år där organisationen sökt förståelse för och
svar på de stora samhällsförändringar som pågår: globaliseringen av samhället
samt sättet på vilket vi människor kommunicerar (s. 3). Svaret är en kommunikationsmodell som ska implementera ”företagets gestaltning” och ”äkta påverkan”. Den talar också om vad en kommunikationschef kan göra i de fyra dimensionerna ”ser ut”, ”berättar”, ”reflekterar över” och sist men inte minst ”medverkar till” (ss. 17-19). Bildmässigt blir den till ett ”virtuellt omlopp där fler och
fler beslutsfattare deltar och talar för företaget” (s. 15), se Figur 1-2. Betecknade
för hur internationellt verksamma chefer ser på utvecklingen av kommunikationsmodellerna i rapporten är dåvarande eBays kommunikationschef Allan
Marks:
We’re rapidly moving
from a world of managed
messages to engaged conversations, where influence and advocacy is
shaped not by what we can
control but by how well we
participate, listen and respond. (s. 22)
Figur 1-2 Kommunikationsmodell enligt
Arthur W. Page Society. ”[A] virtuous
cycle in which more and more decision
makers participate and advocate for the
enterprise.” (Arthur W. Page Society,
2012, s. 15).

1

Organisationens namn hyllar Arthur W. Page, en av förgrundspersonerna inom public relations historiskt. Page var vice vd på AT&T i 20 år och skrev redan 1938 om public relations: ”The task which business has, and which it has always had, of fitting itself to the pattern of public desires, has lately come to
be called public relations”. (Page, 1938, s. 236).
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Många av Sveriges public relationspraktiker återfinns i organisationen och medlemsföreningen Sveriges Kommunikatörer. Föreningen har det senaste
decenniet bedrivit forskning tillsammans med olika svenska universitet och med
stöd från företagen där medlemmarna återfinns. Det har publicerats ett tiotal
rapporter som härstammar ur två större forskningsprojekt, dels ett med
inriktning på hur Verksamhetsnyttig information och kommunikation ska
organiseras och dels ett om hur Kommunikativt ledarskap ska vara beskaffat.
De svenska praktikernas syn på kommunikationsmodeller återspeglas i slutrapporten för det första projektet: ”[P]raktiken inom [information och kommunikation] håller på att lämna den enkla modellen för envägskommunikation och inte
bara ser den som en tvåvägsprocess utan som en multidimensionell relationsskapande process.” (Hamrefors, 2008, s. 13). Hamrefors har här beskrivit de
svenska praktikernas grundsyn; det är konversationen, dialogen och relationerna som står i förrummet.
Det andra forskningsprojektet resulterade i en analysmodell för hur centrala
beteenden hos den kommunikative ledaren ger effekt och ekonomiskt resultat
(Johansson & Miller, 2012, s. 16). Kommunikationsmodellen sammanfattas i
definitionen av en kommunikativ ledare:
[Denne] engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och
närvarande” (Johansson, et al., 2011, s. 2).
Här kan vi se likheter med det första forskningsprojektet. Orden ”dialog” och
”involvera” går igen. Adderar vi sedan hur ledaren ska uppfattas ger det oss en
bild av orsak och verkan.
Det finns med andra ord ett tydligt intresse för kommunikationsmodeller och
modellerande, vilket inte är konstigt eftersom modeller i allmänhet är redskap
för att förenkla verkligheten (Gårding, 1997).

1.2 Kommunikationsmodeller anses viktiga, men studeras
mycket lite
Praktiker inom public relations använder kommunikationsmodeller för att
åstadkomma önskvärda resultat och effektiva genomföranden av olika kommunikationsprojekt. En kommunikationsmodell kan vara en ren verbal beskrivning, en matematisk formel, en visualisering (diagram, illustration) eller kombinationer av dessa (Watzlawick, 1976; Allwood, 1989; Gårding, 1997; Craig,
1999). Vissa forskare, till exempel McQuail (2008), anser att kommunikationsmodeller är viktigare än andra modeller inom samhällsvetenskap och humaniora. En förklaring till detta förhållande är att tid, avstånd och riktning är egen-
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skaper i kommunikationsmodeller och att dessa egenskaper lämpar sig bättre
än andra att beskrivas verbalt och grafiskt, särskilt i kombination (s. 3143).
Craig (2013, s. 47) utgår från att en kommunikationsmodell är en representation av en företeelse och att en empiriskt vetenskaplig teori är en förklaring av
en företeelse. Men eftersom kopplingen modell till teori inte alltid finns så finns
det också kommunikationsmodeller som inte ger någon förklaring till varför
representationen ser ut som den gör, eller att den fungerar som den gör. Denna
viktiga utgångspunkt återkommer jag till i senare kapitel.
En kommunikationsmodell kan beskriva ett orsakssamband och förklara varför
B följer av A. Den kan också ge en förutsägelse av kommande utfall av aktiviteter (med viss säkerhet). Slutligen kan en kommunikationsmodell utgöra en
guide till hur saker ska göras och i vilken ordning de ska göras för att nå en bestämd effekt. Kommunikationsmodeller inom public relations ser således olika
ut och har olika syften.
Kommunikationsmodeller – en förenklande abstraktion
I en analys av 725 publicerade public relationsartiklar konstaterade Meadows
och Meadows III (2014, s. 873) att forskningen inom public relations ännu inte
åstadkommit ett paradigm. På motsvarande sätt konstaterar Broom (2009, s.
24) att det kanske finns uppåt 500 olika definitioner av public relations som
område. Ser vi till kommunikationsforskningen som helhet finns det sju traditioner och åtminstone ett recept för att skapa fler (Craig, 1999; 2013).
När Larsson (2014) i sin lärobok i tillämpad kommunikationsvetenskap beskriver public relations konstaterar han att i Sverige används inte etiketten ”public
relations” annat än i sin förkortade form PR. I stället väljer han att kalla området ”informations- och kommunikationsverksamhet”. Dessutom noterar han att
i den svenska universitetsvärlden benämns vanligen ”public relations” numera
”strategisk kommunikation” (s. 16), se till exempel Falkheimer och Heide (2014,
s. 127). Public relations är inte ett väl samlat forskningsområde även om det kan
definieras genom sina publikationer.
Avhandlingens syn på public relations utgår från relationerna mellan företeelser, aktiviteter, kommunikationsmodeller och public relationsforskningen enligt
figurerna 1-3 och 1-4 nedan.
Relationen mellan olika aktiviteter, kommunikation och public relations illustreras i Figur 1-3.
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Figur 1-3. Public relationsaktiviteter omfattar
både kommunikationsaktiviteter och andra
aktiviteter. Forskning bedrivs på alla typer av
aktiviteter.

Verksamheter och enskilda individer
bedriver många aktiviteter och en del av
dem är kommunikationsaktiviteter (den
inre av de två koncentriska cirklarna)
och i denna mängd av aktiviteter finns
kommunikationsmodeller kopplade till
dessa kommunikationsaktiviteter. Public
relations olika aktiviteter är en delmängd av alla kommunikationsaktiviteter, men inom public relations
ingår också aktiviteter som inte bör hänföras till kommunikation (ellipsen), till exempel statistik för mätmetoder, effektiva organisationer, globala frågor och feminism. Kommunikationsmodeller
inom public relations härstammar från hela kommunikationsområdet, intressentmodellen och Lasswells formel är två exempel på det. Forskning om public
relations bedrivs visavi alla typer av public relationsaktiviteter. Avhandlingen
studerar kommunikationsmodeller vilka beskriver aktiviteter, men inte kommunikationsaktiviteterna som sådana. Den studerar inte heller teorierna bakom
de kommunikationsmodeller som har en sådan. Relationen forskning, kommunikationsmodeller och kommunikationsaktiviteter illustreras i Figur 1-4.
Figur 1-4 Avhandlingen studerar olika kommunikationsmodeller, men studerar inte kommunikationsaktiviteterna bakom dem.
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Avhandlingen adderar en abstraktionsdimension genom att den studerar kommunikationsmodellerna och deras uppbyggnad och drar slutsatser utifrån deras
konstruktioner. En liknelse här skulle kunna vara att avhandlingen förhåller sig
till kommunikationsmodellerna på samma sätt som en arkeolog måste förhålla
sig när denne hittar en okänd artefakt – Vad har den här använts till, hur har
den använts, och i vilket sammanhang? – dock med den stora skillnaden att i
avhandlingens fall finns det redan från början kända spår att följa.
I avhandlingen finns två centrala bestämningar, dels av vilka kommunikationsaktiviteter som ryms inom public relations och dels av kommunikationsmodeller. Den förstnämnda är också en startpunkt för analysen av public relations
kommunikationsmodeller. I kapitel 2 diskuterar jag den bestämningen närmare
(se till exempel Figur 2-1). Den andra bestämningen är en del av triaden verklighet, teori och modell (Gårding, 1997) och diskuteras i kapitel 3.
(a)

(b)

Public relations är ledningsfunktionen som analyserar och hanterar de
långsiktiga relationer en organisation har med sina olika publiker. Public
relations syftar till ömsesidig förståelse och ska medverka till ett gott rykte
för verksamheten.
En kommunikationsmodell är en modell som används i syfte att beskriva
och förstå kommunikationsaktiviteter eller för att föreskriva hur kommunikationsaktiviteter bör struktureras för att kunna genomföras effektivt.

Viktiga, men inte i sin egen rätt – med ett undantag
Det har gjorts en rad forskningsöversikter över public relationsforskningen,
både internationellt och i Sverige, se Tabell 1-1. Speciellt intressant är en studie
gjord av Sallot et al. (2009) emedan den analyserar den samlade teoriutvecklingen inom public relations de senaste dryga trettio åren.
Genomgången av de ledande public relationsjournalernas artiklar, 748 stycken,
visade att andelen artiklar som bidrog till teoribildning hade ökat från fyra till
tjugo procent under åren som studien omfattade. Än mer intressant var att de
teoriutvecklande artiklarna hade stor spridning och täckte områden som exempelvis relationer, etik, akademiskt kontra tillämpat, feminism, organisation och
insamling, inalles nitton olika delområden.
En sammanfattande bild visar att det är många aspekter på public relationsaktiviteter som studerats: till exempel rollen i verksamheten (Sallot, et al., 2009),
kriskommunikation (An & Cheng, 2010), mätning och uppföljning (van Ruler, et
al., 2008), politisk påverkan (Podnar & Golob, 2009), feminism (Pasadeos, et
al., 2010), sociala teorier (Ihlen & van Ruler, 2007) och naturligtvis de internationella aspekterna (Coombs, et al., 1994). Däremot har forskningen inom pub-
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lic relations ägnat förhållandevis lite intresse åt branschens kommunikationsmodeller.
Tabell 1-1 Exempel på olika forskningsöversikter.
Referens

Kort beskrivning

Sallot et al. (2009)

En studie över den samlade teoriutvecklingen de senaste trettio
åren

Pasadeos et al. (1992;
1999; 2010)

Tre konsekutiva studier över utvecklingen av forskningen och
klustringen av forskare

Kim et al. (2014)

Studie av forskningen med hjälp av nätverksanalys de senaste
35 åren

Jain et al. (2014)

En aktuell studie av tolv forskningsjournaler

An & Cheng (2010)

Den samlade utvecklingen de senaste 30 åren med inriktning på
kriskommunikation

Lan och Eyun-Jung
(2012)

Studie inriktad på forskning om on-line public relations

Duhé (2015)

En genomgång av forskning om nya medier i public relations

Lamme & Russell (2010)

En icke-tidslinjär beskrivning av public relations historia

Mcnamara (2007)

Public relations rötter och avknoppningar

Watson (2014)

En genomgång av olika historiska beskrivningar av public relations

Ledingham & Bruning
(2000)

Utvecklingen av begreppet relationer i public relations

Likely & Watson (2013)

Historisk genomgång av public relations effekt- och effektivitetsforskning de senaste trettio åren

Podnar & Golob (2009)

En rekonstruktion av public relations historia genom public affairs artiklar

van Ruler et al. (2008)

En antologi över effekt- och effektivitetsforskningen med en specifik kategorisering

Ihlen & van Ruler (2007)

Speciell utgåva med en samling artiklar inriktade på olika sociala
teorier och interaktionen med public relations

Larsson (2005)

Svensk public-relationshistoria

Tyllström (2010; 2013)

Innehåller bland annat till Larsson kompletterande framställningar av svensk public-relationshistoria i nutid

Falkheimer & Heide
(2003; 2014; 2013)

Utvecklingen av svensk public relations och strategisk kommunikation

Falkheimer et al. (2015)

Historisk beskrivning av tillkomsten av strategisk kommunikation
som forskningsområde

Svensson (1988)

En beskrivning av svensk kommunikationshistoria från 1500talet och framåt

I Sallot et al.:s (2009) analys konstateras också att den publika diskussionen om
att public relations består av två världar – forskarvärlden och praktikervärlden
– fortfarande är relevant och att det inte finns ett enskilt paradigm för public
relations, jämför också (Meadows & Meadows III, 2014). Det är snarare tvärt-
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om: det råder ett paradigmkrig inom forskningen (Sallot, et al., 2009, s. 50).
Forskningsområdet är i stället utspritt och eklektiskt (Düring, 2015). Den forskning om kommunikationsmodeller som dock existerar inom fältet, kretsar i
princip helt kring Grunigs kommunikationsmodell Tvåvägs symmetri (Grunig &
Grunig, 1992; Grunig & Hunt, 1984) – förutom Sallot et al. (2009) se också Pasadeos et al. (1992; 1999; 2010), Kim et al. (2014) och Jain et al. (2014).
I Sverige har public relationsforskningen varit begränsad och koncentrerat sig
på kvantitativa metoder och med tonvikt på studier av medier (Falkheimer &
Heide, 2003; 2013). Karaktären på forskningen har varit tvärvetenskaplig
(Larsson, 2014). Under de senaste decennierna har dessutom flera områden,
såsom varumärkeshantering, krishantering, förändringskommunikation och
hantering av verksamhetens goda namn och rykte, tillkommit (Pallas &
Strannegård, 2010). Det leder till mer övergripande ansatser samt att man börjat ge forskningsområdet public relation en ny etikett och tyngdpunkt, så kallad
strategisk kommunikation (Falkheimer, et al., 2015; Falkheimer & Heide, 2014;
Larsson, 2014). Detta skeende skulle kunna öka antalet kommunikationsmodeller på sikt.
Undantaget – Grunigs kommunikationsmodell
Forskningen om kommunikationsmodeller inom public relations har i princip
dominerats av en person och hans kommunikationsmodell: James Grunig och
modellen Tvåvägs symmetri. Den utgår ifrån att kommunikatorerna i en dialog
bär på en idé samt har förmågan att utvärdera den andre kommunikatorns idé
och dennes uppfattning
om den egna idén.
Figur 1-5 Grunigs Tvåvägs
symmetri (Grunig & Hunt,
1984).

Det ger en process mellan kommunikatorerna
som hanterar i vilken
utsträckning som en
kommunikator tror att
kontrahenten har en
likadan idé som kommunikatorn själv. Processen omfattar också i vilken utsträckning idéerna är desamma hos båda kommunikatorer.
Kommunikationsmodellen rätt använd skapar en balans mellan olika intressenter där målet med kommunikationen är att maximera sannolikheten för ömsesidig förståelse. Grunig själv hävdar att det är det fjärde logiska steget i utvecklingen av public relations, från 1800-talets pressagent via propaganda och ve-
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tenskapligt övertygande till Tvåvägs symmetri (Grunig & Hunt, 1984). Kommunikationsmodellen är inspirerad av många forskningsområden (Ehling, et al.,
1992). Den är också tydligt normativ (Grunig, 2001, s. 13). Grunigs modell presenteras mer ingående i kapitel 2, 4 och 6.
Ett viktigt skäl till dominansen för modellen Tvåvägs symmetri är den tioåriga
forskningsstudie Grunig ledde, den så kallade Excellensstudien, vilken både under och efter dess färdigställande skapade stora mängder av forskningsartiklar
(Dozier, et al., 1995; Grunig, 1992b). Syftet med Excellensstudien var att ta reda
på vad som konstituerar en excellent public relationsverksamhet. Studien varade inte bara under lång tid, utan den var också mycket omfattande: 300 organisationer i USA, Kanada och Storbritannien deltog. Resultatet kan sammanfattas
i att excellensen bestod i kombinationen av, (a) den kommunikationsmodell
organisationen höll sig med, (b) ömsesidig förväntan mellan chefer och public
relationsexperter och (c) i vilken utsträckning hela organisationen var engagerad och medverkade i utförandet. Externa faktorer för excellens som studien
visade var att väga in intressenternas agendor. Grunig själv såg också att Excellensstudien bekräftade att Tvåvägs symmetri var den excellenta kommunikationsmodellen även om de deltagande organisationerna använde fler kommunikationsmodeller än denna (Grunig, 2001). Studiens stora mängd av artiklar är
en viktig förklaring till Grunigs modelldominans.
Flera kritiker har dock reagerat negativt på Grunigs dominans och bland annat
på att han hävdar att hans modell skulle vara överlägsen andra kommunikationsmodeller (ibid.). Modellen har dessutom fått kritik för att den inte återspeglar verkligheten, att den är utopisk samt inte kan praktiseras i alla lägen
(Gower, 2006; Murphy, 1991; Childers, 1989). Som svar på dessa invändningar
har Grunig konsekvent hänvisat till Excellensstudiens resultat, det vill säga att
hans modell är den excellenta, även om organisationer också använder andra
modeller än just den (Grunig, 2001, s. 13). Invändningarna gör det dock nödvändigt att kritiskt granska användbarheten, inte minst för och i andra kulturer
än den amerikanska (Eriksson, 2003; 2002). Kanske än mer intressant är att
Grunig definierar, eller snarare upphöjer, modellen till teori eftersom den, enligt honom, ”faktiskt beskriver” hur public relations praktiseras (Grunig &
Grunig, 1992, s. 291). Han hävdar dessutom att det inte är vilken teori som
helst, utan att det är en ”positive (descriptive) theory in public relations” (ibid.).
Mycket forskning, men mycket lite om kommunikationsmodeller som sådana
Om vi undantar kommunikationsmodellen Tvåvägs symmetri finns det inom
public relationsforskningen endast ett fåtal studier av kommunikationsmodeller
som sådana. Två exempel på sådana undantag är Baerns (2008) som jämför
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modellers effekt och Johnson och Klare (1961) som gör en genomgång av utvecklingen av kommunikationsmodeller efter andra världskriget. Att kommunikationsmodeller uppfattas som viktiga syns dock tydligt i bland annat den intensitet med vilken Grunigs modell har diskuterats bland forskare, och inte
minst i praktikersamfundets egen utveckling av kommunikationsmodeller och
argumentation för dem – jämför Arthur W. Page Society (2012), Johansson et
al. (2011), Johansson och Miller (2012) samt Sveriges Kommunikatörer (2016).
Om vi vidgar blicken till facklitteraturen utanför den renodlade forskningslitteraturen, till exempel läroböcker och handböcker inom public relationsområdet,
kan vi också identifiera en stor mängd andra kommunikationsmodeller än Grunigs – se exempelvis Broom (2009) med första upplaga 1952, där sändare och
mottagare är det centrala och som nu även i senare upplaga inkluderar nätverkande, Wiio (1973) som innehåller kommunikationsmodeller för överföring av
meddelanden mellan sändare och mottagare, Larsson (2014) och Palm (2006)
som tar sin utgångspunkt i tillämpning av kommunikationsvetenskapen och tar
upp ett tiotal kommunikationsmodeller samt Windahl och Signitzer (2009) som
fokuserar på planeringen av kommunikationen.
Public relations som yrkesområde har beskrivits som ”att det är vad den gör”
(Baerns, 2008), det vill säga att public relations i praktiken handlar om att leda
den kommunikation som försiggår mellan en organisation och dess olika intressenter (Grunig, 1992a). Public relations innehåller således många olika aspekter, men det är i grunden yrkespraktiken och praktikerna som bildar den empiriska basen för den akademiska forskningen inom området. Om den empiriska
forskningen inte har kunskap om vilka kommunikationsmodeller som i praktiken används inom public relations får vi således ett problem med att förstå dynamiken i empiriska public relationsprojekt: vi behöver studera vilka kommunikationsmodeller som ligger till grund för planering av olika public relationsprojekt samt hur praktikerna själva uppfattar sin verksamhet och omvärld.
Det leder oss naturligen till att vidga studierna av kommunikationsmodeller
inom public relations till att förutom forskningslitteraturen också inkludera annan facklitteratur inom området. Medan Sallot et al. (2009) och flera andra har
visat att det i princip endast är Tvåvägs symmetrimodellen som har studerats
inom den etablerade public relationsforskningen, innehåller läroböckerna och
handböckerna inom området en rad kommunikationsmodeller som kommer
från andra akademiska discipliner.

1.3 En bristande modellförståelse minskar förståelsen av
praxis
Grunigs kommunikationsmodell är också en spegel den världsbild som public
relations håller sig med. Grunig menar därmed att på förhand gjorda antagan-
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den, de bilder av världen som både akademiker och praktiker har, påverkar prioriteringarna av vilka problem som ska lösas inom public relations (Grunig,
1992a, s. 8). Med andra ord: en forskare som intresserar sig för att empiriskt
studera public relations måste förstå hur de praktiker som forskaren studerar
tänker och uppfattar världen i vilken de verkar. Det gäller inte bara Grunigs
modell.
Forskaren behöver förstå praktikernas medvetna eller omedvetna val av kommunikationsmodeller, kunna relatera dem till avsedda och oavsedda effekter
samt till genomförandet av kommunikationsprocessen, från idé till effekt. Om
detta är situationen, kan forskaren med fog dra slutsatser om public relationsprojekt och dra slutsatser på ett lättförståeligt och effektivt sätt. Ser vi sedan till
teorierna bakom kommunikationsmodellerna, menar Craig (1999) att kunskapsutbytet mellan dem som forskar om kommunikation är ringa:
Books and articles on communication theory seldom mention other
works on communication theory except within narrow (inter)disciplinary
specialties and schools of thought. Except within these little groups,
communication theorists apparently neither agree nor disagree about
much of anything. (s. 119)
Med det som utgångspunkt skapar han ett recept för att skapa nya kommunikationsmodeller och utvidga det kommunikationsforskningsfält han beskriver.
Men modellerna som sådana lämnas därhän. Vi har en situation där det finns
okunskap om vilka världsbilder kommunikationsmodellernas representerar,
möjligen undantaget Grunigs modell.
Fiske (2007) pekar i sin lärobok på det kanske mest centrala i kunskapen om
kommunikationsmodellerna, nämligen att deras syften sällan är angivna samt
att man bör känna till deras egenskaper, begränsningar och särdrag för att kunna använda dem.2
Problemet med [kommunikations]modeller är att deras syften vanligen
är mindre väl angivna. Många påstår sig vara fullständiga på ett sätt som
aldrig kan uppnås. Värdet av en modell är emellertid att (a) den systematiskt betonar utvalda särdrag hos det aktuella området (b) den pekar på
utvalda inbördes samband mellan dessa särdrag och (c) systemet bakom
urvalet i (a) och (b) ger en definition och beskrivning av det aktuella området. (Fiske, 2007, s. 57)

2

Fiske gjorde detta påpekande redan när Grunig propagerade för sin enda modell.
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I Morgan och Morrison (1999) argumenteras för djupare kunskaper om modeller som sådana och i allmänhet emedan de har beskrivits smalt eller endast i
termer som för tankarna till förenklade teorier eller som härledningar från teoretiska strukturer. Dessutom menar de att dessa smala beskrivningar inte bara
har givit begränsad utan ibland också felaktig kunskap om den viktiga roll modeller har spelat och spelar i vetenskapliga undersökningar (s. 36).
No longer should they be seen just as ‘preliminary theories’ in physics,
nor as a sign of the impossibility of making economics a ‘proper’ science.
(ibid)
Trots den tydliga uppmaningen från Fiskes sida, tycks dock få forskare intressera sig för studiet av vilka kommunikationsmodeller som anses vara viktiga inom
public relations som yrkesområde.
Vi kan också dra slutsatsen – utifrån det som Grunig hävdar, att det finns en
bästa kommunikationsmodell och utifrån att hans modell är beskrivande och
rekommenderande – att det ligger ett stort värde i att studera kommunikationsmodeller. Exempel på sådana studier, specifikt av Grunigs modell, är Murphy (1991), Eriksson (2002) och Gower (2006).
I studierna över public relationsforskningen har vi utläst att den behandlar innehåll och kontext primärt. Detta förhållande syns även när public relations effekt- och effektivitetsforskning analyseras historiskt (Watson, 2012), när den
ska metodförnyas (Watson, 2001), när den sammanställs och kategoriseras (van
Ruler, et al., 2008), när en kommunikationsmodell används för att analysera
kampanjer (van der Noort, 2008) och när public relationsforskningens många
olika resultat presenteras för praktiker (Heath, 2001).
Det finns således en bristande överensstämmelse mellan hur viktiga kommunikationsmodeller anses vara bland forskare (Grunig, 1992a; Watson, 2001) och
praktiker (Arthur W. Page Society, 2012; Hamrefors, 2008) och hur lite kommunikationsmodellerna sedan beaktas vid studier av public relations (Sallot, et
al., 2009). Denna syns också tydligt i det för public relations viktiga delområdet
effektivitet och effekt där kategoriseringen av forskningen inte innehåller studier av kommunikationsmodeller som sådana (van Ruler, et al., 2008, s. 5).
Bristen som uppstår genom att kommunikationsmodellerna inte har studerats i
sin egen rätt riskerar således att begränsa våra möjligheter att vinna empirisk
kunskap om hur public relationsaktiviteter både planläggs, förverkligas, utvecklas över tid samt i slutänden om aktiviteterna verkligen får avsedd effekt med
den effektivitet som är möjlig. Effekten av den begränsade kunskapen är också
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att vi för närvarande inte vet vilka kommunikationsmodeller som praktiseras
inom public relations.
Men situationen är mer intrikat än så. Vi som individer, både inom och utom
public relations, både som forskare och praktiker, har vanligen en uppfattning
om av vad kommunikation är, hur kommunikation fungerar och hur den ska gå
till. Annorlunda uttryckt: vi har olika förutfattade meningar om kommunikation
och utifrån dessa har vi gjort oss olika kommunikationsmodeller. I vissa delar är
modellerna gemensamma, men oftast tror vi och tar för givet att de är helt gemensamma (Littlejohn, 1999, ss. 2-3). Det ligger i farans riktning att, om vi har
en föreställning om det gemensamma och det självklara i kunskapen om kommunikationsmodellerna, sannolikheten för missförstånd, som dessutom redan
finns där (Rühl, 2008, s. 30), ökar. Det kan i sin tur riskera att ytterligare minska forskningens möjligheter att tolka och lära sig av empiriska studier av kommunikationsprojekt. Sammanfattningsvis är innehåll och form lika viktiga.
Vi bör således studera kommunikationsmodellerna och valet av dem, med lika
stor vikt och i samma omfattning som innehållet i public relations aktiviteter
har studerats, och lika mycket som public relations olika utvärderingsmetoder
har studerats. Men hur ska vi studera dem? Vi skulle kunna spåra dem till och
genom Craigs olika traditioner (Craig, 1999; 2013; Craig & Muller, 2007) inom
hela kommunikationsområdet, vi skulle också kunna spåra dem och inkludera
alla andra områden utanför public relations och kommunikationsområdet
(Sallot, et al., 2009; Pasadeos, et al., 2010; Lamme & Russell, 2010). Ett troligt
Sisyfosarbete, men mer om ”hur” senare i texten, först om ”vad”.

1.4 Syfte, ansats och ställda frågor
Min ansats är att, med eller utan teori bakom kommunikationsmodeller, studera dem för just det de är, en modell, en förenklad bild av verkligheten. Att studera dem som artefakter, förvisso inte fysiska föremål; studera deras uppbyggnad
och funktion, deras framväxt och sammanhang. Den ansatsen ger ny kunskap
om kommunikationsmodellerna vilket i sin tur bör ge ny kunskap, när denna
avhandlings kunskap används, om dels vilka kommunikationsmodeller som används, hur de används, när de används, varför de används och dels det ändamålsenliga i att de används, givet innehåll, kontext och tidpunkt.
Förhoppningen är att denna avhandling ska bidra till att public relationsforskningen börjar uppmärksamma kommunikationsmodellers inverkan på förklarande och beskrivande studier, på praktiska och rekommenderade lösningar,
och på utvecklandet av utvärderingar av kommunikationsaktiviteterna som sådana. Om vi vet vilka kommunikationsmodeller praktikerna använder och om vi
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bygger en större kunskap om dem som sådana, deras uppbyggnad, ursprung,
särdrag och egenskaper är vi bättre rustade för framtida empiriska studier.
Det överordnade syftet med avhandlingen är med andra ord att öka kunskapen
om, och förståelsen av, de kommunikationsmodeller som i praktiken används
inom public relations. Ambitionen är att bidra till att forskningen inom public
relations delvis ändrar karaktär på åtminstone två sätt. För det första att valet
av kommunikationsmodeller bör inkluderas i framtida empiriska studier eftersom det påverkar både effekt och effektivitet. För det andra att de använda
kommunikationsmodellernas egenskaper studeras eftersom dessa också påverkar effekt och effektivitet. Avsikten är således att både bringa ordning och ge
fasta punkter i en i dagsläget utspridd kunskap inom både forskningslitteratur
och annan facklitteratur såsom läro- och handböcker.
En praktiker inom public relations har vanligtvis ett problemlösande perspektiv.
Perspektivet utgår från uppdragsgivarens horisont, vare sig denne är den formelle ledaren, eller den tillfällige opinionsbildaren, läraren, eller för den delen
den säljande eller köpande parten. Man kan enkelt säga att det för en public relationspraktiker inte finns någon kommunikation utan ett syfte.
Samtidigt som det i princip finns en kommunikationsmodell, Tvåvägs symmetri
skapad inom public relationsforskningen, beskrivs en stor mängd kommunikationsmodeller inom den facklitteratur som används av praktikerna inom området, allt från Broom (2009) med första upplaga 1952, via Grunig och Hunt
(1984) till Larsson (2014). Det finns heller ingen kanon av kommunikationsmodeller för public relations, inte ens för hela kommunikationsområdet som sådant (Craig, 2013). Ett utmärkande drag för public relationsforskning är, enligt
Falkheimer och Heide (2007), så kallat symmetriskt relationstänkande. Det indikerar att Grunigs modelltänkande i Tvåvägs symmetrimodellen (Grunig &
Grunig, 1992) har haft en stark inverkan också i Sverige.
Men vi behöver gräva djupare i frågor som ger svar på vilka kommunikationsmodeller som finns och hur de är uppbyggda. Frågor kring uppbyggnaden ger
oss till exempel jämförbarhet mellan modellbeskrivningar, nödvändiga för att
skapa en djupare förståelse, se Johnson och Klare (1961). En första frågegrupp
att studera blir:
1. Vilka är kommunikationsmodellerna inom public relations? Hur är de
uppbyggda, det vill säga egenskaper och funktioner? Vilka likheter och
olikheter finns dem emellan?
Även när vi har svaren på frågorna kring vilka kommunikationsmodellerna är
och vilka egenskaper de har, räcker det inte. Fiske (2007) är mycket tydlig med
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att vi måste kunna deras ursprung och sammanhang för att förstå egenskaper,
särdrag och begränsningar. Han liknar en kommunikationsmodell vid en karta
och att det finns olika sorters kartor. En vägkarta visar något helt annat än en
topografisk karta emedan de har olika syften. Ofullständigheten är ytterligare en
aspekt som han tar upp.
Craig (1999) menar att det inte finns ett gemensamt språk inom kommunikationsområdet och beskriver hela fältet inklusive public relations som sju olika
traditioner där var och en har sina egna uppsättningar av begrepp. Att förstå
vilken nomenklatur kommunikationsmodellerna har och vilken disciplin de
härstammar från breddar sammanhanget ytterligare. Sammanhanget handlar
dessutom om att förstå att en lösning som skapades för ett problem kan leva
vidare när problemet är löst och användas i andra sammanhang än den var avsedd för, vilket naturligtvis kan ha både positiva och negativa effekter
(Danielsson, 1983). En andra grupp av forskningsfrågor belyser således syfte,
ursprung och sammanhang samt kommunikationsmodellernas utveckling:
2. Vilket är syftet bakom respektive kommunikationsmodell? Varifrån
kommer den? I vilket sammanhang utvecklades den? Hur har den utvecklats över tid?
Frågorna skapar följdfrågor, som till exempel: Hur ska kommunikationsmodellerna identifieras? Hur identifieras och analyseras särdrag? Hur skapas och förenklas översikten och detaljerna som kommunikationsmodellerna sammanlagt
representerar? Hur kan framväxten spåras? Är kommunikationsmodellerna deskriptiva, prediktiva eller normativa?
De två ovanstående grupperna av frågor generar, tillsammans med respektive
följdfrågor, var sin typ av analys i avhandlingen.
I rubriken Public Relations Is What Public Relations Does (Baerns, 2008) ligger
skälet till min tredje analys – att illustrera resultatet av svaren på forskningsfrågorna med hjälp av praktikfall. Det är en viktig genomgång av mina resultat
med tanke på de lanseringar och presentationer av kommunikationsmodeller i
studier som till exempel Arthur W. Page Society (2012), Hamrefors (2008) och
Johansson (2013) har gjort. I dessa har författarnas respektive kommunikationsmodeller presenterats direkt, men även genom indirekta beskrivningar.
Denna min tredje analys bygger på fall hämtade från egen fatabur.

1.5 Ansatsen och dess genomförande
Kommunikationsmodeller inom public relation har ingen framträdande roll,
oräknat Grunigs modell. Valet av kommunikationsmodell ägnas mycket liten
uppmärksamhet, utom i Grunigs fall. Men vi ser också redan i inledningen av
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avhandlingen att kommunikationsmodeller sägs vara viktiga när kommunikationsföreteelser inom public relations ska tolkas och utföras i praktiken, men att
de inte får de studier de förtjänar. Men hur ska vi studera dem?
En första ansats gjordes genom att för tillräckligt komplicerade praktikfall identifiera kommunikationsmodeller och studera dem. Enkäter, intervjuer och innehållsanalyser av publikt publicerat material både planerades och påbörjades.
Dess värre gavs inte externa forskningsresurser till fortsättningen efter den inledande planerande fasen, varför denna ansats fick överges.
En naturlig fortsättning var att söka ut och studera kommunikationsmodeller
genom de vetenskapliga publikationer området har. Det var också så jag fortsatte, genom att söka i äldsta publikationerna Public Relations Research Annual
etablerad 1989, numera Journal of Public Relations Research, och Public Relations Review etablerad 1975. Därutöver använde jag databasen Scopus för att
söka efter kommunikationsmodeller och publikationer över modeller.
Detta tillvägagångssätt bar inte de frukter jag hoppades på. Däremot gav det en
första bild över dominerande och inflytelserika forskare och deras publikationer
vilka inte enbart bestod av artiklar utan också av läroböcker, handböcker, antologier och annan fördjupningslitteratur som används i den högre undervisningen av public relations. En genomgång av citeringar med hjälp av en programvara, Harzings Publish or Perish version 4, rekommenderad av KTH:s bibliotek,
resulterade i en relativt lång lista över tongivande forskare (se också avsnitt
2.3.3). Men angreppssättet gav ingen direkt vägledning till de kommunikationsmodeller som kunde tänkas användas eller föredras av praktiker.
Med andra ord pekade de inledande undersökningarna på att enbart forskningslitteraturen inte var en effektiv väg för insamling och identifikation av kommunikationsmodeller. Snarare verkade det som att litteratur för högre utbildning
inom public relations och praktikers egna läroböcker skulle kunna vara en
snabbare väg till att kunna identifiera modellerna.
Det finns naturligtvis flera olika sätt att gripa sig an forskningsfrågorna än det
jag slutligen har valt, nämligen att gå till universitetsutbildningens kurser och
den litteratur som där är obligatorisk läsning för att ta fram det empiriska materialet. Detta diskuteras också närmare i kap 3.2. Här vill jag enbart framhålla att
de hand- och läroböcker som används inom public relationsutbildning kan antas ge uttryck åt de ideal, de professionella normer, för hur public relationsaktiviteter ska planeras och förstås, samt antas ge oss inblick i vilka kommunikationsmodeller som anses viktiga att känna till och använda på olika sätt och i
olika situationer. De flesta författare till den facklitteratur som används i högre
utbildning är erfarna praktiker eller forskare med stor empirisk erfarenhet, vil-
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ket gör det rimligt att anta att det som behandlas i läroböckerna ligger nära hur
praktikerna förstår sitt arbetsfält. De mest auktoritativa läroböckerna, det vill
säga de böcker som har störst spridning och som används vid de viktigaste utbildningarna bör också ha störst inflytande på praktikernas verklighetsbeskrivningar omsatta i olika sorters modeller, inte enbart kommunikationsmodeller,
samt bäst reflektera yrkesgruppens praxis.
Hand- och läroböcker inom public relations är med andra ord användbar ersättning för vilka kommunikationsmodeller som används i praxis och kan därmed vara en källa för utsökning av kommunikationsmodeller. I en sådan utsökning kan vi också utgå från att inte bara kommunikationsmodellerna, utan även
beskrivningarna av dem, kommer vara olika, beroende på författare (Craig,
1999).
För att ringa in modellerna har jag kontaktat ett antal svenska universitet och
högskolor som undervisar i public relations och frågat efter rekommenderad
kurslitteratur inom Medie- och kommunikationsvetenskap, MKV. Ur dessa har
jag sedan extraherat kommunikationsmodellerna.
Utsökningen av kommunikationsmodeller har med andra ord skett genom en
läsning av rekommenderade läroböcker. Avhandlingen innehåller därför inte
alla kommunikationsmodeller som finns inom hela kommunikationsområdet,
inte heller gör den anspråk på att täcka alla kommunikationsmodeller som används inom public relations. Mängden och urvalet av kommunikationsmodellerna i avhandlingen är ett resultat av två faktorer: dels att jag har valt att studera kommunikationsmodeller som kan antas användas i praktiken emedan de
lärs ut inom området MKV och dels att det finns en omfattande angloamerikansk forsknings- och annan facklitteratur inom public relations. Utsökningen
av kommunikationsmodellerna ledde undersökningarna till områden som har
influerat public relations, till exempel massmedia och marknadsföring. När det
gäller det i avhandlingen ingående materialet, beskrivs utsökning och andra avvägningar närmare i kapitel 3.
Begränsningen till Sverige, när det gäller på vilket sätt kommunikationsmodellerna identifierats i ett första steg, är viktig att hålla i minnet emedan historiskt
har Sverige dels haft en offentlig sektor som har drivit på utvecklingen inom
public relations (Larsson, 2005) och dels är Sverige starkt influerat av de kommunikationsmodeller som skapats i den angloamerikanska sfären (Falkheimer
& Heide, 2003). Att forskningen utmärks av symmetriskt relationstänkande
(Falkheimer & Heide, 2007) ger också en sådan koppling till på universiteten
anvisad facklitteratur.
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Avhandlingen började i praktikfall och när det visade sig vara en återvändsgränd fortsatte den på spåret public relations forskningspublikationer. Där gavs
en bild av dominerande personer och andra typer av publikationer, det vill säga
läro- och handböcker, som kunde innehålla kommunikationsmodellerna. Väl
framtagna ur läroböckerna studerades modellerna med hjälp av tillgänglig
forskningslitteratur. Det senare måste hållas i minnet i den fortsatta läsningen
då läroböckerna i avhandlingen enbart varit källan till utsökningen av kommunikationsmodellerna.

1.6 Avgränsningar
Forskningsfrågorna har genererat ett omfattande område att undersöka, varför
följande avgränsningar är gjorda för avhandlingen.
Historik
Jag har avgränsat tidperioden för kommunikationsmodellerna till de senaste 70
åren, vilket är kopplat till två aspekter på undersökningarna: dels den tekniska
utvecklingen inom elektronisk och digital kommunikation med start efter andra
världskriget, dels den korta historia som public relations som område har. Detta
gäller såväl i Sverige som i den angloamerikanska världen. Både den tekniska
utvecklingen och historien återkommer jag till flera gånger i avhandlingen.
Avhandlingens mål har inte varit att skriva svensk public relationshistoria, ty
det har Larsåke Larsson redan gjort (Larsson, 2002; 2005). Den här avhandlingen utgår från kommunikationsmodeller och deras särdrag som de beskrivs i
läroböcker för universitetsstuderande i Sverige inriktade mot public relations.
Det innebär dock att kommunikationsmodellernas historiska framväxter, satta i
ett sammanhang, är relevanta. Kommunikationsmodellerna täcker tiden från
andra världskriget, med några få undantag historiskt, där detta har visat sig berika förståelsen av den analyserade gruppen av kommunikationsmodeller.
Aktion kontra reaktion
I min bestämning av public relations finns en avgränsning gjord utifrån aspekterna aktion respektive reaktion. Kriskommunikation är ett område som de senaste tjugo åren tilldragit sig stort intresse från många olika grupper av forskare
och praktiker, såsom medieexperter, psykologiska experter, opinionsbildare och
naturligtvis public relationsexperter (Kim, et al., 2014, s. 117; An & Cheng, 2010,
s. 82). Det finns därför anledning att redan så här tidigt i avhandlingen notera
att jag inte tar upp detta delområde alls.
Anledningen till denna avgränsning är främst att kriskommunikation inte faller
inom planerad kommunikation, aktion, även om det är viktigt att förbereda och
träna verksamheten för olika sorters kriser. Krishantering och därmed kris-
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kommunikation, är dock ett stort område eftersom verksamheter i dagsläget
måste ha beredskap för det oväntade för att effektivt kunna ta hand om händelsen, isolera den, lösa den och se till övrig verksamhets fortlevnad, oftast parallellt – det vill säga förbereda för rätt reaktion.
Kriskommunikation är ett särfall och bryter mot de ordinarie organisatoriska
förutsättningarna (olika avdelningar har hand om olika kommunikationsuppgifter) för planerad kommunikation (Larsson, 2008b) och kommunikationsmodeller. Ur modellhänseende är kriskommunikation relativt enkel. Kriskommunikationens kommunikationsmodeller återfinns bland klustret så kallade sändar–
mottagarmodeller (se kapitel 5). Breddas området till att inkludera förberedelser för att undvika krisen kan modellerandet göras mer komplext, och där kan
andra kända kommunikationsmodeller integreras (González-Herrero & Pratt,
1996).

1.7 Avhandlingens struktur och lite om innehållet
En avhandling kan naturligtvis läsas på flera sätt. Dispositionen i denna avhandling är linjär – först problem, forskningsfrågor och ansats i detta det första
kapitlet. Därefter följer en orientering om yrket och forskningen i kapitel 2. Här
kan vi se att det finns många drivkrafter, att yrket är ungt och därmed forskningen, och att public relations inte är någon egen disciplin på svenska universitet, till skillnad från andra länder.
Kapitel 3 beskriver teorin om modeller, relaterad till public relations och kommunikationsmodeller. Kapitlet avhandlar på vilket sätt jag gått till väga för att
söka fram kommunikationsmodellerna, hur jag analyserat dem och på vilket
sätt jag använder tre praktikfall för att illustrera mina resultat. Utifrån forskningsfrågorna är det dels metodfokus på kommunikationsmodellernas funktion
och uppbyggnad, dels på den historiska framväxten och dels på när jag använder resultaten från undersökningarna som ett raster för att avsluta analysen.
Kapitlet avslutar den första avdelningen i avhandlingen.
I den andra avdelningen presenteras kommunikationsmodellerna och analysen
av dem. I kapitel 4 presenterar jag de studerade modellerna utifrån de läroböcker som har givit mig samlingen. Det är en konsekutiv presentation av modellerna, där deras karakteristik framgår. Sammanlagt 24 kommunikationsmodeller
redovisas från perioden efter andra världskriget: några med välkända namn,
andra mindre kända; vissa är troligen inte kända ens till namnet.
I kapitel 5 presenterar jag de av mig ur karakteristikerna härledda egenskaperna
och de tre modellfamiljer jag med hjälp av egenskaperna fått fram. Det är tio
egenskaper som omfattar alla de karakteristiker jag funnit i de studerade kommunikationsmodellerna. Med tio egenskaper och tre modellfamiljer tonar en ny
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berättelse om public relations kommunikationsmodeller fram. Kapitel 4 och 5
visar kommunikationsmodellernas uppbyggnad.
Kapitel 6 är ägnat åt kommunikationsmodellernas ursprung och utveckling;
därmed är det också en beskrivning av bakgrunden till de tre modellfamiljerna.
Att teknikutvecklingen finns med som en viktig ingrediens är knappast ägnat att
förvåna, men det gäller inte alla tre modellfamiljer i samma utsträckning. Man
kan också se att påverkan mellan familjerna finns där, liksom att det finns en
additionseffekt. Kapitel 7 är ägnat åt att illustrera användningen av respektive
modellfamilj genom tre fall (där jag själv medverkat) för att analysera kommunikationsmodellerna ytterligare. Här får egenskaperna och dessas värden i modellfamiljerna en mer pregnant framtoning.
Det sista kapitlet ägnar jag åt diskussion och svar på forskningsfrågorna respektive en kort beskrivning av tänkbar framtida forskning, varav ett förslag innehåller det som en gång inspirerade mig till att göra dessa undersökningar, nämligen tensegritet (tensegrity). Avhandlingen har också tre appendix, exempel på
kommunikationsprojekt, egna tidiga kommunikationsmodeller och en tabell
över alla för avhandlingen viktiga kommunikationsmodeller, av vilka några faller utanför avgränsningen. Appendixen kompletterar och delvis fördjupar kapitlen 2, 3 och 4.
Min ambition att förmedla det vunna resultatet är en tillämpning av resultaten i
sig. Det är en avhandling som är teoretisk till sitt innehåll, men den är också
tänkt att vara en avhandling som förhoppningsvis kan användas i många sammanhang även utanför kommunikationsmodeller som berör public relations. I
modellhänseende är avhandlingen en tillämpning av modellfamiljen Riktningsmodellen, vilken beskrivs och analyseras i kapitel 5, 6 och 7.

32

2 Om yrket och forskningen
I teorin är teori och praktik samma sak. I praktiken är det inte så.
– Albert Einstein
Kapitlet ger en teckning av yrket och forskningen inom public relations. Tonvikten ligger på Sverige, men emedan influenserna från den angloamerikanska sfären är betydande ges in introduktion också till denna. Jag gör också en
bestämning av området public relations.
Dispositionen av kapitlet har tre delar: dels en historisk upptakt och en bestämning av området för avhandlingen, dels yrkets historia i Sverige med fyra
korta exempel för att belysa yrket (längre beskrivningar finns i Appendix 1)
och dels en bild över den utspridda forskningen i Sverige och internationellt,
relaterad till modeller.

Låt mig för att teckna en bild av public relationsforskningen som avhandlas i
denna studie, använda en analogi. Problemet som studeras i avhandlingen och
det material som forskningsfrågorna adresserar, skapar inte en välavgränsad vit
fläck av material på forskningskartan. Materialet är snarare att betrakta som
utspridda fläckar i en färg med olika nyanser, och så pass utspridda att de är
svåra och tidsödande att identifiera. Jag ska således ringa i, samla ihop kommunikationsmodellerna och därefter göra ett destillat av dem för att kunna se
den gemensamma färgen och slutligen analysera, beskriva och presentera den
funna kulören.

2.1 ”Redan de gamla grekerna”, ”Larsson” och en bestämning
Emedan public relations är ett relativt ungt akademiskt ämne och yrke skulle
man kunna tänka sig att det finns en samlad bild över historien och att man
med den skulle kunna ringa in området. Men det är inte fallet.
Det är önskvärt med en seriös och omfattande historiebeskrivning av public relation och därför börjar Bates (2006, s. 7) med sumererna, babylonierna och
grekerna, även om den moderna historien tar sin början i renässansen. En nästan lika lång historieskrivning gör Lamme och Russell (2010). De har ambitionen att med sin långa tillbakablick bryta mot den linjära tolkningen av områdets
historia och i stället utgå från institutionaliseringen vilken börjar med Themistokles, Alexander den store och Hannibal (ss. 323, 342). Med utgångspunkten i
att public relationsfunktionen emanerar från när en person eller en verksamhet
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vill säkra vinst, rekrytering, legitimitet eller delta på en marknad för idéer och
påverka för sin sak, blir slutsatsen:
Who performed the functions did not seem critical or as consistent as
what they knew to do, and those skills might well have been grounded in
religion, politics, and reform, rather than in business. (s. 356)
Lite kortare tidshorisont har Watson (2014). Han menar att historieskrivningen
har varit alltför fokuserad på de stora männen i den angloamerikanska sfären
och vill dela upp public relationshistorien i tiden före slutet av 1800-talet och
tiden efter. Den första kallar han ”proto-PR” och den andra för rätt och slätt
public relations (s. 874).
Ett helt annat sätt än det tidsdominerande och mer tematiskt angreppssätt har
L’Etang (2014). Här finns kritik mot den gjorda historieskrivningen inom public
relations på ideologiska och sociokulturella grunder och en vilja att politiska
sammanhang ska inkluderas. L’Etang har emellertid inte inkluderat Lamme och
Russells arbeten, som innehåller detta, i sin genomgång av olika historieskrivningar.
En studie med mer direkt anknytning till politisk forskning är Podnar och Golobs (2009) rekonstruktion av public relations historia genom tidskriften Public
Opinion Quarterly. Deras slutsats är att public relations har varit ett forskningsintresse sedan tiden före andra världskriget och att inriktningen har varit att
studera hur man skapar opinion och påverkar allmänheten (s. 70). En annan
historieskrivning har identifierat företagandets röster och menar att dessa har
skapat en ideologi vilken positionerar företagens mål som främjande av det allmännas bästa eller allmänhetens välfärd Logan (2014, s. 667). Den är dock begränsad till amerikansk public relationshistoria. Från Grunig och Hunt (1984)
har public relations fått en historieskrivning med fyra faser som landar i en
kommunikationsmodell överlägsen de andra enligt Grunig (2001).
Med andra ord i skrivande stund är läget sådant att den internationella historieskrivningen för området public relations har många olika ingångar och spänner
över olika långa tidsperioder. Historiken blir i många delar oöverskådlig, och de
angloamerikanska influenserna dominerar (Watson, 2014).
I Sverige är det lite enklare, i den meningen att här är det, fram till nutid, endast
en person som forskat på vår svenska public relations historia, nämligen professor emeritus Larsåke Larsson (Falkheimer & Heide, 2013, s. 12). Larssons resul-
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tat används med andra ord av många i beskrivningar av den svenska public relationshistorien och är också en av denna avhandlings pelare.3
Larsson delar upp den svenska public relationshistorien i tre perioder: ett uppbyggnadsskede 1940 till mitten av 1960, en mellanperiod fram till 1980 och en
expansion från och med 1980 till och med 2000 (Larsson, 2005, s. 47). Tyllström (2013) kompletterar tiden efter Larssons historieskrivning fram till 2013.
Hon menar bland annat att när internetbubblan sprack år 2000 och den stora
globala ekonomiska krisen slog till efter terrordåden den 11 september 2001
kyldes public relations expansion ner.
Kompletterande historiska beskrivningar som gjorts inom kommunikationsområdet i Sverige är Svensson (1988) och Korpus (2008)4. Reklambranschens
egen tidning Resumé gjorde också 1999 en retrospektiv genomgång av reklamens roll och utveckling i det svenska samhället under andra halvan av 1900talet (Wigstrand, 1999).
2.1.1 Retorik och public relations
Retoriken uppfattas ofta som kärnan inom public relations (Lamme & Russell,
2010). Då syftar de på konsten att övertyga person till person, liksom hur den
moderna analysen av retoriken ser på argument och argumentation; se till exempel Lindhardt (2005). Retoriken ger också vägledning till sammanhanget för
den som ska vara ansvarig för public relations i en verksamhet och basera aktiviteter på den (Ihlen, 2013). Det finns med andra ord ett spår som skulle kunna
skapa en avhandling inom public relations och det är utgångspunkten i retoriken som konsten att övertyga eller påverka.
Från en förhållandevis färsk avhandling (Lid Andersson, 2009) om retorik och
ledarskap förstår vi att retoriken som akademiskt ämne togs bort i Europa under lång tid, för att inte komma tillbaka förrän vid 1900-talets slut. Anledningen
till det, enligt Lid Andersson, var den rådande synen på kunskap och vetenskap;
det som inte kunde mätas eller räknas var inte heller vetenskap (s. 98).

3

En historieansats för public affairs, en delmängd av public relations, har Strömbäck och Kiousus (2013,
s. 1). De börjar sin historieskrivning med valet av ny konsul i Rom år 64 före Kristi födelse då det producerades en pamflett för hur en framgångsrik politisk kampanj ska se ut.

4

Några exempel på tidiga fakta kan hämtas från Korpus och Svensson: Aftonbladet grundades 1830,
Dagens Nyheter 1864, första filmvisningen i Malmö 1896, Svensk Filmindustri, SF bildades 1919 och AB
Radiotjänst 1925. Sverige hade redan 1927 flest radiosändare i Europa: medborgarna var inte sena att
skaffa licens, så att vi där låg tvåa efter England. Sveriges första annonsbyrå S. Gummelius Annonsbyrå
startade 1877. Svenska Telegrambyrån, sedermera TT, gav sig 1892 in på annonsmarknaden. Genom
förmedlingsprovisionens konstruktion föddes Sveriges reklambransch under 1920-talet.
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Public relations har sedan 1920-talet drivit på retoriken mot en vetenskaplig, på
sociologi grundad, disciplin – ”new rhetoric” (Lindhardt, 2005). I Europa, menar han, har det under samma period funnits ett utifrån ideologiska förtecken
kritiskt grundat intresse för retoriken.
Både new rhetoric och den nykritiska retoriken avstår från att sysselsätta
sig med retorik som kunskapsteori. Antingen vill man påverka okunniga
användare eller ta bort slöjan som döljer det kapitalistiska samhället, så
att den borgerliga människan tas fram i ljuset. Man frågar sig inte om
den retoriska framställningen är sann; bara om den är effektiv eller hur
den luras (s. 8).
Lindhardts första upplaga kom 1975 och han konstaterar att efterfrågan på boken är också en spegel av retorikens eget öde – ”en rörelse från 1800-talets
glömska och 1900-talets förakt till en renässans på 2000-talet” (s. 10).
Ett tecken på att retoriken blivit populär långt utanför forskning och akademiska studier är Hägg (1998)5. Hägg menar att undervisningen av retorik blev mekanisk och att antikens mönster för talandet, vältaligheten, blev en norm som
måste följas slaviskt utan att man frågade sig varför. Det resulterade i att svenska högtidstal från förra sekelskiftet och framåt samt kyrkans predikningar gjorde livet plågsamt för generationer och att det i sin tur skapade ett vanrykte för
retoriken (s. 17). Häggs tes kan säkert vara rätt och det mekaniska utförandet en
bidragande orsak, men minst lika viktigt är att själva strukturen kan uppfattas
som manipulativ och att dialogen saknas. I USA däremot har retoriken varit vid
liv hela tiden och undervisats från det att Förenta staterna bildades.
I en jämförelse av tre klassiska retorikmodeller, Platon, Aristoteles och Isokrates, analyseras public relationsetik (Marsh Jr, 2001). Isokrates sätt att föra dialog stärker mycket väl Grunigs Tvåvägs symmetri två millennier senare och det
är det effektivaste sättet att driva public relations på (s. 95). Heath (2001) sammanfattar retorikens roll inom public relations på följande sätt:
Rhetoric is the voice of the community. It is dialogue, statement, and
counterstatement. It is a self-correcting and self-maintaining process
[…]. It offers a theoretical, practical, and critical rationale for the study,
teaching and practice of public relations. (s. 50)
Retoriken har naturligtvis sin plats inom public relations. Där kan vi hitta
kommunikationsmodellerna för situationer av typen person till person. Avhand-

5

Upplaga 1998, på det 63:e tusendet.
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lingens intresse och undersökningar ligger i verksamheten och dess relationer
till publikerna, intressenterna. Det hindrar inte att retoriken vid några tillfällen i
texten är en referenspunkt eftersom den idag är brett förankrad hos public relationsforskare, -utövare och andra.
2.1.2 Några iakttagelser kring drivkrafter
Som framhållits tidigare, public relations påverkas av många discipliner, och det
finns många faktorer som är viktiga under första halvan av 1900-talet för kommunikationsmodellernas framväxt.6 Littlejohn (1999) till exempel menar att det
politiska inflytandet över publika budskap sporrade till forskning om propaganda och opinionsyttringar. Det gjordes bland annat studier över hur opinionen
kunde påverkas av medierna. Socialvetenskaperna utvecklades under samma
period, och där studerande man hur kommunikation påverkade individen och
grupper av individer, vilket skapade kommunikationsmodeller. De första studierna på hur film påverkar barn och studier i gruppdynamik kommer vid den
tiden. Utbildningsområdet analyserade hur radion kunde användas och introducerade basfärdigheter som att hålla tal och hantera gruppdiskussioner. De
kommersiella delarna av samhället var mest intresserade i hur annonsering påverkade de tilltänkta köparna och hur den kunde användas i marknadsföringen
(ss. 4-6).
Littlejohn har ett amerikanskt perspektiv på kommunikationsutvecklingen medan Mattelart (2000) har ett globalt perspektiv i sin analys av begreppet kommunikation och dess historia. Han hävdar att faktorerna bakom dess utveckling
är krig, industriell utveckling och kultur. På 1800-talet etablerades idealet om
omedelbar information och nyheter som vi ser dem idag, det vill säga nyheter
uppfanns. De stora internationella nyhetsbyråerna föddes perioden 1830–1875
och de bredde också ut sig snabbt när pionjärerna inom nyhetsförmedlingen
Havas föregångare till AFP, Agence France-Press, tyska Wolf och brittiska Reuters som delade upp världen emellan sig i ett avtal år 1870, vilket varade i över
femtio år (ss. 23-24). Den amerikanska informations- och nyhetsmarknaden
täcktes inte in av trojkan, vilket kan vara en av förklaringarna till att public relationsutvecklingen kom att påverkas starkt av utvecklingen på just den amerikanska marknaden.
Den tidiga svenska miljön för kommunikation präglades enligt Svensson (1988)
av att det skrivna ordet under första halvan av 1900-talet hade blivit allas egendom, och inte förbehållet ett fåtal. Den tidiga användningen av ny mångfaldigandeteknik (kolorerade tidningar med annonser, film och radio) medförde låga

6

För en ren kronologisk genomgång av kommunikationsområdet hänvisar jag till Littlejohn och Foss
(2009) uppslagsverk och dess kapitel ”Chronology”.
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kostnader för spridning av information och nyheter. Både förströelse och viktig
samhällsinformation fick nya redskap; samtidigt kunde medborgarna adressera
makthavarna. Detta förändrade innehållet i vad som kommunicerades: ”Gud,
fosterland, tradition och lydnad byts ut mot värdeord som demokrati, rättvisa,
frihet och välstånd” (s. 125).
När reklamen blir fri från förmedlingsprovisionen7, utvecklas den starkt
(Korpus, 2008). Med journalismen i blickfånget syns förändrade kommunikationsmönster i samhället i stort (s. 33). När Larsson skriver sin svenska public
relationshistoria konstaterar han att industrialismen inte spelar samma roll för
public relations i Sverige som den gör i angloamerikanska länder. Här hemma
är det i stället den offentliga sektorn som spelar rollen som pådrivande (Larsson,
2005, ss. 30-32).
Utvecklingen mot ett väl avgränsat forskningsområde motverkas också av att
begreppet strategisk kommunikation har kommit att inbegripa public relations
och andra kommunikationsområden det senaste decenniet (Hallahan, et al.,
2007, ss. 5-6). Men det kan också ses som en naturlig utveckling när public relations mognar som kunskapsområde. Falkheimer och Heide (2003), båda professorer i strategisk kommunikation och med rötter i svensk public relation,
dock inte så långt tillbaka som till när den var en del av statskunskap, journalism och sociologi på universiteten, har en klar uppfattning:
Lejonparten av de teorier som används idag inom strategisk kommunikation [public relations] härstammar från amerikansk forskning i socialpsykologi som hade sin glansperiod under 1940- och 1950-talen. Dessa
teorier kännetecknas av kausalitet, det vill säga tron på att en kommunikationsinsats leder till vissa bestämda effekter. […] Dessa teorier är eleganta på ytan – de antas kunna förutsäga framtiden och är därför attraktiva. Men i merparten av teorierna har en mängd rullgardiner dragits ner,
det vill säga forskarna har förutsatt att vissa förhållanden råder, till exempel att alla organisationer ser ut på samma sätt utan att ta hänsyn till
att olika organisationer har olika historia, förutsättningar, marknader
etc. (s. 11)
När jag går igenom forskningen inom public relations tonar det fram en stark
koppling till praxis; inget konstigt i det eftersom studierna är inriktade på vardagsnära företeelser och samhällsvetenskap (Palm, 1994). Det gör också att för-

7

Införandet av provision till annonsbyråerna gjorde att marknaden blev rigid. Detta förändrades 1965 med
beslutet att avskaffa provisionen. Wigstrand (1999) har i faksimil annonsen som infördes i stora morgontidningarna för att argumentera mot provisionen. ”Låt oss få betalt för det arbete vi gör – av dem vi arbetar för” (s. 8).
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ståelsen för kommunikationsmodeller inom public relations behöver ges en inramning både utifrån praxis och utifrån forskning, liksom att avhandlingen behöver en bestämning av området.
2.1.3 Public relations som fält för avhandlingen
Public relations är inte ett väldefinierat forskningsområde (Meadows &
Meadows III, 2014, s. 873)8 om än fortfarande dominerat av Grunigs kommunikationsmodell och hans Excellensstudie. I en av de läroböcker jag har använt
mig av för att identifiera kommunikationsmodellerna får vi veta att det finns
bortåt 500 olika definitioner av public relations (Broom, 2009, s. 24).
När Larsson (2014) lär ut olika avgränsningar och begrepp för public relations
och kommunikation konstaterar han att i Sverige används inte begreppet public
relations annat än i sin förkortade form PR, och han väljer att kalla området
informations- och kommunikationsverksamhet.9 Han konstaterar också att på
svensk akademisk nivå kallas området för strategisk kommunikation (s. 16), se
till exempel Falkheimer och Heide (2014, s. 127). Denna spretighet och mångfald i benämningar kommer vi också se när vi kommer till public relations
kommunikationsmodeller.
Jag kommer genomgående att använda mig av uttrycket public relations, för
såvitt jag inte citerar någon som använder andra begrepp som är liktydiga med
public relations. Således kan avhandlingens bestämning av public relations ses
både som en avgränsning av public relations (se Figur 2-1) och som en startpunkt för analysen av public relations kommunikationsmodeller.
Public relations är ledningsfunktionen som analyserar och hanterar de långsiktiga relationer verksamheten har med sina olika publiker, beroende på deras respektive intresse i denna. Public relations syftar till ömsesidig förståelse
och ska medverka till ett gott rykte för verksamheten.
Ett sätt att belysa ovanstående bestämning är att jämföra den dels med Grunigs
och Hunts lärobok från 1984 och dels med Brooms lärobok, vilka båda används
inom svensk och utländsk universitetsutbildning för blivande yrkesverksamma
inom public relations. Först Grunig och Hunt från 1984:
Public relations is the management of communication between an organization and its publics. (Grunig & Hunt, 1984, s. 6)

8

Meadows och Meadows III (2014) analyserar 725 publicerade public relationsartiklar och konstaterar att
forskningen, även om stora framsteg har gjorts, inte har lyckats åstadkomma ett paradigm i Kuhns anda.

9

Forskaren Sven Hamrefors kallar det I&K i sin studie från 2008 för Sveriges Kommunikatörer. Jämför
förkortningarna IT, ICT och IKT för tele- och dataområdet.
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Åtta år senare har Grunig expanderat sin definition till att inkludera planering,
genomförande och utvärdering på strategisk nivå. Hans uppdaterade definition
omfattar dessutom specifikt både intern och extern kommunikation samt att
målet för kommunikationen ska bidra till organisationens måluppfyllelse
(Grunig, 1992a, s. 4).
Brooms definition ligger inte långt ifrån Grunigs uppdaterade variant:
Public relations is the management function that establishes and maintains mutually beneficial relationships between an organization and the
publics on whom its success depends. (Broom, 2009, s. 25)
En tredje aktuell och belysande jämförelse är Chartered Institute for Public Relations, CIPR,10 definition från dess hemsida.
Public Relations is about reputation – the result of what you do, what you
say and what others say about you.
Public Relations is the discipline which looks after reputation, with the
aim of earning understanding and support and influencing opinion and
behaviour. It is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organisation and its
publics. (CIPR, 2015)
Organisationen PRSA, Public Relations Society of America, uttrycker området
på följande sätt idag, en tydlig utveckling från 1982, då det som gällde var anpassning till varandra (publik och organisation) med hjälp av public relations:
Public relations is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationships between organizations and their publics.
(PRSA, 2016)
Bestämningen för avhandlingen som görs ovan innebär att jag ansluter mig till
en huvudfåra inom forskning och praxis, där nyckelorden är:
x

10

Ledningsfunktion – perspektivet i avhandlingen är verksamhetens även
om det inkluderar förståelsen för kommunikation individer emellan. Det
utesluter inte att resonemangen i avhandlingen kan tillämpas både i det
individuella perspektivet och i det samhälleliga – tvärtom.

Chartered Institute for Public Relations, CIPR, är en organisation för praktiker i Storbritannien med cirka
10 000 medlemmar (2012). Den grundades 1948.
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Verksamhet – public relations finns hos alla typer av organisationer, privata, offentliga och frivilliga. Naturligtvis utövas och organiseras den på
olika sätt beroende på vilken typ av organisation det handlar om11.
Publiker – en publik är liktydigt med en intressent (stakeholder). Med
allt fler typer av publiker blir de samhälleliga rollerna för en verksamhet
fler.12
Syfte – public relations har ett allomfattande syfte oberoende av vilken
fråga som är aktuell nämligen att det att bidra till verksamhetens fortlevnad. Bidraget ges på en övergripande och gemensam nivå i verksamheten
genom att öka, bibehålla eller reparera ett gott rykte för verksamheten.13
Det innebär också att public relations är planerade aktiviteter med avsikt
att genomföras med önskad effekt.
Ömsesidig förståelse – ska förstås så att syftet med kommunikationsaktiviteterna är att komma överens och att hitta en lösning på problem som
uppstår när verksamheten utövas och olika intressenternas agendor ska
jämkas.

Området public affairs förknippas ofta med public relations och diskuteras både
i det publika samtalet samt analyseras i forskningen (Möller, 2009). I Sverige
använder vi flera ord för detta område, till exempel opinionsbildning, påverkansarbete, lobbying och samhällskontakter. Det senaste tillskottet av benämningar för området, ”policyprofessionella”, kommer från ett forskningsprojekt
under ledning av Garsten, Rothstein och Svalfors (2014) där experter inom politik med olika anställningsformer kartlagts och definierats.

11

12

Liu och Horsley (2007) konstaterar att public relations som område inte skiljer på offentlig och privat
sektor när det gäller att använda modeller, men ser också att det finns begränsningar och möjligheter
som skiljer ut offentlig sektor. Lite senare i avhandlingen när jag presenterar modellerna kommer det att
framgå att Sverige inte är likt USA, utan här har den offentliga sektorn starkt påverkat modelluppfattningen.
Tre enkla exempel för att belysa omfattningen och avgränsningen av publiker:
En ny digital tjänst för funktionsnedsatta ska introduceras. Public relations betyder att inbjuda fler publiker än den grupp erbjudande riktar sig till. Dess publiker kan vara berörda anhöriga, assisterande offentliga myndigheter, andra aktörer som gruppen har en relation till i vardagen och relevanta fackmedier
som publikerna tar del av.
En organisation ser att behovet av viss utbildning inte tillgodoses. Public relations betyder att föra en dialog med både ansvariga för utbildning, hitta allianser som ger eftertryck åt behovet, nå nya grupper som
eventuellt kan rekryteras och att publikt problematisera utvecklingen i lämpliga fora.
Ett företag behöver förändra sin verksamhet grundligt. Public relations blir då en dialog om förändringen
och en förankring med anställda, partner, leverantörer, omgivande samhällsfunktioner och lokala medier
– hela tiden med hänsyn tagen till var i förändringsprocessen man är.

13

Emedan public relations har ett syfte återfinns inga modeller som diskuterar oavsiktlig kommunikation.
Däremot finns det ingen begränsning i verbal och icke-verbal kommunikation (mellan två kommunikatorer).
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Figur 2-1 Relationen mellan kommunikation, public affairs och public
relations.

I denna avhandling behandlas public affairs som ett delområde inom public relations
med en snarlik bestämning14
eftersom politiker och beslutsfattare kan ses som en av
flera legitima intressenter
utifrån verksamhetens perspektiv (Grunig & Jaatinen,
1998, s. 231).15
Public relations behandlas
också som en delmängd av
det större området kommunikation. Där finns till exempel biologisk kommunikation, tele- och datakommunikation och många andra ämnen. Men det finns också delar som inte direkt
handlar om kommunikation, till exempel områden som har med verksamheters
ledarskap, produkter, tjänster och finanser att göra och där den sammanlagda
kunskapen är viktig för framgång (Duhé, 2013; Ragas, et al., 2015).
Av dessa anledningar beskriver och använder avhandlingen begrepp inom
kommunikationsområdet som kan ha olika innebörd beroende på när i tiden
och i vilket sammanhang begreppet används och har använts. Till det kan läggas
att inlåning av fackuttryck från det engelska språket till det svenska är legio
inom hela kommunikationsområdet, och att en mångfacetterad teknikutveckling har bidragit och bidrar till utvecklingen av begreppsapparaten. Public relations har i det tekniska också en historisk koppling till mediernas utveckling
(Larsson, 2009). Som vi ska se längre fram finns kommunikationsmodeller som
hanterar relationen mellan den publicerande redaktionen och verksamheterna
runt publicisten (förutom mottagarna av publikationen).
Den tekniska utvecklingen har möjliggjort en myriad av tillämpningar med
hjälp av både analog och digital teknik. Tekniken finns med i avhandlingen som
en drivkraft men fokus ligger på kommunikationsmodellernas karakteristik.

14

Public affairs innefattar direkta kontakter med intressenter, till exempel lagstiftare, regulatorer och tillståndsgivare, som genom sina beslut påverkar verksamhetens villkor och förutsättningar direkt eller indirekt.

15

Grunig och Jaatinen (1998), konkluderar i sin artikel att samma generiska principer kan tillämpas för
politiker (regerande) som för andra intressenter.
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Just bärarna av meddelandet (kanalerna, medierna, näten) kommer dock ofta i
första rummet i kommunikationsmodellerna genom den tekniska utvecklingen,
vilket bland annat syns inom forskningen om nya medier och internets påverkan på public relations (Duhé, 2015).

2.2 Yrket 65 år i Sverige
När kommunikationsmodellerna efter andra världskriget så småningom blev
mer frekventa i Sverige, och när de kom in i den högre utbildningen, hade de
sina startpunkter i reklamens utveckling på mitten 1960-talet, massmedieteknikens användning i den offentliga sektorn under 1960- och 1970-talen och industrins influenser av den angloamerikanska public relationssynen under samma
tidsrymd. Den stora liberala våg som sedan följde under 1980-talet bidrog till en
expansion av public relations och med internet har denna flyttat helt in i det
informationssamhälle som vuxit fram under den senaste tiden. När vi närmar
oss nutid har public relations som område och yrke blivit etablerat, och blandas
inte samman med reklam och marknadsföring. Mediebilden och bilden i de politiska sfärerna av branschen är dock fortfarande skeptisk, även om den blivit
positivare genom åren. Den är fortfarande sådan att utövarna undviker att kalla
sig PR-någonting och hellre väljer att säga att de arbetar med strategisk kommunikation, vare sig det är i en verksamhet eller som konsult.
Ovanstående är en sammanfattning i cirka 160 ord av de få svenska historieskrivarna som finns att tillgå (Falkheimer & Heide, 2014; Tyllström, 2009;
Korpus, 2008; Larsson, 2005; Svensson, 1988; Tyllström, 2013).
Utvecklingen av public relationsyrket och branschen finns också beskriven genom två större föreningar16: Sveriges Kommunikatörer och PRECIS. Sveriges
Kommunikatörer är en förening som bygger på individuellt medlemskap för
utövarna17 och PRECIS en branschförening för företagen verksamma inom public relations. Sedan 2005 finns också en andra branschorganisation, Svenska
PR-företagen, som samlar främst de mindre företagen.18

16

Min genomgång av yrket bygger på föreningarnas respektive historiska beskrivningar från hemsidorna,
kompletterat med annat material som anges löpande. Hemsidor http://www.sverigeskommunikatorer.se
och http://www.precis.se.

17

Under sin 55-åriga levnad har den bytt namn flera gånger, vilket speglar public relations utveckling i
Sverige. Föreningen har i skrivande stund cirka 6 500 medlemmar och bedriver utbildning, forskning,
publicerar statistik och utvecklar yrkesetik. Föreningen har internationella kontakter genom organisationen Global Alliance och arrangerade 2010 den internationella konferensen World Public Relations Forum. http://www.sverigeskommunikatorer.se/om-oss/

18

http://www.svenskaprforetagen.se/
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Public relationsyrket i Sverige har en senare utveckling än den internationella,
även om starten i andra världskrigets behov av information till allmänheten
skedde samtidigt (Tyllström, 2013). De första yrkesverksamma utövarna av
public relations i företag och offentlig förvaltning kallades ”pressombudsman”.
Medlemsföreningen för de yrkesverksamma Sveriges Pressombudsmän bildades
redan 1950. Fyra år senare byter organisationen namn till Sveriges PRpublicister. När 1960-talet bryter in har man hunnit byta namn två gånger och
heter Sveriges Public Relationsförening, SPR. Det namnet behåller organisationen fram till början av 1990-talet, då man blir Sveriges Informationsförening
för både privat och offentlig sektor. Då går man följdriktigt också samman med
Sveriges Offentliga Informatörer. Det senaste namnbytet ägde rum 2012, då
Sveriges Informationsförening bytte till det nuvarande namnet Sveriges Kommunikatörer.
Namnbytena kan ses som en spegel av hur yrket har utvecklat sig under 65 år i
Sverige. En allt större och förnyad yrkeskår växer fram då fler medlemmar med
olika nya arbetsuppgifter tillkommer. Det syns även när SPR blir alla informatörers förening i början av 1990-talet. Namnbytena indikerar också hur synen på
public relations, information och kommunikation har förändrats i bredare lager
än yrkeskåren.
I Sverige används oftast förkortningen PR för public relations: då menas medierelationer, nyheter, stöd i marknadsföringen (promotion) och vissa former av
lobbying (public affairs). Svensk ”PR” har under en lång tid varit behäftat med
negativa epitet: i de välkända SOM-undersökningarna från Göteborgs universitet19 är allmänheten relativt sett kritisk till utövarna (Larsson, 2005). 20
I många år har kommunikatörer i Sverige undvikit public relations som
uttryck för att inte förknippas med oseriösa aktörer21. Inom informationsavdelningarna talas i stället om informationsverksamhet. Vi tycker
oss se en renässans för begreppet public relations i Sverige och tror att
professionalisering av yrkesfältet kommer att gynna denna utveckling.
(Falkheimer & Heide, 2003, s. 22)

19

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har
SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner
och för att förstå svensk samhällsutveckling. http://som.gu.se/om_som

20

”Vi har tagit tjuren vid hornen och använder just PR i titeln på denna bok, trots dess ofta nedsvärtade
stämpel.” (Larsson, 2002, s. 6).

21

Det finns säkert en internationell smittoeffekt också. Akademiker och praktiker utanför Sverige önskade
att distansera sig från nedsättande uttryck som ”pressagent, publicitet, propaganda och övertalning” och
döpte om dem, vilket fick motsatt effekt (Stoker, 2014, s. 344).
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2.2.1 I början var presstjänsten
Larsson (2005) menar att vid tiden strax före andra världskriget var public relations ett okänt begrepp. Den första gången public relations används är i en artikel i tidningen Affärsekonomi, 1936. Den riktiga födelsen av svensk public relations kommer dock under andra världskriget och då inom statsförvaltningen för
att ”informera allmänheten och kontrollera mediernas nyhetsspridning” (s. 55).
Förutom staten som föregångare menar Larsson också att lantbruksrörelsen,
idag LRF, med hjälp av Hushållningssällskapen och egen förlagsverksamhet,
har varit en bas för svensk public relations.
Efter kriget inrättar KF och TCO presstjänster. LO hade startat sin före kriget.
Även branschförbund, grossist- och köpmannaförbunden liksom Industriförbundet gör detsamma, men presstjänsten är fortfarande sällsynt i företagen
själva. En av de stora reklampersonerna under 1950- och 1960-talen, Stig Arbman, döper om public relations till samhällskontakt redan 1945 (Larsson, 2005,
ss. 59-61). Arbman menar redan då att public relations inte är reklam, inte heller publicitet, utan relationer till allmänheten, det vill säga att:
[G]e upplysningar om företaget men framför allt om åtgärder som rör
bättre löne- och arbetsvillkor, försäkringar och pensionsförmåner för de
anställda, personalkonsulenter och social åtgärder av typ bostäder, barnkrubbor, sjukvård, bibliotek, idrottsplatser och fritidsverksamhet. […]
Dessa åtgärder skapar inte bara ett mönsterföretag inåt utan även goodwill utåt. (s. 61)
Under det tidiga 1950-talet präglades public relations i Sverige av de tryckta
tidningarnas dominans. Sveriges Pressombudsmäns förening bildades 1950 av
de cirka 30 personer som då arbetat vid statliga myndigheter och inom näringslivets olika organisationer. Sveriges äldsta public relationsbyrå Svenska PRbyrån bildades 1956, idag uppköpt av Gullers Grupp.22
Public relations under denna barndomstid drevs fram av de statliga myndigheterna. De önskade journalistisk kompetens och Pressens Tidning misstrodde
redan så tidigt som 1943 dessa ansträngningar som ren och skär reklam (s. 56).
I näringslivet var kopplingen mellan marknadskommunikation, reklam och
public relations samtidigt också stark, med en tydlig inriktning på publicitet,
uppmärksamhet, inte på att bygga inre relationer eller föra dialog. ”Men i de
skrifter i ämnet som perioden efterlämnat har public relations en mycket vidare
roll än idag. […] Kravet på socialt ansvar är tydligt uttalat.” (ss. 75-76).

22

http://www.dagensmedia.se/nyheter/article8276.ece
Gullers Grupp har sedan starten 1989 haft en inriktning mot offentlig sektor och lobbying.
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2.2.2 ”Den ofantliga sektorn”23 driver på
Den svenska synen på det offentliga samtalet vid sidan av reklamen under 1960och 1970-talen, handlade mycket om att informera allmänheten oavsett om staten var avsändare eller om det var näringslivet. Utvecklingen i stort innebar att
organisationerna, företagen, medierna och myndigheterna var tvungna att börja
fundera på sina roller i samhället. Det syntes till exempel i svallvågorna av 1960talets politiska vänsterrörelser, vars viktigaste historiska exponent är studentrevolterna 1968; det syntes i olympiaden 1968, när de amerikanska segrande
sprinterlöparna Carlos och Jones höjde sina svartbehandskade knutna nävar på
prispallen till stöd för rörelsen Black Panthers, och det syntes i proteströrelserna mot USA:s krigföring i Vietnam. Till det kan läggas att terrorismen i form av
flygplanskapningar, kidnappningar av företagsledare och politiker ökade kraftigt.
Tillväxten inom public relationsbranschen är relativt långsam genom dessa tidiga år. Men 1960-talet bar med sig en förändring på reklamområdet som gör att
reklambyråerna kan ta betalt för sitt arbete direkt av uppdragsgivarna och inte
via provisioner från tidningarna som tidigare. Det medverkar till att reklambranschen expanderar (Korpus, 2008) vilket i sin tur ger fart åt public relations
med tonvikt på marknadsföring.
1970-talet innebar också att näringslivet organiserade en offensiv kring fritt företagande och företagandets villkor. Det skedde framför allt genom Svenska Arbetsgivareföreningens (idag Svenskt Näringsliv) försorg. Mer information externt till det omgivande samhället från företagen och mer information till de
anställda via personaltidningar var grunden. Det senare skedde med en stark
koppling till de nya regleringar som infördes på arbetsrättens område, bland
annat medbestämmandelagen MBL (Larsson, 2005, s. 94). Mot slutet av 1970talet bildades också tankesmedjan Timbro vars uppgift var att bilda opinion för
marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.24
I slutet av 1970-talet ingick informationschefen ofta i företagsledningen. Public
relationskonsulterna övertar de negativa konnotationerna. Benämningen informatör accepteras sakta men säkert som ett yrke även om utövarna till en början har låg status och inte har tillgång högre utbildning annat än via privata institut inom marknadsföring (ss. 103-104).

23

24

Jag har lånat titeln från boken Den ofantliga sektorn: två medborgare oroas av de offentliga utgifterna av
Rolf Millqvist och Sven H. Åsbrink från 1973.
http://timbro.se/om-timbro
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När Rachel Carsons bok Tyst vår publicerades 1963 började också miljörörelsens opinionsbildning mot näringslivet kräva en utveckling av public relationsverksamheten inom näringslivet. Lite senare under decenniet kommer också de
kraftiga protesterna mot kapitalism och näringslivsverksamhet. Det är ett ”tufft
opinionsklimat för näringslivet” (Larsson, 2005, s. 102). I takt med kritiken blir
också allt fler verksamma obenägna att använda benämningen public relations
och övergår till att kalla det informationsverksamhet.
Den offentliga sektorn fortsatte att vara en stark motor på public relationsområdet både vad gäller metodik och antalet anställda. Mellan 1968 och 1976 ökade antalet informationshandläggare inom statliga myndigheter från cirka 70 till
över 200. Den kanske största enskilda kampanjen var kampanjen inför högertrafikomläggningen i september 1967 (ss. 91-102).
Konsulterna var få (s. 103), men i början av 1970-talet startades i Sverige tre
public relationsföretag som också blev stilbildande för en ny generation praktiker. Dessa ’de facto-skolor’ bildades runt personligheter vilka alla tre breddade
de första 20 årens tidningsdominans. Naturligtvis var det inte skolor med teoretisk undervisning, utan utbildning genom att lära sig yrket i praktiskt arbete.
Företagen som utgjorde skolorna startades av Hans-Ingvar Hanson25, Jerry
Bergström26 och Peje Emilsson27.
Göran Sachs28 som arbetat med Bergström och som själv var tidigt ute med relationsbegreppet i inom public relations sa till branschtidningen Dagens Media i
samband med Bergströms bortgång 2007:
Det är främst Jerry, Peje och Hans-Ingvar som har präglat, utvecklat och
format PR-branschen i Sverige från ett embryo till en industri som i dag
omsätter 4 miljarder kronor29. Med en kombination av talang, vilja och
affärskänsla har de lyckats med detta. (Svedjetun, 2007)

25

Hans-Ingvar Hanson, 1930–2007, fil.mag. inom filosofi och litteratur. Teaterrecensent i Svenska Dagbladet i mer än 40 år. År 1969 gav han ut boken I stället för PR. En bok om Relationik. Han grundade
1970 Relationskonsult, som senare namnändrades till Carta.

26

Jerry Bergström, 1939–2007, drev BNL, Bergström Nissen Lie, med start 1970. Företagets inriktning var
medier.

27

Peje Emilsson, f. 1946, grundade Kreab 1970 tillsammans med Jan-Erik Ander och Peder Olin. År 2009
blev Kreab Gavin Anderson efter samgående med en lika stor verksamhet – Gavin Anderson – internationellt. Peje Emilsson med familj är även efter samgåendet majoritetsägare. År 2015 har Kreab återgått
till namnet Kreab. www.kreab.com

28

Sachs publicerade 1976 en handbok med titeln Från PR till Relationik.

29

Enligt branschorganisationen PRECIS var omsättningen 40 miljarder kr år 2007.
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En enskild händelse som kan sägas vara modell för samhällsinformationen är
omläggningen till högertrafik den 3 september 1967. Omläggningen föregicks av
en massiv kampanj från de statliga myndigheternas sida med det yttersta syftet
att alla medborgare skulle ändra sitt beteende och köra till höger. Det räckte ju
inte med att förarna av fordonen körde på den högra sidan av vägen. Även alla
andra var tvungna att förstå hur man skulle bete sig i trafiken i fortsättningen.
Svensson (1988) beskriver denna tid då man också tillsatte en informationsutredning med namnet Vidgad samhällsinformation:
Många forskare och debattörer vände sig emot informationsutredningens
enkelriktade syn på samhällsinformation och menade att om kommunikationen i samhället ska fungera tillfredsställande måste det också finnas
inslag av diskussion innan besluten är fattade [enligt] tre olika principer:
offentlighetsprincipen, informationsprincipen och kommunikationsprincipen. (s. 138)
Skatteverket har också uppmärksammat den dåtida tidsandan eftersom verket
självt var tidigt ute med samhällsinformation.
Under 1970-talet satsades stort på statlig och kommunal samhällsinformation. Nämnden för samhällsinformation (NSI) bildades30 och drev på
utvecklingen. Informatörer anställdes på myndigheterna och ute i kommunerna. Nämnden ordnade utbildning för såväl verkschefer som informatörer. För skatteförvaltningens del kom informationsverksamheten i
gång 1972 då hushållsbroschyren ”Dags att deklarera” kom ut första
gången. (Skatteverket, 2013)
Fackföreningarna hade stort utrymme i den offentliga diskussionen, inte bara
genom löntagarfondsfrågan som började redan 1971 med en motion på LOkongressen om kollektiv kapitalbildning. De vilda strejkerna, där den mest kända är den stora gruvstrejken 1969–70 vid LKAB, satte sina spår, liksom införandet av ett antal lagar under 1970-talet: lagen om anställningsskydd (LAS), lagen
om styrelserepresentation för de privatanställda, förtroendemannalagen (FML)
och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) hade med början 1970 en informationsdirektör, Sture Eskilsson31, som i tjugo år utvecklade argumentationen för näringslivets existens och roll i samhället men också formerna för argumentationen. Det är inte svårt att i efterhand konstatera att SAF gick från att ha varit

30

NSI bildades1971 och lades ner 1981.

31

SAF 1970–1990. Född 1930, avliden 2016.
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lågmäld och diskret till att bli en långsiktig opinionsbildare som gärna provade
nya verktyg och metoder också från IT-området. Eskilsson startade det arbete
som sedermera blev tankesmedjan Timbro32. Den stora 4-oktober demonstrationen 1983 mot löntagarfonderna kan sägas vara en vändpunkt när det gäller
de stora kampanjerna och politikens inflytande över dem (Emilsson, 2012).
Public relations hade en tuff tid i Sverige under 1960- och 1970-talen. Det var
turbulent politiskt och opinionen var inte direkt för företagande. De offentliga
verksamheterna dominerade med sina informationskampanjer som skapade
många nya informatörsjobb. På sätt och vis tog denna period slut och utvecklingen vände åt ett annat håll, i och med kärnkraftsomröstningen i mars 1980.
I detta opinionsklimat skapas också ett långsiktigt motiv för tankesmedjorna där en koalition med den konservativa och liberala sfären uppstår.
Motståndsarbetet och tankesmedjorna utgör i sin tur en av grundplåtarna under 1980-talet för den starka expansionen som branschen och i
synnerhet dess konsulter senare upplever. (Larsson, 2005, s. 102)
2.2.3 En ny syn på och en snabb utveckling av public relations
Svensson (1988) sammanfattar efterkrigstiden genom att konstatera att televisionen var den främsta exponenten för att kommunikationsformerna hade ändrats stort och ”paradoxalt”, att den informerande och kontrollerande funktionen
i kommunikationen hade stärkts, samt att en ny hade tillkommit: ”förströelsefunktionen”.
Den intensiva medieutvecklingen har snarare lett till att den nedåtriktade
kommunikationen blivit vanligare. Den ökade mediekonsumtionen motsvaras inte av någon ökning av aktivt deltagande i samhällsdebatten. Det
finns givetvis drag i utvecklingen i stort som gör bilden mindre entydig.
Inte minst alternativrörelser av olika slag har visat att det går att finna
nya vägar för den uppåtriktade kommunikationen. Innehållet i den moderna kommunikationen kan bäst beskrivas i parollen Allt är tillåtet. (s.
163)
Man kan se 1980-talet som en övergångsperiod (Larsson, 2005). Personligen
började min yrkesbana just 1980 genom ett engagemang i folkomröstningen om
kärnkraft, nästan direkt efter att ha tagit examen på KTH inom Teknisk fysik.
Min beskrivning är att 1980-talet är mer än enbart en övergång, då dess inled-

32

Timbros uppdrag: ”att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle”. http://timbro.se/om-timbro
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ning förde med sig både folkomröstningen och att intressentmodellen lanserades inom public relations av Helge Jonsson.
Jonsson hade börjat på Vattenfall som informationschef 1980 och behövde en
ny kommunikationsmodell efter folkomröstningen. Behovet han såg var en modell som betonande dialogen med verksamhetens legitima intressenter snarare
än enkelriktad utsändning av budskap till målgrupperna. Han presenterade intressentmodellen för Vattenfalls ledning i september, varvid den fick god respons.33
Ytterligare en stor händelse som markerade att området public relations var på
väg mot nya tider var 4 oktober-demonstrationen mot löntagarfonder 1983. Då
samlades, enligt arrangörerna över 100 000 personer34 för att demonstrera mot
löntagarfonderna. Det var genombrottet för att bedriva opinionsbildning inom
SAF och dess medlemsföretag och det mobiliserade svenskt näringsliv genom en
rad nya och existerande organisationer (Tyllström, 2013, s. 84). Med facit i hand
kan vi konstatera att många som startar konsultverksamhet inom public relations under 1980-talet kommer från den politiska sfären, oavsett partitillhörighet. Men de kommer också från partipolitiskt närstående organisationer och
med en bakgrund som politiska tjänstemän (Larsson, 2005, ss. 110-111).
Under 1980-talet kom de första utländska public relationsföretagen till Sverige:
först in var Burson-Marsteller. Det kan ses som en spegel av den avreglering av
nationella finansmarknader som stegvis ägde rum. Årsredovisningen och bolagsstämmorna blev viktiga publika verktyg för företagen samt också en början
på en ny gren inom public relations inriktad mot kapitalmarknaderna, kallad
investor relations, IR (Tyllström, 2013, s. 84).
Arbetet under 1980-talet med att avreglera olika verksamhetsområden fortsatte
in på 1990-talet. Två för kommunikation i allmänhet och public relations i synnerhet viktiga områden var avregleringen av radio- och tv-sändningar och avregleringen av telekommunikation35. Dessa drivkrafter gjorde att marknaden för

33

Samtal med Helge Jonsson i mars 2014.
Samma erfarenheter hade Kreab, vilket syntes när företaget hjälpte dåvarande Televerket att lansera
datakommunikationstjänster, med början 1981 och under närmare 15 år. I dessa uppdrag blev det uppenbart att det behövdes en annan modell än de rent marknadsföringsinriktade och att ge målgrupperna
information. Kreabs modell kallades i början intressentrosen, då illustrationen av modellen liknande en
blomma med kronblad.

34

Beroende på vilken sida om konflikten man stod räknades antalet olika: 27 000 enligt Socialdemokratiska partiet, polisen 50 000 och 100 000 från arrangörerna. Det är fortfarande den hitintills största fysiska
manifestationen från näringslivets sida.

35

Det går också att beskriva avregleringen som en påreglering eftersom Televerket dessförinnan hade
haft ett de facto monopol och mycket lite var reglerat och lagstiftat.

50

public relationstjänster ändrades kraftigt. Public relationsföretag slogs samman,
köptes av utländska företag eller anslöts sig till internationella nätverk; många
nya startade både som avknoppningar från etablerade, men också som helt nya,
och specialiseringen tilltog, till exempel mot specifika branscher (Larsson,
2005, s. 125).
Den informationsteknologiska utvecklingen förändrade också förutsättningarna
för produktionen av det material som togs fram till kampanjer, det dagliga informationsarbetet, möten och andra aktiviteter inom public relations hägn.
Först digitaliserades framställningen av trycksaker därefter digitaliserades distributionen av dem, och mot slutet av decenniet integrerades rörlig bild och ljud
för interaktivitet i och med internets framväxt.36 1990-talet präglades också av
internet för att bygga både externa och interna (kontakt)nätverk. Ordet kommunikation kom att bli ett gängse begrepp. I Palm och Windahl (1989) förmedlades redan bilden av informatören som kommunikationsansvarig:
Av informatören krävs betydligt större överblick och en klarare uppfattning av kommunikationens betydelse för en organisation och dess omgivning. […] Nu är det inte bara den fastställda, den formella kommunikationen, den från centrum spridda, som är viktig. Även den informella
kommunikationen och den horisontella blir föremål för informatörens
intresse. (s. 84)
Med fartyget Estonias förlisning 1994 och den dåvarande företagsledningens
kommunikativa publika misstag kom också kriskommunikation att bli ett viktigt
område för både forskare och praktiker inom public relations. Branschen själv
drabbades av noterbara krishändelser, dels den så kallade Trustoraffären 1997,
där företaget Kreab fick stå i rampljuset, och dels Sydafrikakampanjen med regeringen som uppdragsgivare 1999, där företaget Rikta efter krisen hamnade i
en juridisk process med sin uppdragsgivare och kom därefter att avvecklas helt.
Att yrket utvecklades snabbt syns också i att år 1990 bildades branschorganisationen Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige, PRECIS. Drivkraften bakom bildandet var att svenska PR-företag då skulle kunna vara med i den
internationella organisationen ICCO, The International Communications Consultancy Organisation. Föreningens hittillsvarande liv har präglats av två viktiga
faser. De första tio åren efter bildandet kom många nya företag till och blev
medlemmar. Public relationsbranschen växte kraftigt i volym. I början 2000talet konsolideras PRECIS i och med att de sista av de stora företagen kom in

36

Det syns tydligt i Kreab utveckling, när en av grundarna tog över den digitala produktionen 1994–95 och
bildade ett nytt företag, specialiserat på produktion, medan Kreab inriktade sig på den rådgivande delen.
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som medlemmar. Idag representerar föreningen i stort sett hela konsultområdet
inom public relations.
2.2.4 Nutid – public relations blir strategisk kommunikation
De senaste femton åren har bland annat präglats av de sociala mediernas genombrott, allt fler regler kring investerarrelationer och att det kommit en global
standard för hur varumärken ska värderas. Branschen har också sett att kända
politiker har gått från politiken till public relations och tvärtom.37
Expansionen inom public relations började redan, som sagts, på 1990-talet. Under 15 år växte antalet public relationsbyråer mer än femfaldigt och intäkterna
steg tiofaldigt (Tyllström, 2010, s. 169). År 2013 hade 33 medlemsföretag i
branschorganisationen PRECIS en sammanlagd arvodesintäkt på cirka 955 miljoner kronor, exklusive Kreab som inte särredovisade den svenska verksamhetens ekonomi. De största företagen räknat följande, i fallande ordning38:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prime PR/United Minds
Hallvarsson & Halvarsson
JKL
Solberg Kommunikation
Diplomat Communications
Gullers Grupp, Springtime
Jung Relations
Narva Communications
MSL Stockholm.

Antalet anställda i Sverige hos medlemmarna var samma år 842 personer, inklusive Kreabs anställda i Sverige.
Ägandet har förändrats och de flesta större svenska public relationsföretag har
idag utländskt ägande i någon form. Det betyder att de stora amerikanska och
engelska företagen finns i Sverige. Omvänt är det endast Kreab av de svenskägda företagen som har kontor i alla de nordiska länderna samt därutöver kontor i
ytterligare ett drygt tjugotal länder utanför Norden. Det internationella inflytandet ses också i det att Sverige 2010 för första gången stod värd för den internationella kongressen World Public Relations Forum, tack vare Sveriges Kommunikatörers initiativ.

37

38

(Resumé, 2014-09-26) I en forskningsrapport som ännu inte är publicerad kommer Sigurd Allern och
Ester Pollack fram till att drygt 200 svenska politiker har gått över till public relationsbyråer.
Branschrapport från PRECIS 2014 för året 2013.
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Som en inledning till 2000-talet kom företagens sociala och samhälleliga ansvar
upp på agendan. CSR, corporate social responsibility blev ett begrepp för att
organisera den nya kunskap som verksamheterna behövde. Många företag vill
dock tala om det bredare begreppet CR, corporate responsibility, vilket då inkluderar alla företagets intressenter och kommer närmare företagets raison
d’être.
Public relations och då speciellt konsultmarknaden är öppen mot andra branscher. Ingen bör bli förvånad över att kommunikatörerna kommer från många
yrkeskategorier, från finansmarknaden, från medierna, från näringslivets olika
branscher, från det offentliga både myndigheter och politik (lokalt, regionalt och
nationellt), från frivilligsektorn med flera kategorier. Den vanligaste yrkesbakgrunden internationellt är journalistens. För Sverige gäller dock att kopplingen
till det politiska livet är starkare än annorstädes (Tyllström, 2010, ss. 170-172).
En slutsats om yrket och dess framväxt i Sverige är att den domineras av praktiker och deras ansträngningar att etablera yrket och branschen genom sina föreningar. De har också genom olika faser av utvecklingen försökt att dra gränsen
mot andra områden som reklam, marknadsföring och så kallad in-house produktion, för att idag gränsa mot journalism och politik (Tyllström, 2013, s. 122).
Inom paletten av kommunikationsyrken finns dock ingen stark kultur. Det syns
tydligast i att yrkesverksamma inom public relations inte har ett gemensamt
språk eller gemensamt sätt att vara. Men public relations som fält och dess strategiska betydelse utifrån ett organisatoriskt perspektiv har kommit alltmer i fokus. Enligt Falkheimer och Heide (2003) återfinns vad de kallar ”strategisk
kommunikation”39 i snittet mellan marknadsföring, public relations och organisationskommunikation (corporate communications, företagskommunikation).
Tio år senare beskriver författarna det som ett snitt mellan kommunikationsteori och organisationsteori (Falkheimer & Heide, 2013).
Vid Lunds universitet finns också Institutionen för Strategisk Kommunikation
formellt sedan 2012. Den hade emellertid förberetts och diskuterat sedan 2006
då den första kursen gavs. Det finns ingen motsvarande institution vid andra
svenska lärosäten (Falkheimer, et al., 2015).
Praktikernas organisationer
Svenska praktiker har idag tre yrkesmässigt inriktade organisationer inom public relations: Sveriges Kommunikatörer, branschorganisationen PRECIS och

39

Falkheimer och Heide hänvisar till Anthony Giddens rörande skälen till att strategisk kommunikation blir
till: det är en följd av moderniteten – den nya osäkra tiden, det globala, förtroendeskapandet m.m.
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den mindre och konkurrerande organisationen Svenska PR-företagen. Falkheimer och Heide (2014) noterar att Sveriges Kommunikatörer hade 5 800 medlemmar40 2011 och att fackförbundet DIK som organiserar akademiker inom
dokumentation, information, kommunikation och kultur hade 5 400 medlemmar. Det ger en storleksordning på antalet yrkesverksamma.
Förutom de forskningsprojekt Sveriges Kommunikatörer genomfört41 ger de
också utbildning. För närvarande är nivån cirka 75 egna utbildningar med över
1 000 deltagare under ett år. År 1998 startade de ett utbildningsprogram, Communication Executive Program tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm, som i skrivande stund är inne på sitt 17:e år.
Ser vi utanför Sverige och public relations organisationer har den tongivande
amerikanska föreningen för praktiker PRSA, Public Relations Society of America funnits sedan 1947. Även om de flesta medlemmarna är amerikaner är PRSA
troligen den största kollegiala organisationen i världen inom området. Innan
den grundades fanns det olika regionalt verksamma föreningar vilka gick samman och bildade en nationell sammanslutning. Storbritanniens praktiker organiserades sig ungefär samtidigt. År 1948 grundades Institute of Public Relations
som en organisation för privat och offentligt anställda. Numera heter den CIPR
och bedriver egen forskning.
I Europa bildades CERP, European Confederation of Public Relations, 1976.
Akademikerna lämnade CERP och bildade en egen organisation år 2000, EUPRERA, European Public Relations Education and Research Associations (van
Ruler, et al., 2004).
På internationell nivå finns förutom den tidigare nämnda organisationen ICCO
också International Public Relations Association, IPRA, vilken grundades av
nederländare och engelsmän 1955. Från och med 2002 samlas också akademiker och praktiker i organisationen Global Alliance där PRSA, CIPR och Sveriges
Kommunikatörer är medlemmar, liksom International Association for Business
Communicators, IABC. Global Alliance vill täcka både public relations och
kommunikationsledarskap och arrangerar World Public Relations Forum
(Valin, et al., 2014).

40
41

Den 9 juli 2015 var det 6 500 medlemmar. http://www.sverigeskommunikatorer.se/om-oss/in-english/
Två viktiga är: Verksamhetsnyttig information och kommunikation. Ett forskningsprojekt under ledning av
Sven Hamrefors i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Mälardalens Högskola mellan
2003 och 2008; samt Kommunikativt ledarskap. Ett projekt under ledning av Catrin Johansson vid Mittuniversitetet mellan 2011 och 2013.
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Organisationerna anpassar sig (går samman, avknoppar, startar nytt) till det
föränderliga yrket som public relations och ledarskap inom kommunikation
konstituerar. Flera av organisationerna publicerar också forskning och annan
yrkesrelaterad dokumentation på sina respektive webbplatser.
2.2.5 Vad gör praktikerna – roller och praxis
Edward Bernays, 1891-1995, amerikansk public relationsföregångare känd genom sin bok Crystallizing Public Opinion från 1923, definierade yrket. I ett
samtal med Ewen (1996, s. 11) sa Bernays att den professionelle public relationspersonen är en samhällsvetare som ger råd till sin arbetsgivare eller uppdragsgivare kring sociala attityder och agerande för att vinna stöd hos de publiker arbetsgivarens eller uppdragsgivarens synlighet vilar på.
De många roller en yrkesverksam inom public relations kan ha ges också andra
etiketter än att vara rådgivare om attityder och agerande. Public relations kan
betraktas som diplomati och då ikläder sig public relationsfunktionen en gränsöverskridande roll med uppgift att skapa balans och harmoni. Public relations
kan betraktas som retorik i institutionaliserad form där massmedierna spelar en
viktig roll som vidareförmedlare eller som en kvartett arketypiska roller (expert,
lots, processkunnig, teknikkunnig) där den professionelle individen har en eller
flera av dessa typer i sin roll (Larsson, 2005, ss. 42-44). Eller så benämner man
dem visionär, magiker, specialist eller tjänsteman som en fenomenografisk studie med titeln PR-olitik gör (Ericson & Kåberg, 2006, s. 112). Men public relations har också i överförd bemärkelse jämförts med något så annorlunda som
buktaleri. Coreen (2012) drar parallellen till buktaleri som vår förmåga att få
andra att säga och göra saker, tack vare att vi talar, skriver eller agerar på ett
visst sätt.
Ett annat exempel på roller är hur public relations har beskrivits i förhållande
till andra områden i verksamheter, såsom förhållandet till marknadsföring.
Mycket av denna långa, ännu inte avslutade, diskussion handlar om hur de personer som ansvarar för dessa funktioner i en verksamhet ser på sig själva. Nedanstående illustration är en bearbetning av Kotler och Mindak (1978) som visar
på fyra olika synsätt där hela skalan från full separation till full integration finns
företrädd.
Några som har sin uppfattning mycket klar är Ehling, White och Grunig (1992):
public relationsfunktionen i excellenta verksamheter existerar separat från
marknadsföringsfunktionen, vilket innebär att en excellent public relationsavdelning inte är underordnad marknadsavdelningen (s. 390).
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Figur 2-2 Efter (Kotler & Mindak, 1978).

Jag har så här långt tagit upp begreppen, kommunikation, public relations, public affairs, kriskommunikation, investor relations, strategisk kommunikation
och marknadsföring. Det finns fler dock begrepp som beskriver vad en verksamhet gör för att kommunicera med sina publiker - organisationskommunikation är ett av dem. Även här finns olika sätt beskriva förhållandet mellan begreppen precis som i fallet med marknadsföring. Man kan skilja organisationskommunikation från public relations (Dalfelt, et al., 2001) och man inkludera
organisationskommunikation eftersom historiskt har den varit liktydig med intern kommunikation även om en del forskare och praktiker vill inkludera all
kommunikation som verksamheten ägnar sig åt (Larsson, 2014). Alla dessa kan
också sammanfattas med en verksamhets ”formella kommunikation” (s. 35).
Av ovanstående är det kanske inte konstigt att den sannolikt vanligaste frågan
som ställs till branschfolk av icke-branschfolk är: Vad gör ni egentligen inom
PR och lobbying? Det finns ytterligare skäl till att frågan är frekvent. Det är betydligt fler som arbetar inom gebitet idag än när branschen var ung i Sverige för
en dryg generation sedan. Det florerar historiska nidbilder: en del är sanna och
andra är skrönor. Det finns förutfattade meningar och färdiga uppfattningar om
kommunikation bland dem som inte är en del av branschen och utifrån deras
egna erfarenheter. Dessa förutfattade meningar och uppfattningar kan i och för
sig finnas också inom branschen (Larsson, 2005; 2002).
Oklarheten är också ett resultat av att branschen till stor del är en konsultbransch och de flesta konsultföretagen har grundinställningen att det är upp-
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dragsgivaren som berättar om sitt sätt att kommunicera och motiv bakom
kommunikationen. Dessutom finns i branschen en mer hantverksmässig uppdelning mellan olika kategorier som professionellt sysslar med kommunikation,
vilket ger olika infallsvinklar på kommunikationsområdet vilket i sin tur gör det
svårt att förstå i vad professionen består.
För att ytterligare belysa de mångfacetterade svar som kan ges på frågan ”Vad
gör ni egentligen inom PR och lobbying?” ges i det följande en inblick i praktikers vardag genom fyra citat av Hans Ingvar Hanson, från det tal han gav år
2004 när han fick pris för sin respekterade kommunikationsgärning av Sveriges
Kommunikatörer.
I informationsarbete som i många andra professioner, från hantverk till
konstnärligt skapande, gäller det att slutresultatet aldrig blir riktigt bra
om inte det förberedande arbetet är rätt gjort. Och när det gäller information, så märks det nästan alltid med en gång. (s. 175)
Kommunikation är på en gång tanke, känsla och vilja. […] En professionell kommunikatör överväger noga hur mycket eller lite av respektive
vara – av tanke, känsla och vilja – som ska finnas med i en kommunikation för att den ska få avsedd verkan. (s. 178)
Den informationsansvarige på ett företag har tre huvuduppdrag – nyhetstjänsten i vid bemärkelse, vården av företagets anseende (varumärket) och de anställdas delaktighet. […] Alla tre uppgifterna är dubbelriktade. Information och åsikter ska både inhämtas och spridas. (s. 182)
Låt mig till sist konstatera att väsentliga informationsbeslut i näringslivet
nästan alltid också är moraliska beslut.[…] En kommuniké som samtidigt
ska nå aktieägare, anställda, kunder och media… formuleras den kanhända i första hand för att passa börsen… och hur rätt är i så fall det? Hur
taktisk är den som lägger sista handen vid texten? […] Det är inget dåligt
bagage för en informationschef att ha gjort klart för sig själv vilka värderingar som han eller hon är beredd att stå upp för. (s. 183)
En yrkesverksam inom public relations är således enligt Hanson lite av en tusenkonstnär, med erfarenhet från många aspekter av den verksamhet som denne arbetar i. Alternativt är det tusen konstnärer i en organisation. En ytterligare
reflektion är att det måste få ta ett tag innan kommunikatören mognat i rollen,
oavsett vilket delområde arbetet gäller eller om arbetet innebär att ansvara för
hela området public relations i verksamheten.
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De olika arbetsområden som idag är aktuella inom området kommunikation är
betydligt fler än för ett decennium sedan (Tyllström, 2009; Melin, 2004; Melin,
2000; Cornelissen, 2011). Det har skett en omfattande specialisering, men också
en omstrukturering, vilket följande kortfattade exempel kan illustrera:
x

x

x

x

x

x

x

Investor relations.
Området omfattar allt från den kalender- och regleringsbundna ekonomiska
rapporteringen, vilket skapar sina specialister, till organisatoriska förändringar såsom avknoppningar, sammanslagningar och finansiering av nya företag. Samarbete mellan kommunikatörer, advokater, analytiker och andra
yrken är numera vanligt.
European affairs.
I verksamheter etablerade i flera länder finns också landspecifik lobbyism
och EU-specialister. I det senare fallet med EU är specialiseringen mycket
stor och även ämnesindelad i till exempel kemikaliefrågor, landsvägstransporter och digital agenda.
Medierelationer.
Området medierelationer innehåller idag många specialiteter, till exempel
medieträning, presstjänst, mediebevakning, journalistik och direkta kontakter. Medierelationer får också olika inriktning, beroende på om verksamheten säljer eller levererar något fysiskt eller inte, eller om den är privat, offentlig eller tillhör frivilligsektorn.
Marknadskommunikation.
Marknadsföring och reklam har många specialister, för många för att räkna
upp. Några exempel: specialister inom varumärke, annonsering, direktmarknadsföring, digitala medier, sponsoring, försäljning, kundtjänst – eftermarknad – kundvård, event och inte minst användning av sociala medier.
CSR och CR.
Hållbarhetsområdet (sustainability) kan ses som en naturlig fortsättning på
miljöfrågorna. Kommunikation inom det här området har både frivillig
(själv)reglering och ständigt nya lagar och regler som förutsättningar, vilket
också skapar många tekniska specialister.
Företagskommunikation.
Att vårda verksamhetens goda namn och rykte (reputation management) är
en specialitet med strategisk inriktning och innehåller också delar som varumärkesstrategier och strategier för sociala medier. Till detta område av
specialiteter kan vi också föra strategier för och hantering av specialområden
eller särskilda frågor (issues management) där risken för konflikter med intressenterna föreligger eller kan uppstå. Även kriskommunikation som växt
starkt under de senaste 20 åren kan hänföras till detta område.
Omvärldsanalys.
Ovanstående områden klarar sig inte utan avancerad omvärldsbevakning
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x

x

(inte begränsat till traditionella eller sociala medier), vilket också skapat nya
specialister för datafångst och analys och där nätverksanalys har blivit ett
viktigt område att specialisera sig inom.
Produktion.
Specialiteter inom textproduktion, grafisk kommunikation, bild och rörlig
bild betjänar alla professionella. Det gör även talarträning, talträning, dramaturgi samt facilitering, mötesteknik och liknande.
Intern kommunikation.
Intern kommunikation är en specialitet där nästan alla ovanstående kommunikationskunskaper och färdigheter kan appliceras tillsammans med sådana som berör projekt- och grupparbete och att vara ledare i en verksamhet.

Bilden av arbetsområden blir ännu mer splittrad om kommunikatörerna själva
får kreera framtida arbetsbeskrivningar. I en rapport från 2006 om hur de själva ser på sin arbetsmarknad i Sverige kan vi hitta över 100 förslag till nya arbetsområden (tjänster), allt från Communication Controller via förändringskommunikatör och kunddialogskapare till storyteller och sökmotormarknadsförare (Hammer & Hanborg, 2006).
När de blir intervjuade om hemvist i den egna organisationen är de strateger.
Organisationen EUPRERA frågade verksamma på europeisk nivå (Zerfass, et
al., 2014, s. 16). Då uppgav 60 procent att de är strateger (de ser till att ta fram
strategier), 26 procent att är de utgör stöd i den operativa verksamheten, 9 procent ser sig experter och endast 4 procent att de är rådgivare för verksamhetens
affär, idé, uppdrag med mera (alla typer av verksamheter har svarat).
I en analys av public relations roller och en jämförelse mellan USA och Europa
kom det inte fram några stora skillnader (Vieira Jr & Grantham, 2014). Det
skilde dock på utbildningsbakgrunden, mer tonvikt på humaniora och public
relationsutbildning i Europa och mer tonvikt på journalistik i USA. De fem roller som framkom vid analysen är: förhandlaren, policyrådgivaren, varumärkesansvarig, internkommunikatör och presskontakt, varav de två första tillhörde
ledningsfunktionen (ss. 60-67).
Ytterligare en bild får vi om vi utgår från en klassificering av intäkterna. Då blir
rollerna: Public relations för produkter, varumärkesprofilering och events (cirka
40 procent), medierelationer, kriskommunikation och internkommunikation
(cirka 30 procent), investerarrelationer (cirka 20 procent) och samhällskontakter (mindre än 10 procent) (Tyllström, 2010, s. 173).
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Hanteringen av verksamhetens intressenter, publiker är en utmaning inte bara
för kommunikationsdirektörerna42 utan för hela organisationen och det är
marknadsfolket som driver på eftersom medielandskapet totalt har skiftat
(Holmes, 2013). Det är marknadsfolket som haft ansvaret för dialogen, de som
initierat den och de som har drivit word of mouth (en kommunikationsmodell)
sedan länge; nu håller dialogen på att bli en central del av public relations.
Holmes ställer frågan huruvida dessa två delar av företagets kommunikation
kommer att konvergera (jämför Kotler och Mindak, Figur 2-2) och vem som då
kommer att leda den framtida kommunikationen helt baserad på intressentmodellen.
If convergence is coming, and if communicators are not to be rendered
obsolete – or subservient to marketing – many of them will need to
change the way they view their roles, and the way they are viewed inside
the company. If they do, they can change what looks like an existential
threat into an unprecedented opportunity. (Holmes, 2013)
Slutligen sammanfattar Larsson (2011) rollerna utifrån public relationsforskningen och ser fem roller: (a) strategen-planeraren, (b) rådgivaren, (c) omvärlds- och internanalytikern, (d) problem- och krishanteraren och (e) producenten-teknikern med noteringen att ”svenska informationschefer ägnar sig mer
åt policy och strategisk rådgivning gentemot ledningen än kollegor i England”
(s. 316).
En konkretisering av denna mångfald kan vi få om vi går till vad som görs utan
att snegla på befattningar, tjänster, titlar och kategoriseringar.
Fyra korta exempel på public relationsprojekt
För att avrunda beskrivningen av vad man egentligen gör inom public relations
ges i det följande fyra korta exempel på olika public relationsprojekt (för den
intresserade finns i Appendix 1 en fylligare beskrivning av dessa exempel). Beskrivningarna är Kreabs och från början gjorda till köpare av kommunikationstjänster, oftast offentliga upphandlare.
1. Intern kommunikation i fastighetsföretaget Vasakronan.
Syftet var att stärka företagets identitet och underbygga varumärket. Där var
det stora mötet med alla medarbetare en gång om året, Framtidsdagarna,
centralt i kommunikationslösningen. Mötet var både ett viktigt avstamp för

42

CCO, Chief Communication Officer; internationellt har dessa chefer hand om public relations övergripande, precis som kommunikationsdirektören har det i Sverige. CCO används också internationellt för
Chief Customer Officer, en förnyad marknadschefsroll.
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året och åren som skulle komma och en punkt att stämma av hur långt företaget kommit med föregående års arbete. Framtidsdagarna var ledningens
möte med alla medarbetare, och de frågor som hanterades på detta var viktiga (strategiska) för utvecklingen av företaget. Innehållsmässigt var utgångspunkten företagets gemensamma värderingar, hur de förblir gemensamma
och hur de utvecklades omsattes i praktiken. Utförandet av mötet var interaktivitet, med stort dramaturgiskt och tekniskt stöd, mellan alla medarbetare. Sammanlagt genomfördes sex konsekutiva Framtidsdagar fram till dess
att AP Fastigheter köpte Vasakronan.
2. Samgåendet mellan Huddinge sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.
Samgåendet genomfördes för över tio år sedan och var också ett kommunikationsarbete huvudsakligen internt, men med annan målsättning och andra
förtecken – att förankra det externt fattade samgåendebeslutet. Fokus för
kommunikationsarbetet i detta fall handlade om att stötta sjukhusledningen
i att presentera, förklara och förankra de strategier för det nya sjukhuset som
ledningen tagit fram. Även detta exempel sträcker sig över lång tid. Arbetet
inrymde många olika typer av aktiviteter som till exempel att producera
skrivna framställningar, trycksaker med mera, anpassade till hur förankringen utvecklades och till olika målgrupper i organisationen. ”Ständiga förbättringar – framtidens sjukvård” är ett exempel på en sådan trycksak från
2011. Med 16 000 medarbetare finns också element av masskommunikation
såväl som de mer riktade insatserna. Det är inte bara medarbetare som berörs vid ett samgående, varför också medierelationer, event och andra utåtriktade aktiviteter ingått.
3. Public relations som en del av en förändringsprocess.
El-Kretsen, okänt för den breda allmänheten, tar hand om uttjänt elmaterial
och elprodukter på uppdrag av tillverkare och andra produktansvariga.
Uppdragets upprinnelse var att ett direktiv från EU skulle komma att påverka verksamheten och att Miljödepartementet intresserade sig för hanteringen i detalj. En lösning på de kommunikationsproblem som El-Kretsen då
fick blev att arbeta med tre olika, men koordinerade delar; dels dokumenterade sammanhängande och stärkande budskap runt de förändringar som
förväntades, dels att förbereda ett större möte med ansvarigt departement
och dels att assistera ledningen i att omsätta budskapen i olika aktiviteter.
För budskapen och möte gjordes en intressentanalys. För uppföljning och
implementering av gjordes en större undersökning om allmänhetens attityder och beteenden specifikt kring det departementet var intresserat av.

61

4. Koordinering och anpassning av kommunikationsaktiviteter i de stora forskningsanläggningsprojekten ESS och MAX-IV i Lund. När det gäller ESS började det uppdraget i Bryssel innan beslut om placering hade fattats. När det
gäller MAX-IV började det senare när väl beslut om ESS hade fattats och det
fanns risk för förväxling av projekten. Båda är stora anläggningar med vilka
forskarna kan se in i materiens innersta byggstenar, men anläggningarna gör
det på två kompletterande sätt. Med ESS blev det också två olika uppdragsgivare: först ESS för själva etableringen och när beslutet att anläggningen
skulle byggas i Lund väl var fattat, var regionen intresserad av att göra det
mesta möjliga av placeringen i ett bredare interregionalt perspektiv (vilket
inkluderade Norge, Danmark, Tyskland). Kommunikationsutmaningen här
bestod i att förklara nyttan av en stor anläggning för vitt skilda intressenter
som först i framtiden (10 år senare) skulle börja användas för att ytterligare
en bit in i framtiden (5–10 år) skulle kunna producera tillämpningsbara
forskningsresultat. Två viktiga redskap i detta var möten – stora som små –
att i skrift argumentera anpassat till olika intressenter. Detta exempel är ett
traditionellt public relationsuppdrag både vad avser tidsutdräkt och komplexitet i innehåll.
De fyra exemplen visar på bredden och djupet i uppdrag som både beställare
och rådgivare har i sina respektive verksamheter. Det finns således en stor
mängd roller – arbetsuppgifter – som de unga blivande professionella kommunikatörerna kan vänta sig när väl utbildningen är genomgången, liksom de mer
seniora kan vidareutvecklas med. Med den stora variationen i arbetsuppgifter
finns ett kommande stort behov att dessa yrkesverksamma har en någorlunda
gemensam uppsättning kommunikationsverktyg, bland annat kommunikationsmodeller.
Den historiska kedjan av svar på frågan – Vad gör du som yrkesperson? – blir
för Sveriges del en spegel av drivkrafter och en önskan att distansera sig från det
som uppfattas som negativt med public relations: Jag är pressombudsman –>
jag jobbar med PR –> jag är informatör –> jag är kommunikatör (och i nutid) –
> jag arbetar med strategisk kommunikation.
2.2.6 Utbildningen i Sverige fick en hemvist för 25 år sedan
Sverige har inget utbildningsprogram för public relations. Den högre utbildningen har genom åren skett först inom statsvetenskap, sociologi, marknadsföring, journalism och senare inom området medie- och kommunikationsvetenskap, MKV. De första professionella kommunikationsutbildningarna etablerades vid andra världskriget och gavs av privata institutioner på reklamområdet,
Beckmans 1939, Berghs, 1941 Grafiska Institutet 1943 och Institutet för högre
reklamutbildning, IHR, 1953 (Stockholms universitet, u.d., s. 7).
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Kurser i public relations har givits på universiteten sedan början av 1970-talet.
Det har skett inom området för masskommunikation på universitetens institutioner för statsvetenskap, sociologi och marknadsföring. Kurserna hade rubriker
som talade om informationsteknik, inte public relations, eftersom det senare
hade en negativ klang (Falkheimer & Heide, 2014, s. 126).
Den negativa attityd (hos allmänhet, media och politik) som enligt opinionsundersökningar funnits till public relations har säkert påverkat utvecklingen så att
teoribildning och forskning skett på andra områden inom kommunikationsområdet, till att börja med inom massmedier, statsvetenskap, sociologi och senare inom det nya området medie- och kommunikationsvetenskap.
Public relations som undervisningsämne har fortfarande ingen egen klassificering enligt Universitetskanslersämbetet i Sverige, UKÄ. Den utbildning som ges
återfinns inom MKV. Som egen disciplin i Sverige är MKV cirka tjugofem år
gammalt (Falkheimer & Heide, 2003, s. 29). År 2013 gavs utbildning inom området på 17 universitet och högskolor, varav fem på magisternivå. En liten andel
av de yrkesverksamma inom public relations har en journalistutbildning, cirka 5
procent (Falkheimer & Heide, 2014, s. 126).
Det är främst högskolor utanför de gamla etablerade universitetsorterna, Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg, som valt att profilera sig inom MKVområdet med tonvikt på introduktion till ämnet och de lägre graderna av examina. De viktiga arbetsmarknaderna för public relations finns däremot i Stockholm, Göteborg och Malmö (Tyllström, 2009, s. 20). Det finns en tydlig bakgrund till profileringen vid de nyare universiteten. När MKV introducerades och
kurser skapades byggdes det in en klyfta mellan massmediekommunikation och
informationstekniker, den förra med en stark forskning och den senare med
enbart utbildning som bas. Lärare från massmedieområdet hade högre status
och kunde styra innehållet i de nya kurserna, vilket gjorde till exempel att planerad kommunikation43 och ledarskap inom kommunikation lyste med sin frånvaro. Utbildningen blev mer inriktad på kommunikationsverktygen och deras
handhavande än när, vad och varför man ska använda dem, trots att studenterna var mer intresserade av marknadsföring, organisationskommunikation och
public relations (Falkheimer & Heide, 2014, s. 127).
Planerad kommunikation spelade en tydlig roll i svensk public relations utveckling under början av 1990-talet (Sveriges Informationsförening, 1995). Begreppet verkar vara specifikt svenskt och återfinns utanför Sveriges gränser enbart i
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Planerad kommunikation innefattade intern och extern kommunikation samt samhällskontakter. Jämför
också organisationskommunikation (Dalfelt, et al., 2001).
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Windahl och Signitzer (2009) vars andra upplaga kom ut 1992 (Dalfelt, et al.,
2001, s. 80; Falkheimer & Heide, 2014, s. 126). Dock ska noteras att Sverige haft
en professor i planerad kommunikation44 och att Eriksson (1992) har skrivit en
bok om planerad kommunikation på svenska som har använts vid MKVutbildningen.
De första svenska avhandlingarna inom public relations (Linderholm, 1997;
Palm, 1994) kom för cirka 20 år sedan, enligt Falkheimer och Heide (2014, s.
127). En av de första avhandlingarna inom public relations med inriktning på
public affairs kom år 2000 (Melin, 2000) vid Uppsala universitet och inom
statsvetenskap. De tre senaste åren har ett dussintal avhandlingar publicerats,
ingen med public relations i titel och två stycken med strategisk kommunikation
i titeln.45 Den första avhandlingen inom strategisk kommunikation publicerades
2015 (Magnusson, 2015) enligt Falkheimer et al. (2015).
Det var inte bara i Sverige som public relationsforskare och utbildare kämpade i
motvind. Till exempel i Storbritannien arbetade de hårt med att höja sin status
då de första ansträngningarna i slutet av 1980-talet innebar mycket utbildning
och lite forskning46. De första läroböckerna hämtades till Storbritannien från
USA och blev stilbildande (L'Etang, 2008, ss. 249-251).

2.3 Forskningen – en mängd fläckar och en karta utan fixpunkt
Public relations som forskningsfält har tre publikationer historiskt, varav den
Public Relations Research Annual, etablerad 1989, har övergått i Journal of
Public Relations Research. Den tredje, Public Relations Review, etablerades
1975. Forskningsfältet kan definieras utifrån de två senare publikationerna, vilka är ledande inom fältet. Men det finns åtminstone 31 vetenskapliga tidskrifter
som är intressanta för public relationsområdet. (Falkheimer & Heide, 2007, ss.
54-55).
Avhandlingens forskningsproblem kan beskrivas som en mängd utspridda
fläckar i en och samma färg, men med olika nyanser, inte som en välavgränsad
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Lars Palm vid Högskolan i Halmstad.
http://www.hh.se/omhogskolan/historik/hogskolanfirade30ar/akademiskhogtid/professorsinstallation0211
05.1865.html Hämtad 2015-09-29
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E-postkorrespondens med Josef Pallas, Uppsala universitet. 2015-07-24.
Grunig argumenterade för att de amerikanska universiteten borde inrätta separata public relationsavdelningar utifrån hans modellbeskrivning samtidigt som MKV bildades i Sverige. Hans argument var att inget annat område – journalism, retorik, företagsledning eller företagsekonomi – hade förmåga att hantera
hans egen modell Tvåvägs symmetri. Dessa områden var fast i de gamla historiska modellerna (Grunig,
1989, s. 19).
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vit fläck på forskningskartan. Att fläckarna är utspridda innebär att de är svåra
och tidsödande att identifiera vilket beskrivningen av forskningen i det kommande visar. Många discipliner har påverkat public relations, vilket också ger
svårigheter. Det underlättar inte heller att kommunikationsmodeller ligger inbyggda i antaganden och på annat sätt inte syns för en läsare av forskningen
(Sallot, et al., 2009).
Utmaningen i mina forskningsfrågor är att forskningen inom svensk public relations inte är så omfattande och att den ska sökas inom medie- och kommunikationsvetenskap idag, men historiskt inom statsvetenskap och massmedieforskning i första hand. Går vi utanför Sveriges gränser och till angloamerikansk
forskning finns mer att hämta och influenserna från andra forskningsområden
stora.
Public relations kommunikationsmodeller är en delmängd av alla kommunikationsmodeller som i sin tur är en delmängd av alla modeller. Hur modeller och
teorier allmänt ska kopplas ihop när det gäller avhandlingen redogörs för i nästa
kapitel.
2.3.1 Studiet av kommunikationsmodeller som sådana för en undanskymd tillvaro
Mängden kommunikationsmodeller har studerats på lite olika sätt. För att
bringa ordning har till exempel Craig (1999) konstruerat vad han kallar sju traditioner och ett recept för hur man konstruerar nya traditioner. Craig argumenterar därför att studenter som vill bedriva egen forskning måste begränsa sig
metodologiskt och därmed också teoretiskt. Craig hänvisar till en studie av Anderson (1996) som visar att 249 teorier lärs ut under olika namn men att läroböckerna inte behandlar tillräckligt många för att få överblick47. Han menar
också att Andersons studie visar att kommunikationsmodeller och teorier inte
utgör ett samlat forskningsfält (ss. 153-154).
När jag 2014 tog kontakt med Craig kunde jag konstatera att han inte såg någon
konsensus kring en kanon av kommunikationsmodeller femton år senare. Han
menade dock att det fanns en begynnande medvetenhet om hela det omfattande
kommunikationsfältet och dess olika diskurser.48

47
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Anderson (1996) har analyserat sju läroböcker och funnit att av 249 teorier, vilka lärs ut under olika
namn, återfanns endast arton av dem i tre eller fler läroböcker (ss. 200-201). Två av dessa böcker finns
med i min lista över läroböcker i MKV-kurser, ur vilka jag identifierat kommunikationsmodeller: Littlejohn
(1999) första upplaga 1992 och McQuail (2005) första upplaga 1987. Griffin (2006) med första upplaga
1994 har gjort en karta över Craigs traditioner. De övriga ingår inte i avhandlingen.
E-postkonversation med Robert Craig, januari 2014.
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I en referens till Mertens49 där inte mindre 160 olika definitioner av kommunikation analyserades klassificerades definitionerna i olika grupper (Windahl &
Signitzer, 2009). Mertens kom fram till att 75 av dem var envägs, 64 sattes i en
grupp som kallades symmetriska (tvåvägs) och 21 kunde inte kategoriseras. Utöver det skapades underkategorier: kommunikation som överföring, stimulisvar, handling och tolkning. Ytterligare kategorier var: tvåvägs kommunikation,
kommunikation som förståelse, utväxling, delande, relation, socialt beteende
och interagerande (ss. 13-14). Här kan vi se att Windahl och Signitzer med hjälp
Mertens tidigare arbete har en ansats till ge utmärkande drag för olika kommunikationsmodeller.
En annan ingångspunkt har Narula (2006), som har gjort ett urval av kommunikationsmodeller som han menar är ideala. Det blir tillsammans 107 stycken
olika kommunikationsmodeller vilka representerar ”our changing understanding of the concepts, elements of the communication process, and communication rules” (2006, s. v). Narula indelar modellerna i nio olika grupper: från
basmodeller till modeller för kommunikationsplanering och strategier.50 Ambitionen från hans sida är ett ge en översikt och handbok. Informationen om
kommunikationsmodellerna är dock knapphändig och kan inte sägas uppfylla
ambitionerna i Fiske (2007).
Ytterligare ett exempel från läroboksområdet är Larson (1989, s. 73) som konstaterar att de flesta läroböcker introducerar kommunikationsmodeller så att
studenterna ska förstå målgruppsbestämning, val av kanal och meddelande.
Han citerar två läroböcker51, vilka båda betonar kommunikationsmodellernas
nytta, men också begränsningar och anser att den stora utmaningen för lärarna
är att få studenterna att inse att varje kommunikationsmodell är en stelnad och
grovhuggen förenkling av en föränderlig process.52
Även om Grunig har varit dominerande, är det inte så att han ensam har bidragit med kommunikationsmodeller. Public relations kommunikationsmodeller
har tvärtom rötter i mängder av discipliner som masskommunikation, retorik,
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Klaus Mertens arbete Kommunikation: Eine Begriffs- und Prozessanalyse från 1977. Här har jag använt
mig av Windahl och Signitzer (2009) emedan jag avgränsat undersökningarna till engelsk- och svenskspråkig litteratur.
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De nio grupperna motsvarar ett kapitel vardera: Basic Communication Models, Development Communication Models, International Communication and Globalization Models, Information Communication
Technology (ICT) Models, Intercultural Models, Communication Management Models, Business Communication Practices Models, Communication research Models och Models for Communication Planning
and Strategies.
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Broom (2009) i upplaga från 1985 och Newsome och Scott (1981).
Larson visar i artikeln hur en specifik kommunikationsmodell kan tillämpas i undervisningen av public
relations.
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psykologi, ekonomi och sociologi (Ihlen & van Ruler, 2007, s. 244). Det betyder
att modellerandet har påverkats av många andra områden, vilket också Grunig
(1992a) slår fast.
Ett exempel på en ansats från grunden är Ledingham (2003) när han diskuterar
kommunikationsmodeller. Ledingham vill börja diskussionen och utvecklingen
av public relations modellbygge i relationerna mellan verksamheten och dess
publiker. Det skapar till skillnad från Grunig fler kommunikationsmodeller. Han
summerar sina tankar i fjorton axiom för relationer i public relations.
The major shift occurring in the discipline, then, involves recognition
that the appropriate domain of public relations is, in fact, relationship.
[…] It is the management of [organisation-public] relationships –
through both communication and behavioural initiatives – that is the appropriate framework for the study, teaching, and practicing of public relations. (ss. 194-195)
Modellvalet och studier av kommunikationsmodeller syns inte i det fyrtiotal
avhandlingar och deras innehåll som klassats public relations53 i databasen
DiVA. Där finns allt från en studie när SAF lämnade den svenska modellen, det
vill säga när de avsade sig all representation i myndigheter med mera
(Johansson, 2000), till strategisk kommunikation i Miljöpartiet (Svensson,
2016), narrativitet som resurs i strategisk kommunikation (Rehnberg, 2014),
samt hur man påverkar beslut i EU till förmån för svenska judar och nazisternas
offer (Rudberg, 2015). En bred palett av problem har studerats, men inte något
direkt inriktad på studiet av kommunikationsmodeller, med undantag av Eriksson (2003) som skärskådat Grunigs modell i sin avhandling.54
De två första svenska avhandlingarna inom public relations (Linderholm, 1997;
Palm, 1994) kom för cirka 20 år sedan (Falkheimer & Heide, 2014). De handlade om målgruppsanalys respektive övertalning.
Linderholm använder undersökningar för att analysera en specifik målgrupp
och utgår sedan från övertalningsteorier för att formera budskap till den valda
målgruppen. Palm fokuserar på övertalningen som sådan ”en metod att framkalla ett önskat eller förhindra ett oönskat beteende hos den andre genom att
förändra - inte verkligheten - utan den andres bild avverkligheten: vad den and-
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Sökbegrepp: public relations, PR, strategisk kommunikation, strategic communication, lobbying och
public affairs. Juli, oktober 2015 och mars 2016.
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Situationen ovan bekräftas i samtal med Josef Pallas, Uppsala universitet. Enligt honom har ett dussintal avhandlingar publicerats de tre senaste åren: ingen med public relations – men två stycken med strategisk kommunikation i titeln.
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re anser vara sant eller osant, bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt” (Palm, 1994,
s. 44). En av de första doktorsavhandlingarna inom public affairs i Sverige
(Melin, 2000) avviker inte från Linderholm och Palm när han studerar hur påverkan på 1998 års trafikpolitiska beslut sker.
Med andra ord finns det få exempel på att kommunikationsmodeller används
som instrument för att analysera företeelser. Många utmärkande drag för kommunikationen tas som utgångspunkt eller finns inbyggda i antaganden för dessa
studier. Public relations som disciplin har inte en samlad bild över kommunikationsmodeller och teorier.
Faktum är att det är läroböckerna inom public relations som ger vägledning till
vilka som används, inte forskningen annat än undantaget Grunigs modell. Det
blir läroböckerna som till exempel Grunig och Hunt (1984), (Windahl &
Signitzer, 2009), Broom (2009) och Larsson (2014), som visar vägen för vilka
kommunikationsmodeller som public relations omfattar – även om flera forskare säger att kommunikationsmodellen är strategisk och modellvalet är viktigt,
till exempel Watson (2012) och Grunig (1992a).
Den svenska universitetsutbildningen är endast tjugofem år, med få doktorsavhandlingar (Falkheimer & Heide, 2014, s. 125). Det gör att public relations
som akademiskt ämne i Sverige är ungefär hälften så gammalt som den moderna amerikanska motsvarigheten. Universitetsutbildningen av public relations i
Sverige har präglats starkt av journalism och massmedier från början. Med inrättandet av medie- och kommunikationsvetenskap för tjugofem år sedan utvecklades dock många andra kopplingar. Den svenska akademiska disciplinen
public relations växer, men är liten (s. 128), och modell–teoribygge utifrån det
svenska perspektivet härstammar ”från amerikansk forskning i socialpsykologi”
(Falkheimer & Heide, 2003, s. 11).
En del av förklaringen till de många olika ansatserna och utspriddheten kan ligga i att studiet av public relations som disciplin och som praxis är ungt, även om
den när historien skrivs är lika gammal som politiken (Lamme & Russell, 2010).
Andra delar av förklaringen kan ligga i det att public relations kan ses som knutet till både individers och verksamheters handlande samt att det kommit att
förknippas starkt med mediernas utveckling. Det finns dock de som anser att
utvecklingen av modeller har fått en mer central plats inom public relationsforskningen på senare tid (Meadows & Meadows III, 2014), även om det verkar
som om så mycket nytt inte tillkommer utan att det mest handlar om finslipning
av gammalt (Fussel Sisco, et al., 2011). ”Kommunikationsmodellen” inom public
relations forskning och praxis har en framträdande roll mycket tack vare Grunig. Men studier av kommunikationsmodeller som sådana är sällsynta. Trots
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Fiskes tydliga uppmaning vill jag hävda att studiet av kommunikationsmodeller
för en undanskymd tillvaro inom public relations.
Den undanskymda tillvaron riskerar medföra att valet och användningen av
kommunikationsmodeller inom forskningen inte sker tillräckligt medvetet och
analyserande. Det påverkar i sin tur både forskningens effekt och effektivitet i
läsning av praxis. Vi får inte all den kunskap vi behöver för att förstå public relations planering och genomförande aktiviteter.
2.3.2 Internationella rötter – propaganda och annonsering
Forskningsområdet public relations har sitt ursprung i tillämpningen. Public
relations har funnits sedan civilisationens gryning även om tillämpningarna inte
har kallats public relations, se till exempel Bates (2006) och Lamme och Russell
(2010). Forskningen om och inom området är dock betydligt yngre. Det råder
fortfarande en osäkerhet, även om den är mindre idag än tidigare, huruvida det
är en del av samhällsvetenskapens område.
Det mer omfattande kommunikationsområdet citerar andra områden som psykologi, antropologi, statsvetenskap, ekonomi med flera betydligt oftare än tvärtom (se till exempel Palm (1994)). Sett från kommunikationsområdets perspektiv
är det en obalans (Chaffee & Rogers, 1997, ss. 176-177).55 Om akademiker inom
kommunikationsområdet tror att de utgör mittpunkten i alla mänskliga och sociala fenomen bör de i stället ställa sig frågan om inte deras drömmar realiseras
av akademiker inom andra fält snarare än inom deras eget (Beniger, 1988, ss.
213-214). Vid samma tid menar Katz (1987) att kopplingen mellan kommunikationsforskningen och public relations (opinionsbildning) håller på att återförenas.
Abandoned by sociology, it has established itself in schools, colleges, and
departments of communications building on mergers of traditions of
rhetoric and speech, journalism and publizistik [sic], critical traditions in
film and literature, and sociopsychologically oriented media research.
Communications research and studies of public opinion have become
disconnected somehow, in favor of work on much smaller scale, but there
are signs of reunion. (s. 40)
Den akademiska disciplinen public relations har just nu en existentiell kris, den
har gått vilse och förändras på ett sätt som man inte vet var det kommer att sluta menar Düring (2015). Två omvandlingar pågår samtidigt: dels en från ”gin-
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Wilbur Schramm påbörjade den refererade boken. Den fullbordades dock först efter hans död av
Steven Chaffee och Everett Rogers.
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och-tonic-umgänge” till akademi och universitetsutbildning och dels en från
mellanchefshantverk till strategiska positioner i ledningen med avsevärda budgetar och stort inflytande (s. 5). Båda dessa löper parallellt och vilsenheten kanske fortfarande enligt mitt förmenande ses som ett glapp mellan praktik och
teori (se också Palm (1994)).
Det finns en svit av studier som gör att utvecklingen av forskningen kan ses över
trettio år, 1975–2005, och som gör den tydlig (Pasadeos & Renfro, 1992;
Pasadeos, et al., 1999; Pasadeos, et al., 2010). Den första studien visade att tidiga forskningsarbeten från 1960-talet inom området kom från praktikerna och
de argumenterade huvudsakligen för att public relations skulle vara något mer
än en så kallad pressagent56 (Pasadeos & Renfro, 1992). Fram till 1990-talet var
public relations inte en del av samhällsvetenskapen i USA, utan ett område som
ständigt behövde definieras och omdefinieras: ”little real research energy had
been expended toward determining public relations’ place within the framework
of social science” (s. 182).
I den andra studien visar Pasadeos et al. (1999) att förutom Grunig också att
Broom (2009)57 dominerar synen på public relations. Grunig och Hunt (1984)
toppar rankningen med dubbelt så många citeringar som nummer två
(Pasadeos, et al., 1999, s. 40). ”More than anyone else J.E. Grunig, Dozier and
Broom have put ’research’ in ’public relations research’ ” (s. 46). De avslutar
med en förhoppning om att denna dominans ska ha balanserats av nya författare vid en tänkt uppföljning tio år senare.
I den tredje Pasadeosstudien konstateras också att det uppkommit kluster utanför det dominerande Grunigklustret varav två utvecklas helt på egen hand, ett
kring två publikationer58 från Coombs respektive Benoit och ett kring de tre
publikationerna59 från Hearit, Allen & Caillouet och Benoit, där fyra av dessa
fem handlar om kriskommunikation (Pasadeos, et al., 2010, s. 152). Dessa två
kluster skulle enligt författarna kunna tyda på ett paradigmskifte. Pasadeosstudierna visar på det stora inflytande som Grunig och Broom har haft. Då blir det
också intressant hur de två beskriver utvecklingen.
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Modellen (och rollen som) pressagent härstammar från mitten av 1850-talet. I Sverige hade vi så kallade pressombudsmän på 1950- och 1960-talen.
Pasadeos refererar till 6:e upplagan från 1985.
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Coombs (1998). An analytic framework for crisis situations;
Benoit (1997). Image repair discourse and crisis communication.
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Hearit (1994). Apologies and public relations crises at Chrysler, Toshiba, and Volvo.
Allen & Caillouet (1994) Legitimation endeavors: impression management strategies used by an organization in crisis.
Benoit, W. L. (1995). Accounts, excuses, and apologies: A theory of image restoration.
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En viktig person enligt Grunig och Hunt i utvecklingen av public relations är
den brittiske statstjänstemannen Pimlott som i slutet av 1940-talet studerade
public relationsaktiviteter i USA och skrev boken Public Relations and American Democracy (Grunig & Hunt, 1984, s. 25). I den konstaterar Pimlott, enligt
Grunig och Hunt, att en modern offentlig administration skulle bli helt lamslagen, om den inte hela tiden kunde tala med (ha en dialog med) människorna
som individer och med de grupper de tillhör.
Grunig och Grunig (2006) ger Scott Cutlip och Allen Center60 äran av att de introducerade tanken att public relations är en tvåvägs kommunikationsprocess
och en ledningsfunktion, vilket de gjorde redan på 1950-talet. Kopplingen till
verksamhetens ledning förblir dock svag inom forskningen ända till senare delen av 1970-talet då organisationsteori tas med i public relations teoriutveckling.
Då är det Grunig och Broom som leder denna utveckling.
Figur 2-3 I Macnamaras illustration finns ett antal teoretiker, kommunikationsteorier och kommunikationsmodeller som beskrivs och kommenteras i senare kapitel. (Macnamara, 2007)

Public relations breda akademiska utveckling presenterade Macnamara (2007)
vid ett forskarmöte om hur man mäter effekten av public relations. Presentationen har den fulla titeln The Fork in the Road of Media and Communication
Theory and Practice; diagrammet ovan förklarar också bildligt den valda rubriken. Modernt akademiskt tänkande inom medier och kommunikation har
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Cutlip och Center skrev ursprungligen läroboken Effective Public Relations 1952, vilken sedan Broom
vidareutvecklat.
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kommit mycket längre än det förenklade synsättet om direkt effekt, det vill säga
påverkan. Nu handlar det om lärande och meningsfullt utbyte, det vill säga allt
från kognition till integrerad kommunikation enligt Macnamara.
Branschen har däremot har fortsatt använda antikverade antaganden om kommunikationseffekter. Lösningen ligger i den framtida utbildningen och att det är
universiteten som ska leda utvecklingen och diskursen. De framtida examinerade måste få en sund och bred förståelse för samhällsvetenskap och specifikt
kommunikations- och medieteori. Universiteten ska ge kunskap om olika publiker, om hur publikerna uppfattar det framförda (i olika former), kognition och
lärande och inte minst med hjälp av vad Macnamara kallar modern public relations (Macnamara, s. 8).
En beskrivning av public relations som påminner om Macnamaras är L’Etangs
beskrivning av området (L'Etang, 2008). Den står på ideologiska, politiska och
sociokulturella grunder har en illustration över utvecklingen som har likartade
förgreningar även om den stora skillnaden är L’Etangs betoning på effekt. Trädet som L’Etang använder har ett rikare rotsystem än Macnamara och en krona
som naturligtvis med den ideologiska grunden får ett annorlunda lövverk.
Jämför vi Macnamaras,
L’Etangs och Grunigs historiebeskrivningar skiljer de
sig tydligt åt i det att stammen är, i tur och ordning och
med samma sammanfattande språkbruk för alla tre:
theories of information
(transactions), mot theories
of persuasion, medan Grunigs stam är theories of coorientation och där theories
of persuasion är ett passerat
stadium.
Figur 2-4 Public relations rötter
enligt (L'Etang, 2008).

Macnamaras beskrivning är
också tydligt amerikanskt
centrerad. Den beskrivning
han gör av framväxten och
de stuprör som byggts upp
ger dock anledning att över-
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sätta bildlikt till svenska förhållanden. Hans syn, att public relations i grunden,
är intuitiv samt avsändar- och produktionsorienterad (output) stämmer inte
överens med praktikerna, se de internationella kommunikationschefernas syn
(Arthur W. Page Society, 2012).
I Pasadeos, Berger och Renfro (2010) konstateras att forskningen har fortsatt
att öka och mogna som en samhällsvetenskap under tiden fram till 2005 jämfört
med tidigare studier. Forskningens volym hade ökat markant, en fördubbling
gentemot den tidigare undersökningen. Men också ett antal nya områden och
perspektiv hade tillkommit, såsom ny teknik och dess användning och inverkan,
kriskommunikation, genusfrågor, internationella studier och inte minst teoriutveckling (s. 151).
Förändringarna i forskningen syntes också i att, även om Grunig fortfarande var
dominerade, ett generationsskifte hade börjat. Några av de tongivande personerna var på väg att dra sig tillbaka (Grunig, Broom & Dozier), nya kluster hade
bildats (Allen & Coombs), och det hade tillkommit nya vetenskapliga tidskrifter
som International Journal of Strategic Communication.
En innehållsgranskande studie (Kim, et al., 2014) av de två ledande tidskrifterna
inom fältet Public Relations Review och Journal of Public Relations Research
visar också hur forskningens fokus skiftat sedan 1975 då den förstnämnda tidskriften grundades. Public relationsroller dominerade under 1970- och 1980talen i Public Relations Review och under 1990-talet i Journal of Public Relations Research; relationer har varit i starkt fokus under hela perioden, liksom
teoridiskussion; krisfokus kom under 1990-talet och fortsätter idag, och det gör
även frågor kring globaliseringen.61
Det finns områden som den amerikanska public relationsforskningen inte ägnat
så stort intresse förrän på senare tid och det är förhållandet till samhället i stort
och maktbalanser. I och med det har den amerikanska forskningen också företrädesvis historiskt blivit inriktad på metoder, yrkesroller och verksamheters
kommunikation och bästa form för ledning (Larsson, 2005, s. 39; Heide, 2011,
s. 134).
Det är också intressant att se hur den dominerande modellbyggaren, Grunig, ser
på ”vetenskapen” han själv utvecklat. Han och hans medforskande hustru har
lånat teorier från organisationssociologi och masskommunikation. Ambitionen
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Tidskrifterna på kommunikationsområdet har också studerats med nätverksanalys (en analysmetod jag
beskriver längre fram). Resultatet från denna studie visade att de två mest inflytelserika tidskrifterna
Communication Research och Journal of Communication påverkas av andra perspektiv än public relationsområdet; sociopolitik på makronivå, psykologi på mikronivå och feminism (Barnett, et al., 2011).
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har varit att skapa en positiv teori i linje med det som görs inom fysik, biologi
och samhällsvetenskaperna – ett teoriskapande som beskriver och förklarar.
Böcker inom public relations presenterar teorierna som normativa – gör så här,
så blir utfallet så här – och sedan exemplifierat med ett fall från verkligheten
menar Grunig (Watson, 2012; 2011; de Beer, 2014; Grunig & Grunig, 1992).
Vid genomgången av public relationsforskningen syns också den dominans som
amerikansk public relations grundsyn och forskning har haft inte bara i Europa
utan också i andra delar av världen. Det är en dominans som först på senare år
blivit synad i sömmarna (Watson, 2014, s. 874; Lamme & Russell, 2010, ss. 281282; L'Etang, 2014).
Med rötter i propaganda, informationsöverföring, masskommunikation, politik
och retorik har forskningslövverket blivit rikt och frodigt. Den svenska forskningen återspeglar detta delvis, men har även sina egna utmärkande drag.
2.3.3 Svenska rötter, från ”PR” till MKV till strategisk kommunikation
De akademiska studierna av public relations har de senaste tjugofem åren utförts inom området Medie- och kommunikationsvetenskap, MKV. Området
MKV hade vid utgången av 2013 sammanlagt 76 professorer i Sverige enligt
Universitetskanslersämbetet62. Tittar man närmare på professorerna är ämnesspridningen stor. De flesta av de 76 kommer från de ursprungliga områdena
massmedier, statsvetenskap, sociologi och de nya anknyter till digitaliseringen
av kommunikationshantverket.63
I och med att MKV är så pass ungt som eget område hittar vi inte särskilt många
svenska forskare och forskning inom public relations som är flitigt citerade.64
Med tanke på att MKV är sprunget ur massmedieforskning, statsvetenskap och
sociologi är det inte heller förvånande att personer med den bakgrunden som
Larsåke Larsson, professor emeritus vid Örebro universitet, Lennart Weibull,
seniorprofessor vid Göteborgs universitet, Sven Windahl professor emeritus
Lunds universitet, Jesper Strömbäck, professor vid Mittuniversitet och naturligtvis Stig Hadenius, Sveriges första professor i journalistik finns bland de mest
citerade. Men också Evert Gummesson, professor emeritus Stockholms universitet och Lena Mossberg, professor vid Göteborgs universitet från marknadsföringsområdet hör till de mer citerade. Från Göteborg kan vi också hitta lingvistikprofessorn Jens Allwood. Professor Sven Hamrefors vid Mälardalens högsko-
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E-postkorrespondens med Per Gillström, analysavdelningen UKÄ, maj 2014.
Situationen för tjugo år sedan var inte så annorlunda. Palm (1994) noterar 38 institutioner, vilka bedriver
forskning inom kommunikationsforskning med 15 olika ämnen (s. 18).
Resultaten kommer från sökning med sökprogrammet Harzings Publish or Perish, version 4.
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la som drev forskningsprogrammet för Sveriges Kommunikatörer i början av
2000-talet syns också i citeringarna.
Den akademiska föreningen Svenska Masskommunikationsforskare bildades
1977 för att ”främja forskning inom journalistik, medier och kommunikation.”65
Idag heter den Föreningen för Svensk Medie- och Kommunikationsforskning
och har cirka 180 medlemmar. Föreningen konstaterar att den under sin mer än
trettioåriga existens sett stora förändringar och att området blivit alltmer komplext. ”Faktorer som avreglering, digitalisering och globalisering har gjort att
mediesfären vuxit lavinartat och att mediernas produktion, innehåll och publik
förändrats i flera avseenden.”66 Naturligtvis är det också faktorer som påverkar
public relations.
Forskningen inom public relations i Sverige har varit begränsad och har mest
handlat om kvantitativa metoder för att mäta effekter av genomförande
(Falkheimer & Heide, 2003, ss. 11, 22). Det är samma uppfattning som Macnamara (2007) har beträffande den amerikanska forskningen. Forskningsområdet
har fortfarande en ”slagsida och fokus mot medier, vanligtvis på individ- och
samhällsnivå.” (Falkheimer & Heide, 2013, s. 15). Larsson menar att det är viktigt att väva samman forskning från olika verksamhetsgrenar, från marknadskommunikation till opinionsbildning emedan public relations är ett akademiskt
ämne med ”påtaglig tvärvetenskaplig karaktär” (Larsson, 2014, s. 12).
Palm (1994) å sin sida betonar att trots banbrytande insatser på 1960-talet inom
massmedieforskning och påverkan när det gäller psykologi och sociologi utanför
landets gränser blir han ”förvånad hur litet forskning kring masskommunikation i samband med kommunikationskampanjer som sedan 1966 bedrivits av
masskommunikationsforskare” (s. 20).
Det är också ett stort fält att beforska om vi ser det utifrån ett organisatoriskt
perspektiv då kommunikationsaktiviteter traditionellt varit väl separerade i
verksamheterna. Olika avdelningarna har haft hand om avgränsade uppgifter
och har givits ett avgränsat ansvar matchande det; personalavdelningen för internkommunikation, marknadsavdelningen för kundkontakter och public relations har haft ansvar för att upprätthålla och underhålla goda relationer med
verksamhetens andra målgrupper. Detta förhållande har dock förändrats under
de senaste decennierna. Nu har det tillkommit områden och ansvar för varumärkeshantering, krishantering, förändringskommunikation och hantering av
verksamhetens goda namn och rykte (Pallas & Strannegård, 2010, ss. 13-17). Det
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http://www.mediekom.se/?page_id=192. Hämtad 2015-09-29.
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http://www.mediekom.se/?page_id=61. Hämtad 2015-09-29.
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ger i sin tur upphov till mer övergripande ansatser för kommunikationsforskningen: den blir mer inriktad på integrerad kommunikation och områdena mer
blir mer besläktade (Falkheimer, et al., 2015). Public relationsforskning (och
praktik) går mot vad Falkheimer och Heide med flera kallar strategisk kommunikation (Falkheimer & Heide, 2014, s. 123). I praktiken är det ingen skillnad
mellan public relations och strategisk kommunikation eftersom båda hanterar
frågan om hur verksamheten ska använda kommunikation för att nå sina mål
(Ihlen, 2013, ss. 11-35).
Det som utmärker modern forskning inom organisationskommunikation,
marknadsföring och public relations är symmetriskt relationstänkande
(Falkheimer & Heide, 2007, ss. 56-57), vilket återspeglar osynliga antaganden
om kommunikationsmodeller. Falkheimer och Heide har således samma typ av
symmetri som Grunig och Hunt 1984 och relationer från bland annat Evert
Gummesson och hans relationsmarknadsföring från 1995.
Strategisk kommunikation
Begreppet strategisk kommunikation som en utvidgning av public relations syns
tydligt både internationellt och i svensk forskning. Hallahan et al. (2007) definierar strategisk kommunikation genom att beskriva området utifrån den som
sänder – strategisk kommunikation är en ändamålsenlig fokusering på hur
verksamheten visar sig och främjar sig själv genom de målsatta aktiviteter som
ledare, kommunikatörer och andra anställda genomför (s. 7). Jämför denna definition med avhandlingens för public relations (avsnitt 2.1.3).
Falkheimer och Heide har gjort olika preciseringar av strategisk kommunikation
som område vid olika tidpunkter under en tioårsperiod, från 2003 till 2014. Det
i sig beskriver till viss del utvecklingen. Från 2003 respektive från 2007 ligger i
snittet strategisk kommunikation mellan public relations, marknadsföring och
organisationskommunikation och i antologin från 2013 ligger det i snittet mellan kommunikations-/medieteori och organisations-/managementteori och i
den senaste publikationen från 2014 i snittet mellan kommunikations/medieteori och organisations-/managementteori samt samhällsteori
(Falkheimer & Heide, 2014; 2013; 2007; 2003). Det är en förskjutning mot ett
mer teoretisk innehåll samtidigt som den senaste tillförda snittmängden, samhällsteori öppnar nya perspektiv på hur man adresserar och för dialog med sina
publiker.
En precisering av public relations kanske inte är nödvändig för att komma vidare inom forskningen. Bättre att låta andra ämnesområden och discipliner hjälpa
till att bredda och fördjupa den samlade kunskapen så att strategisk kommuni-
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kation kan utvecklas till ett eget område med tiden (Falkheimer & Heide, 2014,
s. 128; Falkheimer, et al., 2015, s. 278).
2.3.4 Att mäta effekt, effektivitet och ”return on communication”
Vi har tidigare sett att valet av kommunikationsmodell är strategiskt och påverkar effekt och effektivitet. Men också att det inte syns i effekt- och effektivitetsforskningen. Det finns flera skäl till detta förhållande.
Mätning och utvärdering inom kommunikationsområdet har diskuterats och
beforskats under snart ett sekel (Watson, 2012, s. 390; Macnamara, 2014, s. 7).
Innehållet i den forskningen har oftast handlat om att hitta den ultimata utvärderingen – ”the silver bullet” (Gregory & Watson, 2008, s. 337). Gregory och
Watson landar i att det finns ett gap mellan akademiker och praktiker och att de
förra bör driva utveckling på de områden där praktikerna redan har framgång,
till exempel styrkort (score cards) för måluppfyllelse och internet som verktyg
för uppföljning (s. 347).
Den gjorda forskningens utmärkande drag kan beskrivas som försök att hitta
metoden med stort M (Likely & Watson, 2013). För framtiden inom public relations konstateras att produkter och kanaler samt (kommunikations)program
och kampanjer har fått sin beskärda del av forskningen. När det sedan gäller
funktion, organisation och samhälle och deras respektive inverkan på effekten
är mycket ogjort (ss. 157-158).
Watson (2012; 2011) har skrivit ett antal artiklar om mätning och utvärdering
och är en bra ingång till ämnet som sådant, vilket också deBeer (2014) är. Watson noterar att medieutvärderingar har varit klart dominerande och de Beer
konstaterar med bland annat referens till Hamrefors att ledningen av public
relations har blivit allt viktigare att utvärdera när organisationen agerar på
”perceptionens arena”. De närmaste tio åren kommer att vara mycket viktiga för
forskning om effekt och mätning. En trolig renässans står för dörren efter det
att svaren på kritiken om slagsida mot effekt och effektivitet kommit att ge nya
aspekter på dessa två begrepp att studera och prova.
Ett viktigt bidrag från praktiker till utvärdering och mätning och en milstolpe i
utvecklingen är Barcelona Declaration från 201067. Den stipulerar sju principer:
1) vikten av att sätta mål och mäta, 2) mäta effekten före leverans, 3) effekten på
verksamhetens resultat kan och ska mätas därhelst det är möjligt, 4) mediemät-
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Antagen av branschorganisationen International Association for Measurement and Evaluation of Communication, AMEC, som grundades 1996 och har sitt säte i London. Det är branschorganisation för företag och praktiker vilka utför utvärdering av medier och kommunikationsforskning.
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ningar kräver både kvantitet och kvalitet, 5) att jämföra public relations med
annonsutrymme mäter inte värdet av public relations68, 6) sociala medier kan
och ska mätas, och 7) transparens och upprepbarhet är avgörande för trovärdiga
mätningar (AMEC, 2012)69. Den mest diskuterade principen är den femte: att
värdera skrivet utrymme efter annonskostnad. Den har varit i fokus och utdömd
sedan 1940-talet av forskare, men trots det har den använts fram till idag
(Watson, 2012, s. 396).
Tillsammans med Wright et al. (2011) och Gregory (2010) menar Watson (2012)
också att praktiker inte tagit till sig nya metoder, utan att det är mer prat än
verkstad. ”Perhaps this signifies an immature profession, which is unconfident
in its practices” (s. 396). Trots deklarationen i Barcelona menar Macnamara
(2014) i likhet med Gregory och Watson (2008) att det finns gap mellan teori
och praktik. Forskare borde, i stället för att fokusera på att public relations ska
vara med i styrelserummet eller i ledningsgruppen, söka en plats vid branschbordet samt ta initiativ till och medverka i utvecklingen av public relations, liknande de för branschen gemensamma aktiviteter som Coalition for Public Relations Research Standards70 genomför (Macnamara, 2014, ss. 7, 24).
Return on Communications
Forskningsområden inom mätning och utvärdering systematiseras på lite olika
sätt. Macnamara (2014, ss. 16-20) har i sin kritiska analys av public relations
och utvärdering följande rubriker: räckvidd och synlighet, ton och känsla, engagemang–aktivitet och ROI (return on investment). Han konstaterar att en rad
utvärderingsmetoder har utvecklats de senaste trettio åren, men att dessa inte
diskuteras utanför forskarkretsar. Han sammanfattar situationen i fyra punkter
(s. 23):
1. Praktiker har inte anammat testade teorier och metoder för utvärdering
2. Brist på kontakt och utbyte mellan praktiker och forskare inom public
relations och samhällsvetare med isolering och alltför enkla lösningar
3. En föreställning om att det finns en lösning med stort L
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Jämförelsen görs med ett mått som kallas AVE, Advertising Value Equivalent, det vill säga värdet av en
artikel i en tidning (public relationsaktivitetens utfall) motsvarar kostnaden för att sätta in en annons med
samma yta som artikelns.
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Av förarbetena framgår att principerna utgår från och ansluter till en specifik kommunikationsmodell.
Modellen liknar den från marknadsföringen välkända AIDA: Attention – Interest – Desire – Action
(Pestana & Daniels, 2011, s. 9).
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Coalition for Public Relations Research Standards är en sammanslutning av sex public relationsorganisationer, med syftet att skapa standarder för forskning och mätning inom public relations. Resultatet av
deras hittillsvarande arbete finns i ett 40-sidigt dokument som kan hämtas på
http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/Complete-PR-Standards.pdf
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4. Kommersiellt tryck från leverantörer med proprietära lösningar.
Ett tankemässigt annorlunda spår inom mätning och utvärdering står Zerfass
(2010) för. Han ser att det behövs en ”communications controller” i likhet med
den traditionella ekonomicontrollern. Det finns fallgropar, menar Zerfass, och
diskuterar bland annat illusionen av objektivitet och reduceringen av komplexitet i kommunikationsledarskapet, men också den överdrivna tron på envägs påverkan (se också Palm (1994)) av en verksamhets intressenter och tron på att
kommunikationen helt kan styras (Zerfass, 2010, ss. 961-962). Båda dessa hans
reflektioner berör kommunikationsmodellen som verksamheten håller sig med.
Sveriges informationsförening71 (1996) drev på 1990-talet ett projekt kring ämnet med titeln ”Return on Communications”72. Det innehåller tankar som liknar
Zerfass och utgår från fem arketypiska publiker som verksamheten har: marknad, ägare/investorer, anställda, samhälle och i mitten verksamhetens ledning
(s. 9) vilket i grunden är intressentmodellen. Det finns en ytterligare modell
(kallad koncept i rapporten) i tre steg: ”get them on board – get them involved –
get returns/benefits” (s. 13) där ”them” syftar på publikerna. Sveriges kommunikatörer använder således två kommunikationsmodeller: dels intressentmodellen och dels ”konceptet” som grund för att skapa en utvärderingsmatris73 av
icke-finansiella aspekter (ss. 15-16), dock utan att närmare diskutera deras påverkan på effekt och effektivitet.
Sveriges Kommunikatörers tankar om utvärdering och mätning kopplat till resultat var klart före AMEC:s deklaration i Barcelona femton år senare. Men Johansson (2013) framför slutsatsen att de i studien Kommunikativt ledarskap
deltagande företagen ännu inte tydligt har kopplat det kommunikativa ledarskapet till det verksamheternas ekonomiska resultat, inte heller till effektiviteten och kvaliteten i deras processer eller till deras produkter och tjänster (s. 10).
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Numera: Sveriges Kommunikatörer.
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I ett förord till en uppsats vid Lunds universitet skriver dåvarande generalsekreteraren Margareta Sjöberg vid Sveriges Informationsförening att det egna utvecklingsprojektet Return on Communications
skulle påverka den högre utbildningen att ta upp denna och likartade frågeställningar. ”Att inom Medieoch Kommunikationsvetenskap introducera dessa frågor [vinsten med kommunikation] med fokus på
den ekonomiska betydelsen får anses som mycket lovvärt. Information, kommunikation och relationsskapande arbete är strategiska ledningsinstrument och detta måste även återspeglas i utbildningen för
att därigenom öka professionaliseringen av yrket” (Ursing Johnson & Tykesson, 1998, s. Förord).
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Utvärdering utifrån: Ledarskap – stödjande och vägledande beteende, Marknaden – marknadsandel och
prisfördel, Finansiering – relativ kapitalkostnad och aktiekurs(värde), Medarbetare – mervärde per medarbetare, Opinionsbildare och Beslutsfattare – frihet att verka.
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Med andra ord mer prat än verkstad, vilket tyder på att Watson (2012, s. 396)
skulle kunna ha rätt.74
Flera sätt att utvärdera skulle kunna lyfta fram kommunikationsmodellen
Kommunikationsmodeller som studieobjekt finns inte med i den metodiska
genomgången och struktureringen av forskningen inom public relations (van
Ruler, et al., 2008, ss. 5-8)75. Strukturen gjordes för att lägga fundamenten innan mätning och utvärdering behandlades i antologin. Van Ruler et al. (2008)
definierar en typologi för forskningen i arton olika områden – sex nivåer från
individ till samhällsnivå och utifrån tre aspekter: forskning om, forskning för
och forskning inom.
Typologin används också för att beskriva vilka delar som antologin i sig täcker,
men det återfinns inget om kommunikationsmodeller specifikt eller explicit.
Men det betyder inte att det inte finns modellforskning i van Ruler et al. (2008),
enbart att den inte klassificerats på ett sätt som gör att det syns att kommunikationsmodellerna studerats. Till exempel har Baerns (2008) i den nyss refererade
antologin studerat hur kommunikationsmodeller – hon kallar dem scenarier –
påverkar effekten av public relationsaktiviteter och jämfört dem med de mål
som satts upp.76 Den frånvarande klassificeringen och den tidigare nämnda önskan från Sallot et al. (2009) om modelldeklaration av vetenskapliga artiklar ger
en förklaring till varför kommunikationsmodellerna för en undanskymd tillvaro.
Figur 2-5 Illustration för utvärdering av public relations långsiktigt, efter Watson (2001). Den
ingår också i Heath (2001).

När Watson (2001; 2012) beskriver och diskuterar utvärderingsmetoder och
historien bakom dessa pekar han också på två nya metodidéer: dels en för korta
tidsförlopp inriktad på medier och dels en för långa förlopp och för många pla-
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Ytterligare en tolkning skulle kunna vara att beprövad erfarenhet väger tungt och övertrumfar studier
gjorda av andra än den egna organisationen.
Titel: ”Public Relations Metrics: Research and Evaluation”.
Studien omfattar 493 tyska public relationsfall mellan 1970 och 2001. Endast 157 av fallen hade en
kommunikationsmodell som korresponderade med det satta målet. I 55 av dessa fall användes vetenskapliga metoder för att utvärdera effekten (Baerns, 2008, s. 165).
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nerade aktiviteter (2001, ss. 266-268). Den senare metoden har en uppbyggnad
som tydligt visar att val av kommunikationsmodell ska följas upp och mätas,
men också att den är avhängig av de föregående leden, det vill säga situationskunskap och målsättning samt leden därefter, det vill säga användningen av
tillgängliga medel och registrerad effekt.
Dessutom, även om allt gjorts enligt plan, finns risken att resultaten ändå inte
nås. Det kan då bero på många saker, bland annat att modelleringen varit felaktig, men också att utvärderingen av kommunikationen inte har mätt rätt effekt
(Broom, 2009).
Den bild som framträder ovan i Figur 2-5 och senare i Figur 2-7 är att valet av
kommunikationsmodell är starkt kopplat till olika påverkande faktorer och på
ett sätt som medför att forskare och praktiker mer eller mindre oreflekterat gör
valet på ett tidigt stadium. Målsättningen är kritisk för uppföljningen. Men lika
självklart syns inte modellvalet, utan det ser mer ut som att det är medieaspekten som åsyftas vid utvärderingen (och därmed är kommunikationsmodellen
osynlig, tagen för given) i diskussionen.
Effekten av detta förhållande blir att många diskussioner om public relations
effekt och effektivitet missar målet, att yrkespersoner och forskning talar förbi
varandra, eller talar om samma företeelse med olika ord. Fler sätt att utvärdera
efter Watsons (och fler med honom) kedja ovan kan sätta fokus på valet av modell och modellernas roll för nå avsedd effekt och bästa möjliga effektivitet.
2.3.5 En kommunikationsmodell som leder till excellens eller en excellent
modell
År 1984 gav Grunig och Hunt ut en lärobok i vilken de lanserade en ny kommunikationsmodell för hur företag och organisationer bör tillämpa public relations
på bästa sätt i en verksamhet. Grunig och Hunts lärobok har fått mycket stor
spridning och refereras fortfarande till, mer än 30 år efter dess utgivning
(Pasadeos, et al., 2010, s. 150). Med boken lanserade de också en historisk beskrivning av en public relations utvecklingslinje, från mitten av 1850-talet och
framåt. Den historiska linjen består av fyra faser, med en kommunikationsmodell för varje fas77 (Grunig & Hunt, 1984, s. 22).
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Grunig och White (1992, ss. 48-49) jämför dem med andra arbeten inom och typer av retorik. De konstaterar dels att det finns en retorik som motsvarar var och en av dessa modeller och dels att den symmetriska modellen (samma som retoriken som den ultimata synen för att upptäcka, raffinera och utbyta
våra mål och värderingar) är den kommunikationsmodell som kan härbärgera blandade syften (för olika
parter).
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Nedanstående tabell beskriver utvecklingen från envägs kommunikation till
tvåvägs såsom Grunig och Hunt presenterade den. Den ger också en bild av utvecklingen av public relations övergripande syfte i verksamheten. Att utvecklingen ser ut på detta sätt enligt Grunig innebär inte att vi ska dra slutsatsen att
de äldre kommunikationsmodellerna inte används (Grunig & Grunig, 1992).
Tabell 2-1 Kommunikationsmodeller enligt Grunig och Hunt (1984)78.
Pressagent

Publik information

Tvåvägs
asymmetrisk

Tvåvägs
symmetrisk

Födelse

1850–

1900–

1920–

1960/70–

Typ

Publicitet

Information till

Argumentation

Dialog med

Syfte

Propaganda

Spridning

Vetenskaplig
övertalning

Gemensam
förståelse

Modell

Sändare–
mottagare

Sändare–
mottagare

Sändare–
mottagare med
återföring

Grupp–grupp

Den fjärde kommunikationsmodellen i läroboken och det sista steget i den dittillsvarande utvecklingen fick namnet ”Tvåvägs symmetrisk” modell. Modellens
syfte är enligt Grunig och Hunt att verksamheten ska ha en balanserad dialog
med sina olika publiker. Det är också den Tvåvägs symmetriska modellen som
blivit föremål för både modellutveckling och kritik under de trettio år som gått
sedan den lanserades. Den balanserade dialogen illustrerar Grunig och Hunt på
nedanstående sätt, Figur 2-6.
Grunig har kommit att bli dominerande inom public relations (Düring, 2015, s.
5; Sallot, et al., 2009, s. 28; Botan & Hazelton, 2006, s. 6). Ryktbarheten kommer inte enbart av Grunig och Hunts lärobok, utan också av hans omfattande
publicering, enskilt och tillsammans med andra, och särskilt med grund i det så
kallade Excellence project, vilket han ledde från 1985 och tio år framöver.
Branschorganisationen International Association of Business Communicators,
IABC79 finansierade denna långa och omfattande studie, vilken resulterade i
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Larsson (2014, s. 60) har en liknande tabellerad beskrivning över public relationsmodeller vars ursprung
är europeiska forskare. Tabellen är snarlik den ovan och visar bland annat att det finns en europeisk och
en amerikansk skola inom public relations – men också att skolorna inte saknar kopplingar.

79

IABC är en medlemsorganisation för yrkesverksamma. Den bildades 1970 och har 12 000 medlemmar i
80 länder. Verksamheten omfattar utbildning, certifiering, databaser, e-magasin och en årlig världskonferens. IABC har också en global standard för kommunikationsyrket.
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många rapporter, artiklar och böcker både under arbetet och efter slutförandet
(Dozier, et al., 1995, ss. vii-xii; Grunig, 1992b, s. xiv).
Figur 2-6 Grunig och Hunts Tvåvägs symmetriska modell (Grunig & Hunt, 1984, s. 128).
Kongruens – i vilken utsträckning som kommunikatorn tror att kontrahenten har liknande
idé/utvärdering som en själv. Förståelse – i vilken utsträckning som idéerna är desamma hos
båda kommunikatorer. Noggrannhet – i vilken grad som kommunikatorernas bilder av kontrahentens idé och utvärdering stämmer med dennes verkliga idé och utvärdering. Överensstämmelse – i vilken grad utvärderingarna är lika hos båda kommunikatorerna.

The Excellence project hade ett omfattande urval: 300 företag, organisationer,
myndigheter med flera i USA, Kanada och Storbritannien. Fördelningen på land
var 200 respektive 50 och 50 och på typ av verksamhet 100 företag 75 ickevinstdrivande organisationer, 75 myndigheter och 50 föreningar (Dozier, et al.,
1995, ss. vii-xii; Grunig, 1992b, s. xiv). Kärnan i studien var tvåvägskommunikation och att ingen av kommunikatorerna skulle ha företräde och bestämma villkoren för kommunikationen.
The Excellence project hade målsättningen att svara på centrala frågor som vilka de framträdande egenskaperna80 hos en excellent kommunikationsavdelning
är (Dozier, et al., 1995). Hur kan en excellent ledning för public relations göra en
organisation mer effektiv, och hur mycket är det bidraget värt i ekonomiska
termer? Svaret blev en bildlik beskrivning: En trelagrad sfär: den innersta delen,
kärnan, är den samlade kommunikativa kunskapen hos kommunikationsavdelningen och här handlar det ytterst om vilken kommunikationsmodell man
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Det är en god ordning att kritiskt granska användbarheten i undersökningar och deras resultat såsom
Eriksson (2002; 2003) förespråkar. Best practice, eller excellens, kan mycket väl vara common practice
(det genomsnittliga), se till exempel både tidiga och senare diskussioner efter 1980-talets bästsäljande
bok In search of Excellence av Peters och Waterman (Aupperle, et al., 1986; Peters, 2001; Byrne,
2001).
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har som utgångspunkt; lagret utanför är de ömsesidiga förväntningarna som
ledande befattningshavare och kommunikatörerna har på varandra, de måste
vara i harmoni; det yttersta lagret är alla de andra delarna i verksamheten och
deras deltagande i de kommunikativa insatserna, engagemang och medverkan.
Resultatet av studien blev också att verksamhetens och intressenternas agendor
togs in i Grunigs modellerande.
Grunig talar om att resultatet av det tioåriga projektet har blivit en teori
(Grunig, et al., 1992, ss. 71-81) och att den teorin utvidgar Tvåvägs symmetrimodellen till en ”Excellence-modell” (Eriksson, 2002, s. 57). I korthet anser
Grunig att alla fyra modellerna i den historiska utvecklingen av public relations
kan vägleda en praktiker hur denne ska agera. Samtidigt säger han att den tvåvägs symmetriska modellen är den ideala eftersom den enligt Excellenceprojektet visar vägen till just excellens (Grunig & Grunig, 1992, s. 291). Med
hänvisning till tidiga teoretiker (som Ivy Lee, Edward Bernays, Scott Cutlip med
flera) 81 konstaterar de att:
We believe, therefore, that – normatively – the two-way symmetrical
model defines the most excellent way of practicing public relations and
that – positively – research will show that model does the most to make
organizations effective. (s. 292)
Diskussionen handlar i grund och botten om asymmetri eller symmetri, det vill
säga vem som har företräde och bestämmer hur tvåvägskommunikationen ska
genomföras. I Excellensmodellen bildar asymmetri och symmetri en glidande
skala i stället för att vara sina diskreta motsatser82 (Eriksson, 2003). Det viktiga
i detta är att hänsyn tas i till vilka agendor som finns och hur dessa skapar viljan
att medverka eller motverka syftet med kommunikationen.
Grunigs kommunikationsmodell är inte begränsad till att vara den av honom
och hans lärjungar rekommenderade modellen. Den är också satt i sitt stora
sammanhang – vilken världsbild som public relations håller sig med. Grunig
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Ivy Lee (1877–1934), Princeton, ofta refererad till som public relations fader, arbetade bland annat med
och på Pennsylvania Railroad på 1910-talet; Edward Bernays (1891–1995) publicerade den första boken om public relations: Crystallizing Public Opinion (1923). Han inledde egen rådgivning 1919 i New
York och drev den fram till sin pensionering; Scott Cutlip (1915–2000), ofta refererad till den som skapade den akademiska disciplinen public relations. Tillsammans med Allen Center skrev han en av de
mest långlivade läroböckerna, Effective Public Relations. Den första utgåvan kom 1952. (Broom, 2009,
ss. 115-129)
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Grunden är densamma som för Tvåvägs symmetri. Excellensmodellen förklarar dock att Tvåvägs symmetri finns i mitten på en skala, där asymmetri båda ändarna betyder att verksamheten har företräde och
i andra änden har publiken/intressenten företräde. En annan bild skulle kunna vara en gungbräda där
symmetri är mittpunkten på vilken brädan gungar eller vilar.
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menar därmed att på förhand gjorda antaganden, världsbilderna som både akademiker och praktiker har, påverkar prioriteringarna av vilka problem som ska
lösas inom public relations (Grunig, 1992a, s. 8).
Grunig beskriver sex världsbilder som alla utgår från vilken roll han anser public relations kan ha i samhället: den pragmatiska, den neutrala, den konserverande, den socialt utvecklande, den idealistiska och den systemkritiska, dekonstruktion och rekonstruktion (ss. 8-10). Med andra ord: av Grunig får forskare
och praktiker public relationsroller i samhället och en kommunikationsmodell
som ska vägleda praktiker av public relationsarbetet till det ”excellenta” agerandet för att nå störst effektivitet.83
Den kommunikationsmodell som Grunig rekommenderar för användning bygger enligt honom själv således på en teori för excellens. Det finns i den historiska utvecklingen också en rationalitet för en verksamhet att utveckla sina public
relationsaktiviteter, från målsättning till genomförande och uppföljning, med
sikte på excellens. Med det sagt: idag när public relations blir strategisk kommunikation 30 år efter Grunigs modell och av många ses som en naturlig utveckling, känns ändå Grunigs frågor från den stora Excellensstudien lika relevanta. Samtidigt är det lätt att instämma i kritiken mot Grunigs modell
(Hallahan, et al., 2007, ss. 27-28).
Ambitionen från Grunigs sida att hitta och förestava den excellenta kommunikationsmodellen kan ha inneburit att för lite tid och tankekraft, både av forskare
och praktiker, har lagts på att studera andra kommunikationsmodeller, liksom
hur dessa skulle ha kunnat utvecklas till excellens (Gower, 2006).
2.3.6 Valet av kommunikationsmodell som strategi
Public relations börjar någonstans, oftast liktydigt med vad kommunikatören
vill åstadkomma. Det är planerad kommunikation. Vi använder ofta synonymer
och preciseringar för detta, eftersom aktiviteter utgår just från vad vi vill åstadkomma (Cornelissen, 2011; Fiske, 2007; Erikson, 1992). Vill du, till exempel:
x
x
x
x
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sälja, argumenterar du för det du har att erbjuda
köpa, berättar du vilka behov du har och vad du vill ha ut av köpet
förklara något, använder du pedagogik och undervisar (om det är många,
folkbildar)
påverka, behöver du sätta agendan för frågan och övertyga

Deatherage och Hazelton (1998) har studerat kopplingen mellan två av Grunigs modeller (den symmetriska och den asymmetriska) och världsbilder som styr symmetri eller inte. De kom fram till att kopplingen inte var så stark som förväntat och att en förklaring kunde vara att en praktiker kunde ha mer än en
världsbild; den ena behöver inte utesluta den andra för att nå excellens (s. 68).
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x
x

förändra, måste du skapa opinion och aktion för förändringens effekt
leda, måste du vinna de andra för uppdraget (visionen).

I dessa ordval finns också inbyggda antaganden, förutfattade och överenskomna
meningar och kommunikationsmodeller hur det ska gå till, en del spridda till
exempel ”att sälja” andra åter specialiserade exempelvis ”att folkbilda”.
Valet av kommunikationsmodell är avgörande både för vad som ska åstadkommas, och för att genomföra kommunikationsaktiviteter. Att inte sätta upp mål
och att inte mäta en kommunikationsaktivitets effekt och effektivitet är för
många helt främmande. Men för public relations har det inte varit en självklarhet när det kommit till det praktiska genomförandet (Watson, 2012).
I en Delphistudie (Watson, 2008) gjord med akademiker, praktiker och
branschföreträdare framkom fjorton önskade forskningsområden. Av de tre
högst rankade handlade nummer två och tre direkt om mätning och utvärdering. Den högst rankade handlade om public relations bidrag till strategiskt beslutsfattande och utveckling och hur verksamheten fungerar, det vill säga mer
indirekt utvärdering och koppling till effekt (s. 115). Även om nu inget av de fjorton områdena var nya önskemål84 är det intressant att notera att det fanns endast ett forskningsområde i Delphistudien, på fjortonde och sista plats, som behandlade kommunikationsmodeller – nya modeller för internationell public
relations som inte är angloamerikanska (s. 119). En relativt färsk studie85 av
forskningsartiklar i de ledande journalerna för public relations visar att de som
delar Deplhistudiens önskemål om mätning och effekt till viss del har hörsammats. Det har bedrivits forskning kring utvärdering, nämligen inom den del som
behandlar public relations och effekt (Kim, et al., 2014, s. 118).
Så här långt kan vi se att kommunikationsmodeller anses vara centrala i både
teori och metoder för utvärdering och mätning. Men de kommer långt ner på
listan när verksamma inom hela public relationsområdet tillfrågas. Grunig
(1992a, s. 23) ser valet av kommunikationsmodell som strategiskt och har beskrivit de faktorer som påverkar valet av modell i ett schema. Konstruktionen
bygger på litteratur på makronivå inom organisationsbeteende. Notera den centrala placeringen av val av kommunikationsmodell (Figur 2-7 nedan) där Grunig
jämställer den med strategi.
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I det här sammanhanget kan det vara värt att notera att Grunig ungefär samtidigt arbetade hårt för att
forma en internationell organisation för mätning och utvärdering, och sedermera lyckades (Likely &
Watson, 2013, ss. 144-146).
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Studien använde nätverksanalys, det vill säga i det här fallet ord kopplade till varandra. Nätverksanalys
kommer att behandlas senare i framställningen.
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Grunig menar också att verksamheter inte väljer de mest rationella kommunikationsbeteendena. Det beror på att den så kallade ”den dominerade koalitionen”,
den formella och informella delen av ledningen, som skapar en majoritet inte
fattar rationella beslut (ibid.)
Figur 2-7 Grunigs (1992a) schema över faktorer som påverkar valet av kommunikationsmodell.
Schemat har Grunig konstruerat från litteratur på makronivå inom organisationsbeteende. Notera den centrala placeringen av val av modell där Grunig jämställer den med strategi (s. 23).

När Grunig beskriver faktorerna råder det dock ingen tvekan om att det är valet
av Tvåvägs symmetrimodellen som gäller och att chefen för public relations i en
organisation måste tillhöra ledningen, den dominerande koalitionen (s. 24).
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Grunig förespråkar Tvåvägs symmetri tillsammans med elva86 aspekter som
skapar den excellenta public relationsimplementeringen (ss. 16-17).
Den omfattande Excellensstudien bygger på att respondenterna själva har gjort
en skattning av hur public relations bidrar till, exempelvis strategisk planering
(Dozier, et al., 1995, ss. 237-249). Studien bygger inte på att mäta Tvåvägs
symmetrimodellens effekt. Inte heller någon av de andra tre kommunikationsmodellerna, pressagent, publik information och tvåvägs asymmetri som Grunig
och Hunt lanserade har utvärderats eller studerats på det sättet.
En närmare läsning av Grunigs schema indikerar att det inom mätnings- och
utvärderingsforskningen bör finnas någon eller några artiklar som intresserat
sig för att valet av kommunikationsmodell kopplas samman med strategi. Men
det ser ut som om Tvåvägs symmetrimodellens dominanta ställning gjort att
andra har tappat bort detta val (Likely & Watson, 2013; Watson, 2012). Det som
är strategiskt enligt upphovspersonen själv – valet av kommunikationsmodell –
diskuteras inte.
Det finns svårigheter att hitta forskning om kommunikationsmodeller. Därför är
det också värt att notera rekommendationen till redaktörerna för de ledande
public relationsjournalerna att publicerade artiklar borde svara på om de använder en teori som ett ramverk, om den testas eller understöds eller alternativt
förkastas (Sallot, et al., 2009).
Med andra ord är kopplingen mellan valet av kommunikationsmodell och valet
av mål, effekt och effektivitet i den internationella forskningen svag.
2.3.7 Fläckarna och fixpunkten
Om jag nu sammanfattar tidigare avsnitt i två dimensioner - från samhällsföreteelsen public relations via roller och organisation till effekten av genomförandet som sådant (makro till mikro) - och den andra dimensionen - från
praxis via kommunikationsmodeller till teorier - kan vi konstatera att:
x

x
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Valet av kommunikationsmodell är starkt kopplat till olika påverkande
faktorer och på sätt som medför att forskare och praktiker mer eller
mindre oreflekterat träffar valet på ett tidigt stadium.
Målet för public relationsprojekt är kritiskt för uppföljningen. Men lika
självklart syns inte modellvalet vara, trots att det är centralt och strategiskt.

De elva är: autonomi för medarbetare, organisk organisation, intraprenörskap, nätverkande ledare,
deltagande medarbetare, strategisk planering, socialt ansvar, mångfald, kvalitet, effektiva ledningssystem och samarbetskultur.
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x

x

x
x

x

Kommunikationsmodeller är centrala i både teori och metoder för utvärdering och mätning. Men de kommer långt ner på listan när verksamma
inom hela public relationsområdet tillfrågas.
Det som utmärker modern forskning inom public relations är symmetriskt relationstänkande, vilket återspeglar outtalade antaganden om
kommunikationsmodeller.
Tvåvägs symmetrimodellen har en framträdande roll i forskningen både
som instrument och som forskningsobjekt.
Kopplingen mellan valet av kommunikationsmodell och mål, effekt och
effektivitet i den internationella forskningen är svag och den är svagare i
den svenska forskningen.
Public relations som forskningsdisciplin har inte en samlad bild över
kommunikationsmodeller och teorier. Faktum är att det är läroböckerna
som ger vägledning till vilka som används, inte forskningen – annat än
undantagsvis.

Det är inte svårt att hamna i samma banor som alla dessa tongivande forskare
när man studerar forskningslitteraturen om public relations och dess utlöpare
genom referenser. Men efter att ha undersökt de olika synsätten och de olika
beskrivningarna, drar jag slutsatsen att tiden är mogen att ta fram kommunikationsmodellerna i rampljuset och att analysera dem med ett funktionsinriktat
synsätt – där karakteristiken framträder tydligt, där uppbyggnaden kommer i
fokus och där detta bidrar till kunskap om hur kommunikationsmodellerna bidrar till rätt effekt och ökad effektivitet. Detta skapar i sin tur dels en överblick
och jämförbarhet mellan kommunikationsmodellerna, och dels i flera avseenden nya förutsättningar för en bättre användning av kommunikationsmodellerna inom public relations (och kanske också inom andra kommunikationsområden).
Det funktionella är också ett synsätt i samma anda som Johnson och Klare
(1961) arbetade i när de gjorde sin genomgång av 1950-talets utveckling av
kommunikationsmodeller. Jämförbarheten är samma synsätt som Baerns
(2008) hade när hon jämförde olika kommunikationsmodeller och deras effekt
på resultatet. Ett diagram, Figur 2-8, visar spridningen med två axlar för forskningens fokus, från en samhällelig företeelses effekt via organisationens till enskild aktivitet (x-axeln) och från praktik via kommunikationsmodell till teori (yaxeln).
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Figur 2-8 Forskningen inom public relations – exempel på spridningen med Johnson & Klare
1961 och Baerns 2008 som referenspunkter.

Min genomgång har till exempel visat att området masskommunikation och
beteende skapat kommunikationsmodeller vilka inkorporerats i public relations
(Watson & Noble, 2014, ss. 14-15; Falkheimer & Heide, 2003). Personers påverkan på andra personer genom andra opinionsbildare är ett exempel från 1940talets forskning av Katz–Lazarsfeld (1955, ss. 32-34), den så kallade Tvåstegshypotesen. Ett annat är McGuires hierarkiska kommunikationsmodell i sex steg,
från presentation till agerande (Cornelissen, 2011). En tydlig och tidig belysning
av hur flera olika kommunikationsmodeller har influerat public relations kommer från utbildningen i personlig kommunikation. Barbour och Goldberg (1974)
innehåller Lasswells, Shannon–Weavers och Berlos kommunikationsmodeller
(vilka alla tre kommer att beskrivas senare), liksom mindre kända kommunikationsmodeller som Millers modell (tar in icke-verbal kommunikation), Dances
spiral (en modell där kommunikationen expanderar för att omfatta allt större
områden)87, Barnlunds transaktionsmodell (tar in icke-verbalt och verbalt interaktivt utbyte av signaler) och Ross kommunikationsmodell (tar in miljön, kulturen, sammanhangen och sinnesstämningen i interaktionen). En annan kommu-
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Dances spiralmodell har också en svensk motsvarighet i Thunbergs modell, The spiral of interaction
(Thunberg, et al., 1982, ss. 67-73).
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nikationsmodell som förklarar effekten av kommunikation är Noelle–
Neumanns Tystnadspiral (The Spiral of Silence).88
Ingen av dessa i public relationssammanhang mindre kända kommunikationsmodeller genererar nya karakteristiker utöver dem jag presenterar i kapitel 4.
Flera av dem behandlar ickeverbal kommunikation, vilket ligger utanför avhandlingen. Barbour och Goldberg resonerar vidare om principerna för kommunikation mellan människor i termer som att kommunikation är en process,
att den är oundviklig, smittsam och irreversibel (jämför Watzlawick et al.
(1967)) samt att den fysiska miljön påverkar, att självbilden påverkar, att den
pågår på mer än en nivå och att syftet är att vidmakthålla relationer (Barbour &
Goldberg, 1974, ss. 23-26).
Sambandet mellan kommunikationsvetenskap och kommunikationspraxis är
svagt (Palm, 1994). Visserligen argumenterar Palm utifrån att kommunikationskampanjer borde studeras mer och närmare (ss. 20-25). Jag menar att även
kopplingen till kommunikationsmodeller är svag och borde studeras mer och
närmare.
År 1983 påbörjade Rogers och Chaffee (1993) en skriven dialog i Journal of
Communication 1983 som de följde upp tio år senare med liknande dialog om
kommunikationsområdets framväxt och framtid. Den kritiska frågan var om
området konvergerade eller divergerade. Rogers ställde en avslutande fråga som
Chaffee menar inte får lämnas obesvarad, än mindre att man underlåter att försöka besvara den:
For me the central question is, will unifying theories of communication
be developed that attract attention of future scholars, independent of
whether channels are mass media, face-to-face, or interactive technologies? (s. 130)
Att fokusera analysen på kommunikationsmodellernas uppbyggnad, framväxt
och läsning av karakteristiker i praxis som jag gör i denna avhandling är inte
vanligt. Resultatet blir ingen ”unifying theory”, inte heller en fixpunkt, men väl
en förenkling av kommunikationsmodellområdet och modellerandet för hela
public relationsområdet.
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Tystnadsspiralen säger att om mottagaren förväntar sig att den egna åsikten inte överensstämmer med
det stora flertalets, ger mottagaren inte uttryck för sin egen, utan håller tyst. Denna effektmodell har blivit
intressant i efteranalysen av svårigheterna att fånga Sverigedemokraternas styrka i opinionsmätningar.
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3 Forskningsperspektiv, metod och analys
Beauty in things exists merely in the mind, which contemplates them.
– David Hume, Essays, Moral and Political (1742)
Avhandlingens empiri är kommunikationsmodeller. Det här kapitlet börjar
med en redogörelse för vad kommunikationsmodeller är i förhållande till teorier och verklighet.
Därefter följer en redovisning av min forskningsansats; de metoder jag använt, i ordningen; utsökning av modellerna; analys av deras uppbyggnad, deras ursprung och sammanhang; samt analys av dem i användning. Kapitlet
avlutas med en bildlik beskrivning av metoderna.

3.1 En funktionell, instrumentell och teoretisk studie
Min studie av public relations kommunikationsmodeller är till sin ansats varken
retorisk, kognitiv, marknadsföringsinriktad, teknisk, kulturell, strukturell eller
samhällskritisk. Den är inte heller forskning kring det organisatoriska eller det
demokratiska i public relations, vilka Larsson (2005) nämner som de två grenarna inom svensk forskning.
Min ansats och mitt perspektiv är funktionellt och instrumentellt om än på en
teoretisk nivå (se till exempel Johnson och Klare (1961), Morgan och Morrison
(1999)). Många av kommunikationsmodellerna representerar också en funktionell och instrumentell ansats i sig.
I följande genomgång kommer jag att därför utgå från modeller som begrepp
(3.1.1), relatera dem till teoribildning (3.1.2) och sedan resonera kring vilken
världsbild som behövs för att vi ska kunna studera kommunikationsmodellerna
som empiri (3.1.3). I Appendix 2 ger jag ett tidigt exempel på min egen utveckling och användning av kommunikationsmodeller.
3.1.1 En kommunikationsmodell definierad
Ordet modell används på många sätt i litteraturen. Det är inte ovanligt att det
används för att till exempel förstärka sådant som enbart är en illustration eller
ett antagande. Ett ordinärt venndiagram kan bli en modell. Bruket av ordet modell i tid och otid kan också bero på att den som använder termen inte är klar
över en passande abstraktionsnivå till det man vill modellera.
Vi känner redan några begrepp från tidigare kapitel: envägs, tvåvägs, kommunikation som överföring, som semiotik, som strategi och som relation. Det är inte
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på något sätt uppseendeväckande emedan mycket hände som sporrade modellerandet före andra världskriget och än mer direkt efter kriget. Public relations
kommunikationsmodeller och dito teorier är en delmängd av listningar och beskrivningar av modeller (Anderson, 1996; Craig, 1999; Narula, 2006; Windahl &
Signitzer, 2009). Frågan blir då hur vi ska se på modellbegreppet inom public
relations.
Morgan och Morrison (1999) utgår i sin antologi över modeller som förmedlare
meallan teori och verklighet att svara på frågan generellt utifrån deras uppbyggnad, funktion, representation och vad de lär oss. Redan i inledningen
konstaterar de att:
Viewing models strictly from their relationship to theory draws our attention away from the process of constructing models and manuplating
them, both of which are crucial in gaining information about the world,
theories and the model itself. (s. 8)
En definition kan vi hämta från McQuail (2008). Han ser en modell som en grafisk beskrivning av en aspekt på verkligheten. Han menar att modeller används i
flera avseenden, allt från statistiska modeller och konceptuella modeller och att
modeller inom kommunikation spelar en mer central roll än modeller inom
samhällsvetenskap och humaniora. En förklaring till det är att tid, avstånd och
riktning är nyckelvariabler och passar väl till att beskriva grafiskt, särskilt i
kombination (s. 3143).
Grunig och Grunig (1992) hävdar att de definierar kommunikationsmodell på
samma sätt som inom kommunikationsforskningen i stort, det vill säga som en
förenkling av verkligheten.
We use the term model to describe a set of values and a pattern of behavior that characterize the approach taken by a public relations department
or individual practitioner to all programs or, in some cases, to specific
programs or campaigns. (s. 286)
Den inom public relations dominerande ”Tvåvägs symmetriska modellen” analyseras av Eriksson (2003) för att också använda modellen i sin analys av praktikfall. Speciellt avsnittet där Eriksson analyserar Grunigs perspektiv på kommunikation är intressant för en bredare förståelse av vad en kommunikationsmodell är i public relationssammanhang. Eriksson konstaterar att Grunigs syn
på kommunikation är normativ och att dialogens (tvåvägs) egenskaper är centrala för i detta fall, symmetrin. Grunig själv hävdar att den egna modellen är
både deskriptiv och normativ (Grunig & Grunig, 1992, s. 291; Grunig, 2001, s.
13) men också att de flesta public relationsmodellerna är normativa (Grunig &
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Grunig, 1989, ss. 29-30). Den kritik som Grunig har fått är att han inte i tillräcklig utsträckning hanterat villkoren för en symmetrisk relation (Eriksson, 2003,
s. 53). När vi studerar modeller behöver vi alltså en djupare kunskap om deras
respektive egenskaper.
Modellerandet är inget unikt för public relationsområdet. Gårding (1997) diskuterar modellers användbarhet och konstaterar att människor tenderar att föredra modellerna framför verkligheten även när motsägelserna dem emellan är
stora. Själva termen modell som benämning för att analysera verkligheten eller
delar av den har enligt Gårding många betydelser och därför använder han som
benämning ”scheman” eller ”schematiska tankegångar”. Vad skapandet av modeller i sig är beror bland annat på vilket fält, vilken bransch man arbetar inom.
Vi har ringa eller ingen kunskap, än mindre en gemensam kunskap med oss från
den grundläggande skolan att relatera till när det gäller modellering (Frejd,
2014).
Allwood (1989) har systematiken tydlig för sig och delar in modeller generellt
enligt Figur 3-1. Allwoods utgångspunkt är att en modell kan beskrivas som ”en
på abstraktion grundad avbildning eller representation av ett oftast relativt
komplext fenomen, t ex en verksamhet eller ett informationssystem” (s. 1).
Nyckelordet abstraktion ska i det här sammanhanget läsas som att vi som betraktare är selektiva: vi väljer ut vissa företeelser för att förenkla. De utvalda
företeelserna är då ”signifikanta ur ett visst perspektiv” och de är ”typiska” utifrån en jämförelse med liknande situationer.
Allwoods systematik utgår från de grundläggande ”egenskaper och aspekter av
den betraktade verkligheten” (s. 2) vi vill att modellen ska omfatta. Omvänt, när
vi väljer typ av modell väljer vi också vad den ska omfatta, modellen har sina
begränsningar. Systematiken Allwood inför är hierarkisk och verbal, från ”en
förenkling av verkligheten” till ”en fysisk skalenlig modell” via mellanledet ”ikonisk modell” för att ta ett exempel. Figur 3-1 är en verbal och en ”avbildande”
beskrivning av Allwoods hierarki där jag förutom att illustrera den även med
grön färg markerat var de i avhandlingen studerade kommunikationsmodellerna återfinns.
Utgående från Grunigs och Erikssons resonemang kommer vi främst att hitta
kommunikationsmodellerna inom den ikoniska gruppen (diagram, illustrationer) och den symboliska gruppen (verbala beskrivningar). Några matematiska
kommunikationsmodeller finns inom kommunikationsforskning också, exempelvis Jaatinen (1999) och Shannon-Weavers modell (Seising, 2009).
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Figur 3-1 Indelning av modeller. Efter Allwood (1989). I de celler som till del är grönfärgade
återfinns de studerade kommunikationsmodellerna.

Med Allwoods kategorisering får vi en grund att stå på. I tillägg till denna bör vi
också förstå modellens syfte, dess funktioner och dess begränsningar (Fiske,
2007). Frågor som: Är den deskriptiv? Är den prediktiv eller preskriptiv? bör få
svar. De egenskaper som modellen får återspeglar syftet med den. Det finns
också i arbetet med att ta fram modeller en aspekt som inte ska underskattas
och det är den pedagogiska. Förenklat kan man säga att de som skapar en modell både bättre förstår vad man gör (vad andra gör) och bättre ser sin roll och
betydelse (andras roll och betydelse) i de studerade företeelserna (Allwood,
1989, s. 3).
Den definition för kommunikationsmodeller utifrån ovanstående som jag använder i avhandlingen är följaktligen:
x

En kommunikationsmodell är en förenklad, abstrakt representation av
ett kommunikationsförlopp.

En representation består av symboler och tecken – det vi skriver om och illustrerar – när det gäller fysiska objekt och bilder av sådana (Janvier, 1987, s. 68).
En modell representerar således en företeelse och skapar en förenklad bild av
denna, den skapar samband för oss. Modellerna har egenskaper som fångar in
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de delar av kommunikationen vi bestämt ska modelleras. Med andra ord, med
modellen vill vi fånga in delar av en kommunikationsföreteelse, vilket minskar
komplexiteten i det vi söker förstå eller ska utföra. Lippmann (1922)
konstaterade:
We are not equipped to deal with so much subtlety, so much variety, so
many permutations and combinations. And although we have to act in
that environment, we have to reconstruct it on a simpler model before we
can manage with it. (s. 16)
En (kommunikations)modell ger oss, med dessa utgångspunkter, möjligheten
att säga något om en annan till modellen liknande situation, en situation med
likartade karaktärsdrag. Omvänt utgående från en modell kan vi inte alltid avgöra i efterhand vilken situation den passar för genom att bara läsa av modellen;
vi behöver också förstå dess funktion, syfte, varför den utvecklats och dess tidigare användning.
Kommunikationsmodellerna inom public relations är sällan rena matematiska
strukturer. De flesta är verbala eller symboliska. I kommande kapitel kommer vi
se att nätverksmodellen och nätverksanalys har en matematisk gren (eller kanske till och med en grund i matematiken) befolkad av fysiker och statistiker och
att sändar–mottagarmodellen från telekommunikationsområdet kan innehålla
matematik.
x

Med kommunikationsmodell avses i denna avhandling en modell som
används i syfte att beskriva och förstå kommunikationsaktiviteter eller
för att föreskriva hur kommunikationsaktiviteter bör struktureras för att
kunna genomföras effektivt.

3.1.2 Modell och teori
Kopplingen modell–teori är inte alltid entydig. Gårding (1997) anser att triaden
verklighet, teori och modell kan användas i många sammanhang, men att om
man lämnar den naturvetenskapliga sfären blir gränsen mellan teori och modell
diffus. Teoribildningen för public relations innefattar teoriområdena organisationsrelationer, ledarskap och beslut, konfliktlösning och naturligtvis kommunikationsteorier (Ehling, et al., 1992, s. 384). Kommunikationsmodeller skulle
med Gårdings utgångspunkt finnas inom många teorier. Modellerna är dock
inte så enkla att ringa in, vilket syns när Ehling et al. (1992) ger elva ytterligare
teorikällor, utöver övriga tre ovanstående. De täcker massmedier i olika aspekter, social förändring, retorik, grundläggande mänsklig kommunikation, övertalning och kampanjer. Källorna återfinns inom ett tidsspann om cirka tio år
under 1980-talet, med undantag för den äldsta, som är från 1970. Med andra
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ord kommer teorierna och modeller från en rad discipliner utanför public relations.
”How real is real?” är frågan som Watzlawick (1976) ställer sig i sin anekdotiska
introduktion till kommunikationsmodeller. Han konstaterar att begrepp som
sammanblandning, förväxling, desinformation, paradoxer och flera andra inte
lärs ut på sina egna grunder inom kommunikation trots att de är grundläggande
för hur vi skapar oss en bild av verkligheten. Anekdoterna är många och belysande för hur våra tankar lurar oss både medvetet och omedvetet. Watzlawick
definierar med anekdoterna två verkligheter: den första ordningens – den vi kan
mäta och verifiera, och den andra ordningens verklighet – den vi med utbyte av
information skapar, den meningsskapande kommunikationen.
In the domain of second-order reality then, it is absurd to argue about
what is really real. But we lose sight of this distinction all too easily, or,
worse, we are totally unaware of the existences of two very separate realities and naïvely assume reality is the way we see things, and anybody who
sees them differently must of necessity be mad or bad. (Watzlawick, 1976,
s. 142)
Där Gårding (1997) och Watzlawick (1976) resonerar kring hur verklighet–
modell relaterar till varandra har Craig (2013), som har sorterat kommunikationsteorierna i sju traditioner, analyserat relationen modell–teori närmare.
Craig definierar (kommunikations)teori utifrån att dess funktion är att förklara
regelbundenheten hos empiriska fenomen eller vilken orsak–verkan som skapar
fenomenet (s. 45). Utgående från att en modell är en representation av en företeelse och att en empiriskt vetenskaplig teori är en förklaring av en företeelse
konstaterar han att relationen mellan dem är omtvistad (s. 47). Han menar dock
att en teori inkluderar en modell eller åtminstone innehåller en idé eller ett koncept som går att modellera. Däremot gäller inte omvändningen, det vill säga att
alla modeller skulle vara en teori eller ha en sådan kopplad till sig (s. 47). Med
andra ord: det finns modeller som inte ger någon förklaring till varför representationen ser ut eller fungerar som den gör.
En av de modeller som jag beskriver senare, Lasswells formel (Lasswell, 1948),
är en modell som inte har en teori kopplad till sig och som har fått stor spridning (Rühl, 2008). Det är en verbal modell och formuleras på följande sätt:
Vem? Säger vad? I vilken kanal? Till vem? Med vilken effekt? Denna beskrivning ger ingen förklaring till att kedjan av frågor i Lasswells formel ser ut som
den gör, eller att den fungerar. Men den ger en vägledning om hur aktiviteten
ska gå till.
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När jag i nästa kapitel presenterar modellerna kommer det att bli tydligt att de
har utvecklats med olika syften och har genom tid också givit olika teorier bärkraft. Nästan alla områden inom kommunikationsforskningen har skapat modeller eller koncept som kan bli modeller (McQuail & Windahl, 1993). För avhandlingens del är Craigs gränsdragning i att det finns modeller utan teorier och
omvänt om det finns i en teori finns det åtminstone ett embryo till en modell det
viktiga. Det blir en vägledning till att identifiera modellerna.
Craigs modell för att bygga kommunikationsmodeller
Craig (1999) skapade ett slags modell för att bygga kommunikationsmodeller –
en metamodell. Hans arbete är en referenspunkt i avhandlingen därför att den
ger översikt av de många discipliner som är med och påverkar public relations.
Craig har med sin metamodell identifierat sju, vad han kallar, traditioner. Dessa
uppfyller hans kriterier och rymmer en eller flera modeller inom sig.
1. Retoriska traditionen, kommunikation som konsten föra ett samtal
(en diskurs).
Problem teoretiseras som sociala nödvändigheter, vilka kräver kollektivt
överläggande och omdöme.
2. Semiotiska traditionen, kommunikation som förmedling av tecken
mellan subjekt (kommunikatorer).
Problem teoretiseras som missförstånd och gap mellan subjektiva ståndpunkter.
3. Fenomenologiska traditionen, kommunikation som att erfara andra,
ha en dialog.
Problem teoretiseras som frånvaron av eller misslyckande i att upprätthålla äkta mänskliga relationer.
4. Cybernetiska traditionen, kommunikation som bearbetning av och
flöde av information(sprocess). Problem teoretiseras som brus, över- eller underbelastning, funktionsfel eller buggar i systemet.
5. Sociopsykologiska traditionen, kommunikation som interagerande
mellan individer.
Problem teoretiseras som situationer som kräver hantering av orsakerna
till beteendet för att nå önskat resultat.
6. Sociokulturella traditionen, kommunikation som upprättande eller
upprätthållande av social ordning. Problem teoretiseras som konflikt,
utanförskap, svårt anpassa sig till och misslyckande att koordinera sig.
7. Kritiska traditionen, kommunikation som det reflekterande samtalet.
Problem teoretiseras som ledarskapsideologi eller en systematiskt förvanskad samtalssituation.
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Det finns en central och analytiskt sammanfattande tabell (Craig, 1999, s. 133) i
hans framställning. Den beskriver de sju traditionernas struktur och kriterierna
för att teorin ska vara en tradition. Se Figur 3-2.
Tabellen ger följande struktur för traditionerna: den ska ha en teoretiserande
idé och en uppbyggnad både för vad kommunikation är och för vilket underliggande problem som är kopplat till kommunikation. Modellen ska ha ett fackspråk (egen vokabulär), men också attrahera vardagliga uttryck, begrepp för
kommunikation vilka kan skapa en diskussion om det vardagliga begreppet som

sådant. Det sista kriteriet är att den kritiska synen på de vardagliga begreppen
ska skapa intressanta aspekter på kommunikation och de begrepp som modelleras.
Figur 3-2 De sju traditionerna och fem kriterier (Craig, 1999, s. 133).

När Craig talar om fältet för kommunikationsforskning menar han att dessa sju
traditioner täcker (åtminstone fram till och med 1999) vår kunskap om kommunikationsteorier och modeller samt att teorierna är användbara (s. 154). Men
han uppmanar sina kollegor inom kommunikationsområdet att använda metamodellen för att skapa ny kunskap och kanske nya traditioner inom fältet (Craig
& Muller, 2007; Craig, 2013).
Utifrån Craigs tabell över de sju traditionerna organiserar Griffin (2006) trettiotre kommunikationsteorier och menar att dessa teorier finns på ett forskningskontinuum från objektivitet till tolkning (s. 518). Vi kan således förvänta oss att
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modellerna från kommunikationsteorierna har mycket olika karaktär och är i
vissa delar överlappande förutom att det finns modeller som inte har en teori
bakom sig.
Figur 3-3 Bildlik beskrivning av de sju traditionerna och deras placering på forskningskontinuumet från objektivitet till tolkning (Griffin, 2006).

3.1.3 Modell, teori och världsbild
Jag tog inledningsvis upp att Grunig anser att på förhand gjorda antaganden,
den ontologi som akademiker och praktiker har, påverkar innehållet i public
relations. Såsom i föregående avsnitt är kopplingen teori och världsbild inte
oomtvistad och inte heller enkel att reda ut. Vi närmar oss de filosofiska diskussioner som kommunikation i många sammanhang kan generera. Men ambitionen från min sida är i det följande att ge en bild av hur jag kopplar modell, teori
och världsbild för att öka förståelsen av den analys jag har gjort.
Människan är den varelse på planeten som kan skapa inre bilder och planera
inför framtiden (Gärdenfors, 2009). Vårt minne delar Gärdenfors in i ett arbetsminne (varar kort tid) och ett långtidsminne. Långtidsminnet omfattar procedurminnet, det perceptuella minnet, det semantiska minnet och det episodiska minnet. Människans semantiska minne gör, enligt Gärdenfors, att vi kan föreställa oss sådant som inte är närvarande, vilket är grunden till förmågan att
göra oss en modell av världen. Med det episodiska minnet minns vi händelser
och i vilken ordning de skett. Det ger oss en förmåga att berätta och återberätta
fakta och upplevelser. Vi kan både skapa en tankebild av verkligheten och i tanken simulera förändringar av den, därefter relatera den till kända händelser och
berätta den egna tanken som ett troligt utfall av de aktiviteter vi bestämmer oss
för att ägna oss åt (s. 10).
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Men om var och en har sin egen inre värld, hur kan vi då tala om en unik
mening av ett ords betydelse? Och hur kan någon ha fel angående ett
ords betydelse? […]
Jag anser att det bästa sättet ett angripa det kommunikativa problemet är
att vara pragmatisk: Vi vet att vi använder orden på rätt sätt om vi lyckas
kommunicera, dvs. om de vi talar med reagerar på det sätt vi väntar oss.
(ss. 99-100)
Gärdenfors pragmatik kan vi tillämpa när vi analyserar kommunikation om
kommunikation och skärskådar modellerna. Men räcker det? Ja, om vi gör oss
en bild av avgränsningen mot den filosofiska grunddiskussionen beträffande
vad vi kan äga kunskap om.
Hur en person tolkar kommunikationsmodellen beror på hur denne uppfattar
verkligheten fram tills han eller hon får den specifika kommunikationsmodellen
presenterad för sig. Först då kan modellen, om kommunikatören är skicklig i
sitt sätt att kommunicera, bli en konsensusverklighet, det vill säga något som de
har samma uppfattning om. Att förklara modellen innebär att man som kommunikatör måste förstå modellen och dess egenskaper och begränsningar, men
också att förstå den andre kommunikatörens bild av både verkligheten och modellen.
Figur 3-4 En kommunikationsmodell av en kommunikationsföreteelse.

Kommunikationsmodeller blir med denna utgångspunkt representationer av
hur vi gör våra inre verklighetsbilder gemensamma. Vi får det Warglien och
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Gärdenfors (2013) kallar ”meeting of minds”89, vi utför det Rogers och Kincaid
(1981) kallar ”konvergens” och realiserar det Grunig och Hunt (1984) kallar
”Tvåvägs symmetri” – där de två senare är kommunikationsmodeller jag kommer att behandla i avhandlingen.
En modell har inte alltid en teori, men en teori har en modell. Förhållandet
verkligheten till kommunikationsmodeller kan beskrivas likartat. Det ser ut som
en-till-många- eller många-till-en-relationer. Ett exempel (Obs! ”modell” avser i
citatet personen som suttit modell):
Ett modernt porträtt liknar inte den person som suttit modell. Det betyder inte att bilden saknar sammanhang med sitt motiv [snarare att] korrespondensen är betydligt mer sofistikerad än en enkel avbildning punkt
för punkt, eller en perspektivisk projektion à la fotografi. (Nörretranders,
1993, s. 282)
När ”korrespondensen” är mer sofistikerad än en ett-till-ett-avbildning behöver
vi tolka och det kan göras på flera olika sätt, men även notationen av en tolkning
kan göras på olika sätt. Språket i sig innehåller mångtydighet det finns sällan ett
ett-till-ett-förhållande mellan språket och verklighetens artefakter. Wittgenstein
(2012) och andra med honom visar att orden, meningarna och meningsuppbyggnaden har olika funktioner beroende på sammanhang. Användningen av
språket ger betydelse. När, var och hur orden används blir lika viktigt som vilka
ord som används.
Människans förmåga att överföra, utväxla, lära ut, lära av, övertyga, komma
överens med hjälp av bilderna vi använder direkt i språkets olika satsdelar, i
meningsuppbyggnadens berättande och berättelsens sammanhang, är mycket
omfattande. En illustration kan i kommunikationen ha en likartad roll och
kombinerar vi sedan texten och illustrationen på rätt sätt kan vi få ytterligare
effektivitet i kommunikationen, se till exempel (Ander, 2003).
Utmaningen i avhandlingen ligger i att hålla ordning på vilken nivå tolkningen
görs eftersom studiet av kommunikationsmodeller skapar en metanivå. När vi
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”Meeting of minds” är enligt Warglien och Gärdenfors (2013) ett nytt begrepp, till skillnad från det gängse
inom språkvetenskapen: att innebörden i en utsaga enbart handlar om kommunikatorernas mentala bild
inte är korrekt, utan att innebörden uppstår i mötet mellan tankevärldarna emedan kommunikation i
grunden innebär att påverka en annan persons tankevärld. Ett möte av tankevärldarna blir då en representation av kommunikatorernas tankar, tillräckligt kompatibla för att uppnå målet med kommunikationen. Författarna ger ett exempel på icke-verbal kommunikation för att konkretisera meeting of minds:
”We have shown that how semantics can exist and a meeting of minds can arise without a language, in
the pointing example. This is a great advantage to our approach; it unifies the different forms of communication and does not treat language as an exclusive carrier of meaning.” (s. 2189)
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analyserar modellerna ska vi hantera det abstrakta tänkandet; att samma bild av
verkligheten kan noteras på olika sätt. Inom matematiken är notationen mycket
viktig, den kan både underlätta och försvåra. I mitt fall med kommunikationsmodellerna blir språket och notationen viktiga på samma sätt. Hur en kommunikationsmodells olika delar definieras och organiseras är lika viktigt som hur
orden relaterar till varandra i ett språk. Låt mig summera.
Modeller är beskrivningar (representationer) av verkligheten (deras sammanhang, vad som är orsak och verkan) och att de existerar i våra semantiska minnen som inre verklighetsbilder. De finns också nedtecknade (kodade) i form av
språklig beskrivning, visuell illustration eller en minnesramsa eller i kombinationer av dem. Genom att studera uppbyggnaden, sammanhanget och bryta
modellen mot praxis ökar vi vår kunskap och får bättre förutsättningar för att
skapa den gemensamma inre bilden av kommunikationsmodeller och på detta
sätt avancerar kommunikationen om kommunikation.
Den kunskap jag söker ska ge en systematik som förenklar den komplexa bilden
av kommunikationsmodeller i public relations, jämför Göranzon (2001). Ska vi
studera kommunikationsmodeller med mitt syfte och mina forskningsfrågor får
vi se på modellerna som empiriska data. Vi får hämta förståelsen från olika typer av analyser av modellerna, där mitt fokus ligger på uppbyggnaden, sammanhanget och användningen. Genom att besvara forskningsfrågorna ser jag förståelsen som en ”kumulativ process huvudsakligen baserad på förmågan att
handskas med en alltmer rikhaltig uppsättning representationer” (Janvier,
1987, s. 67) av den än mer rikhaltiga kommunikativa verkligheten. För att travestera – en modell säger mer än tusen ord90.
3.1.4 Kommunikationsteorierna och kommunikationsmodellerna
Världen är inte svart och vit, vilket gör att vi kan konstruera tänkta situationer,
eller också hitta fall från praktiken där vi kommunikationsmodellerna inte är
kopplade alls (Craig, 2013, s. 47). Om då vi återvänder till Craig (1999, s. 133)
där hans traditionerna återfinns, och om man så vill, det teoretiska ramverket
för alla kommunikationsmodeller får vi ytterligare en bild av kopplingen kommunikationsmodell och teori. I den andra av Craigs tabeller jämförs de sju traditionerna korsvis mot varandra, det vill säga fördelar och nackdelar (s. 134).
Jämförelsen bildar en 7x7-tabell. Se Figur 3-5.
När man studerar alla celler i båda tabellerna kan man dra slutsatsen att kommunikationsmodellernas egenskaper är en nyckel till en djupare förståelse. Att
studera egenskaperna bör således leda till en förenklad analys (av och med) och
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En liten analys av det ursprungliga talesättet finns i (Führer, 2010) – en bild analyserad i 3 814 ord.
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användningen av modeller. Craigs tabeller ger ytterligare stoff till de kontexter i
vilken modellerna kan diskuteras inom kommunikationsforskningen.
[…] the scheme I am proposing divides the field according to underlying
conceptions of communicativ practice. An effect of this shift in
perspective is that communication thoeries no longer bypass each other
in their different paradigms or on their different levels. Communication
theories suddenly now have somthing to agree and disagree about – and
that “something” is communication […]. (s. 135)
Figur 3-5 De sju traditionerna jämförda med varandra (Craig, 1999, s. 133). Notera att det inte
råder symmetri runt diagonalen, utan att ordningen på de två jämförelseobjekten spelar roll.

Teorierna bakom kommunikationsmodellerna ingår inte i de generella
ansatserna som jag redogjort för i tidigare avsnitt; de kompletterar dock min
forskning, i synnerhet för att ge svar på forskningsfråga två. Anledningen till
detta är att kommunikationsmodellerna är mina artefakter, min empiri. Det är
teorin om modeller som blir startpunkten. Det ger en extra dimension åt
abstraktionen kommunikationsmodell. När väl resultaten är framme diskuterar
jag dem i förhållande till Craigs sju traditioner, se avsnitt 8.2.2. Men redan nu
kan jag säga att där Craig ackumulerar kunskap för att skapa sin metamodell
gör jag tvärtom: jag dissekerar, dekonstruerar och sammanfogar artefakterna på
annorlunda sätt än ursprunget.
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3.2 Tillvägagångssätt
Den fortsatta beskrivningen av kapitlet är organiserad som en tratt. Jag börjar
med att beskriva min ansats, likt arkeologen, för gräva fram kommunikationsmodellerna. Därefter följer en teckning av det breda yrkets autodidakthet för att
via utbildningen och till läroböckerna komma fram till vilka kommunikationsmodellerna är. Det är vad jag kallar utsökningen.
Mitt studieobjekt är de kommunikationsmodeller som lärs ut i svensk universitetsutbildning inom public relationsområdet. Det är dessa modeller jag vill öka
kunskapen om.
Efter beskrivningen av utsökningen kommer beskrivningen av de tre analyserna: den första är fokuserad på modellernas uppbyggnad, den andra är fokuserad
på deras sammanhang och den tredje är fokuserad på användningen sett genom
praxisglasögon. Avsnittet avslutas med bildlik analogi av de tre analyserna innan nästa kapitel med presentationerna av kommunikationsmodellerna tar vid.
3.2.1 Ansatsen
När modellerna inom området public relations för en undanskymd tillvaro utom
en modell; när valet av kommunikationsmodell görs mer eller mindre oreflekterat på ett tidigt stadium och när det, trots att den är kritisk för effekten, inte
syns tydligt i uppföljningen. Vilken ansats väljer man då? Ingångsvärden för
svaret på denna retoriska fråga är att forskningen om public relations är studier
av praktiken och att jag söker kommunikationsmodeller som är tänkta att
komma till användning (är verktyg) och är rekommenderade.
Ovanstående parat med forskningsfrågorna att studera uppbyggnaden (funktion) samt ursprung och framväxt (sammanhang) ger också ingångsvärden som
kräver ett större urval kommunikationsmodeller från den totala mängden sådana. Det räcker inte med enstaka eller en handfull. Vi har också sett tidigare i kapitlet, att utgående från vad som generellt beskriver en modell där kommunikationsmodeller är en delmängd, kan vi också förvänta oss en mycket stor totalmängd.
En rimlig startpunkt är att det borde i forskningen finnas förteckningar, genomgångar och beskrivningar av kommunikationsmodellerna. Men att spåra kommunikationsmodellerna i forskningslitteraturen genom rättframma databassökningar på nyckelord som kommunikationsmodell och liknande gav inte förväntade resultat. Däremot pekade undersökningarna tidigt i en riktning mot
högre undervisning och läroböcker som en mängd för utsökning.
De tre decennier täckande studierna av Pasadeos et al. (1992; 1999; 2010) visade att det fanns några få tongivande forskare som också givit ut böcker vilka har
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fått stor användning i undervisningen. Analysen av Anderson (1996) gav ytterligare näring åt tanken om läroböcker som en viktig källa för identifikation. En
sökning av tongivande akademiker i Sverige gav också namn som författat böcker för undervisning på universitetsnivå. Detta taget samman med de historiebeskrivningar som till exempel Lamme och Russell (2010), Falkheimer och Heide
(2014) och Larsson (2005) gjort samt studier av forskningens innehåll som Sallot et al. (2009) fick mig att välja ansatsen med läroböcker i den högre utbildningen som en proxy. Faktum är att dessa forskningsgenomgångar visar att det
är läroböckerna som ger en förhållandevis tydlig vägledning till vilka kommunikationsmodeller som finns och används, inte forskningen annat än undantagsvis till exempel Grunigs modell (Eriksson, 2003). En förklaring ligger i att det
forskats mycket litet om kommunikationsmodeller som kunnat konstateras tidigare i avhandlingen.
Det är naturligtvis diskuterbart om och hur väl kurslitteratur speglar kursinnehåll och om utlärning är synonymt med inlärning och sedan användning. Valet
att använda kurslitteratur som källa för utsökning av de kommunikationsmodeller som utgör avhandlingens ”empiriska data” torde dock inte vara kontroversiellt. Apple (1992) analyserade vilken kulturpolitik som lärs ut i skolan med
hjälp av standardiserade skolböcker, Pratt och Rentner (1989) studerade i vilket
innehåll etikundervisningen inom public relations hade, Tummons (2014) analyserade nivån på lärarutbildningen genom kurslitteraturen samt Boynton och
Imfeld (2004) var intresserade av hur internet introducerades till public relationsstuderande genom läroböcker. Läroböcker används således som proxyer
för olika ämnen som ska studeras.
Det är lika diskuterbart om den fångst av kurslitteratur avhandlingen innehåller
är representativ för hela läroområdet public relations. Mer i detalj beskrivs tillvägagångssättet i följande avsnitt, men generellt kan man säga att mängden
böcker (eller snarare mängden text för att lära ut kommunikationsmodeller) ger
ett startvärde för att söka ut kommunikationsmodellerna. Avhandlingen har
inte som mål att göra statistik över användningen, inte i någon dimension. Inte
heller har den som mål att fånga alla kommunikationsmodeller och förteckna
dem. Målet med utsökningen är att få ett tillräckligt antal kommunikationsmodeller under den tid svensk public relations funnits för att kunna genomföra de
två analyser som forskningsfrågorna konstituerar.
De tongivande forskarna och läroboksförfattarna internationellt återfinns också
i den svenska undervisningen. De svenska författarna är som vi sett relativt få.
Mängden är en ögonblicksbild vid utsökningstillfället. Motsvarande utsökning
idag eller om fem år ger troligen en annan uppsättning läroböcker, vilket skulle
kunna innebära en något annorlunda uppsättning kommunikationsmodeller.
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De två analysmetoder jag använt är tillämpliga på en annan mängd modeller.
De studerade tjugofyra kommunikationsmodellerna spänner över så pass
många discipliner och hela efterkrigstiden att de bör vara representativa för
public relations, i så måtto att tillkommande modeller endast marginellt tillför
mer data om hela mängden. Det vi ska hålla utkik efter och det som kan rucka
slutsatserna är om det skulle komma en kommunikationsmodell som ställer
public relations tidigare föreställningar om kommunikationsmodeller på ända.
Att de egenskaper jag tagit fram skulle falla ut annorlunda med en större mängd
kommunikationsmodeller är med detta resonemang mindre troligt, men naturligtvis inte osannolikt.
Ansatsen täcker inte kommunikationsmodeller som traderas inom praktiken.
Där måste andra verktyg användas, till exempel intervjuer med ledande praktiker. Den tar heller inte hänsyn till spridningen av andra böcker som behandlar
kommunikationsmodeller till exempel konsulter som utvecklar checklistor och
andra verktyg för att kodifiera egna och andras rekommendationer och som
därmed gränsar till kommunikationsmodeller.
Ansatsen är också begränsad till logiken att det som lärs ut vid svenska universitet är det som behövs för att kunna vara verksam som kommunikatör och att de
kommunikationsmodeller som finns med i de läroböcker som ingår i undervisningen är de som är tänkta att användas eller åtminstone behövs som en grund
att stå på för att inhämta andra kunskaper och erfarenheter till hjälp i praktiken.
Det finns alltid fler än en ansats också med mina ingångvärden; till exempel intervjuer och enkäter med praktiker och studier av praktikfall.
Intervjuer och enkäter är resurskrävande, det visar inte minst Grunigs tioåriga
Excellensprojekt. Men i det här fallet innehåller de också ett vågspel i den meningen att man inte kan utgå från att respondenterna vet vilka modeller de använder. Antalet intervjuer för att med någorlunda säkerhet säga att det är en
modell som är välkänd och rekommenderad för användning är svårt att skatta i
förväg. Det ökar osäkerheten i ett sådant tillvägagångssätt ytterligare.
Studier av praktikfall företer en liknande karaktär i detta fall. Dels behövs ett
stort antal fall för att kunna vara säker på att täcka in kommunikationsmodellerna, dels behöver de också finnas dokumenterade och dels behöver de vara
dokumenterade på ett jämförbart sätt. Att det behövs ett stort antal i detta
sammanhang och att det är mycket resurskrävande syns tydligt (förutom det
mycket handfasta när anslaget tog slut) när man börjar analysera ansatsen mer i
detalj kommande avsnitt och i samband avhandlingens tredje analys (se avnsitt
3.2.3).
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Intervjuer, självskattande enkäter, praktikfall och liknande verktyg har inte varit
inom räckhåll för mig men jag ser fram emot att resultaten från mina teoretiska
studier används i studier av Grunigs slag, och då gärna med svenska företag,
myndigheter och organisationer.
3.2.2 Utsökning och identifikation av kommunikationsmodellerna
Utsökningen av kommunikationsmodellerna består av en kedja, från yrket (användningen), över utbildning, lärosäte, kurs, lärobok, identifikation till den slutliga listan över modellerna – de studerade modellerna. Nedan beskriver jag dessa länkar.
Från yrket till utbildning
I föregående kapitel har jag beskrivit yrket, utbildningen och forskningen.
Kommunikationsmodellernas användning i Sverige fick sina startpunkter i reklamens utveckling på mitten av 1960-talet, massmedieteknikens användning i
den offentliga sektorn under 1960- och 1970-talen och industrins influenser av
den angloamerikanska public relationssynen under samma tidsrymd. Jag kan
konstatera att man i Storbritannien hämtade läroböckerna från USA när man
byggde upp sin public relationsutbildning i slutet av 1980-talet och att när den
nya utvecklingen av public relations (strategisk kommunikation) diskuteras i
Sverige refereras det också till amerikanska urkunder.
Public relationsbranschen är förhållandevis ung och växande. Efterfrågan på
personer med kommunikationskompetens har varit stadigt ökande från 1970talet då offentlig sektor ledde utvecklingen, till idag när efterfrågan finns inom
alla delar av samhället. Praktiker inom public relations, inte bara i Sverige, har
länge varit en självlärd yrkesgrupp där branschföreningar och medlemsorganisationer spelat stor roll.
Den högre utbildningen har svarat mot efterfrågan på informatörer och började
för cirka 25 år sedan tillgodose den genom att området medie- och kommunikationsvetenskap bildades, MKV. I Sverige tillhör public relationsområdet MKV
och inte företagsekonomi som i de andra nordiska länderna. För Sveriges del
kan det ses som en naturligt med tanke på den historiskt starka koppling som
public relations har till massmedieforskningens och massmedieutbildningens
utveckling.
Idag har MKV definierats som ett eget ämne (Högskoleverket, 2012:25 R, ss. 2122) och sorterar under ämnesområdet journalistik – kommunikation – informa-
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tion.91 Public relationsområdet i Sverige, har med andra ord inte egna utbildningsprogram. Kurserna ges inom MKV.
Urvalet av lärosäten
Innan MKV blev ett eget område med forskning och forskarutbildning undervisades public relations främst inom ämnen som massmedier och journalism,
statsvetenskap och sociologi vid de äldre universiteten. MKV har sitt ursprung i
mer yrkesinriktad utbildning än teoretiskt ämne. Den förlades först till Sociologiska institutionen i Lund och Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och
har sedan utvecklats och spridits i takt med medieteknikernas utveckling.
De lärosäten som har profilerat sig inom MKV är de yngre universiteten och
högskolorna, till exempel Dalarnas högskola, Örebro universitet och Mitthögskolan (Tyllström, 2009) medan de stora arbetsmarknaderna för MKVstudenter främst finns på universitetsorterna Stockholm, Göteborg och Lund–
Malmö (Falkheimer & Heide, 2014; Tyllström, 2009; Larsson, 2005). Flera av
de svenska forskare som analyserat public relationsbranschen är också verksamma inom MKV-utbildningen. Det finns således en stark koppling mellan
public relations och MKV, även om MKV också omfattar andra områden.
De kommunikationsmodeller som beskrivs och behandlas i MKV-kursernas
studielitteratur lärs ut för att användas av den nya generationen studenter som
vill arbeta inom public relations och andra kommunikationsyrken. Läroböckerna ger således, såsom de lär ut kommunikationsmodeller och såsom de därigenom på olika sätt avses användas inom public relations, en grund för att söka ut
kommunikationsmodellerna. Utmaningen för egen del består i att begränsa
sökningen då det finns många klassificerade delämnen inom kommunikationsområdet och antalet kommunikationsmodeller kan räknas i hundratal.
Den väg jag valt för utsökningen är, att via de kurser som ges inom MKV identifiera de rekommenderade läroböcker som innehåller och lär ut kommunikationsmodeller. För att få med den kunskapsmässiga upptakten till public relations och kopplingen till svensk forskning (och koppling till arbetsmarknad) har
jag valt kurser inom grundläggande MKV-utbildning vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Lund. Det är också de universitet som hade flest professurer inom MKV – 11, 13 respektive 5 stycken år 2013.92 Jag har också lagt till utbildningsprogram vid den privata högskolan Berghs School of Communication
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Ny ämnesstruktur 2009. UKÅ.
http://www.uka.se/statistikuppfoljning/begreppochdefinitioner/amneslistorforgrundochavanceradnivasamt
forskningsamnen.4.782a298813a88dd0dad800011916.html
A.a.
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eftersom det är den näst äldsta utbildningsinstitutionen inom marknadsföring
och kommunikation i landet.
Genomgång av litteraturlistor
Utsökningen började med att skicka en förfrågan om kurser inom MKV och
kurslitteratur per e-post till universiteten i Stockholm, Göteborg och Lund, samt
motsvarande till Berghs. Med svaren över kurser, sammanlagt 22 stycken, och
kurslitteratur gjordes en första lista över läroböcker och annan rekommenderad
litteratur.
Böckerna inhämtades huvudsakligen via KTH:s bibliotek, liksom via Stockholms universitet, Anna Lindhs bibliotek vid Försvarshögskolan och Riksdagsbiblioteket. Svaren från lärosätena gav även bredvid- och fördjupningslitteratur,
vilka också jämfördes för att identifiera andra källor som behandlade kommunikationsmodeller. Analysen visade att kursernas litteraturanvisningar hade
mycket stor spridning. Det framgick också tydligt att kopierat material (stenciler) från lärare användes i kurserna och att innehållet i kurserna varierade från
år till år. Kopierat material har dock inte använts i utsökningen av kommunikationsmodellerna.
Genomläsning och identifikation av kommunikationsmodeller
Därefter har jag gått igenom läroböckerna för att skapa en bruttolista över
kommunikationsmodeller, samt listat vilka författare, vilka texter och illustrationer som är grundläggande när det gäller teorier och modeller. Särskilt intressant för urvalet blev de böcker som omsätter teori i praktik där jag kunde få en
indikation på de viktigaste kommunikationsmodellerna som lärs ut och hur de
beskrivs i ett sådant sammanhang. Källmaterial angående kommunikationsmodeller har sedan sökts fram och författarnas citeringar undersökts med hjälp av
ett från KTH:s bibliotek rekommenderat dataprogram93.
Identifikationen har gjorts genom att helt enkelt läsa avsnitten som behandlar
teori och kommunikationsmodeller eller likvärdiga avsnitt som beskriver grunderna för kommunikation och public relations och samtidigt ordna och notera
vilka andra läroböcker som refereras till i de lästa avsnitten. Det finns inte någon kanon för vare sig läroböcker eller kommunikationsmodeller inom public
relations, varför jag har avgränsat urvalet av läroböcker genom en genomgång
av minst en kommunikationsmodell.
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Harzings Publish or Perish, v.4 2014.
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Ovanstående process resulterade i en bruttolista över läroböcker med kommunikationsmodellbeskrivningar. Sorterad i utgivningsordning ser listan ut enligt
Tabell 3-1.
Tabell 3-1 Första listan över läroböcker som innehåller kommunikationsmodeller.
Författare

Utg.

Titel

1

Osmo A. Wiio

1973

Kommunikation – vad är det?

2

Jan Svensson

1988

Kommunikationshistoria

3

Lars Palm
Sven Windahl

1989

Kommunikation – teorin i praktiken

4

John Fiske

1990

Kommunikationsteorier – en introduktion

5

Denis McQuail
Sven Windahl

1993

Communication models for the study of
mass communication

6

Björn Nilsson
Anna-Karin Waldemarson

1994

Kommunikation – samspel mellan människor

7

Klas Borell
Roine Johansson

1996

Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori

8

Stephen Littlejohn

1999

Theories of Human Communications

9

Mats Ekström
Larsåke Larsson

2000

Metoder i Kommunikationsvetenskap

10

Lars Palm

2006

Kommunikationsplanering. En handbok på
vetenskaplig grund

11

Larsåke Larsson

2008

Tillämpad kommunikationsvetenskap

12

Joep Cornelissen

2012

Corporate Communication – a guide to
Theory and Practice

Flera av dessa böcker finns i olika upplagor. I min lista finns de upplagor som
vid tidpunkten för utsökningen var aktuella i kursernas litteraturlistor.
Kompletterande utsökning av litteratur
Vid genomgången av forskningslitteraturen finns vid sidan av läroböckerna ledtrådar till internationellt dominerande författare av långlivade böcker som beskriver området, modeller och dessas framväxt. Public relationsområdets teorioch modellbildning har fram till nyligen dominerats av en handfull personer:
James Grunig, Scott Cutlip, David Dozier och Glen Broom, vilket syns i public
relationsforskningen (Pasadeos & Renfro, 1992; Pasadeos, et al., 1999;
Pasadeos, et al., 2010; Larsson, 2014; Larsson, 2005).
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Dessa professorer, utbildare och mångaktiva inom public relations har publicerat storsäljande läroböcker som levt länge med mindre uppdateringar eller som
reviderats i många upplagor. De är således inte reguljära läroböcker i kurserna
jag fått litteraturlistor över, men de citeras och hänvisas till i kursernas läroböcker, rekommenderas för utökad läsning, och de finns refererade i MKVuppsatser och vetenskapliga artiklar. Böckerna från dessa välkända forskare
behandlar ett flertal teorier och modeller. De är närmast att beteckna som klassiker för utbildningen inom public relations. Resultatet av denna läsning är de
tre dominerande läroböckerna (utifrån citeringar, Pasadeos et al.:s och Larssons
studier):
Grunig & Hunt (1984). Managing Public Relations
Cutlip, Center & Broom (1985). Effective Public Relations
Dozier et al. (1995). Manager’s guide to excellence in public relations
and communication management.
Jag har använt den första utgåvan för Managing Public Relations (Grunig &
Hunt, 1984) och för Manager’s guide to excellence (Dozier, et al., 1995). För
Effective Public Relations har jag använt Brooms 10:e utgåva från 2009
(Broom, 2009).
Kontroll med två läroboksförfattare och andra litteraturstudier internationellt
Innan jag slutligen fasställde listan över läroböcker kontrollerades dess validitet
genom att jag kontaktade två av läroboksförfattarna i min lista: Larsåke Larsson
och Joep Cornelissen; Larsson därför att han är den som skrivit Sveriges public
relationshistoria och Cornelissen därför att han tillhör en ny generation forskare, hade den då färskaste läroboken, samt har en av de studerade modellerna
(Intressentmodellen) som grund för sin lärobok. Till dem båda ställde jag frågan
om det fanns fler böcker där kommunikationsmodeller beskrivs och lärs ut än
dem jag hade i listan. Svaren de gav mig var två internationella läroböcker som
spänner över många kommunikationsmodeller:
Windahl och Signitzer (2009). Using Communication Theories. An introduction to Planned Communication.
McQuail (2005). Mass communication theory (första utgåvan 1983 och
finns i senare upplaga 2010).
Dessa har jag använt i de vidare litteraturstudierna, precis som uppslagsverken
beskrivna i nästa avsnitt nedan.
Pasadeos et al.:s (1992; 1999; 2010) tredelade svit av studier och två andra litteraturstudier (Duffy, 2000; Macnamara, 2013b; Wright, et al., 2011) utgjorde till
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sist en kontroll vad gäller de engelskspråkiga böckerna. Inget nytt framkom, och
med detta avslutades utsökningen.
Identifikation av kommunikationsmodeller
Genomläsningen av litteraturen gjordes i flera steg för att kunna identifiera
kommunikationsmodellerna. Jag har i föregående avsnitt beskrivit begreppen
modell och teori för denna avhandling. De två begreppen konstituerar också
naturligen de två viktigaste sökorden. Utöver dessa finns synonymer som exempelvis avbildning, schema, illustration och diagram som också har använts.
Många kommunikationsmodeller har fått namn efter sina upphovspersoner,
vilket givit ytterligare sökord i identifikationen. Men identifikationen har också
inneburit att, utifrån längre deskriptiva texter och kortare formuleringar ringa
in läroböckernas behandling av kommunikationsmodeller eftersom de inte alltid haft identiska benämningar. Den naturliga frågan i den läsningen är om
kommunikationsmodellerna är identiska även om de inte benämns likadant eller är det varianter på ett tema. Andra ledtrådar som bidragit till identifikationen är ord som utmärker kommunikation och modell i allmänhet. Exempel
på sådana är envägs, tvåvägs, dialog, övertalning, komma överens, intressent,
målgrupp, kanal, medium med flera. Denna typ av ord används inte bara i modellsammanhang, varför det oftast blivit längre texter som sammanlagt identifierat en kommunikationsmodell.
Illustrationer, schema, bilder, flödesdiagram i läroböckerna har också bidragit
till identifikationen. Även här finns både upphovspersonernas egna bilder, såväl
som senare uttolkares. Kombinationen bild och text har ytterligare stärkt identifikationen.
När väl de mer frekventa kommunikationsmodellerna identifierats kunde läroböckernas olika beskrivningar jämföras. Den jämförelsen har också bildat ett
underlag inför den fortsatta analysen av kommunikationsmodellernas uppbyggnad och sammanhang.
Jag har också valt att använda två större kommunikationsuppslagsverk för att få
kompletterande förklarande texter. De två är Littlejohn och Foss (2009), Encyclopedia of Communication Theory, två band om sammanlagt över 400 uppslagsbegrepp och omfattande 1 105 sidor och Watson och Hill (2012), Dictionary of Media and Communication Studies, 369 sidor.
Lärobok och kommunikationsmodell i en tabell
Mitt empiriska material resulterade i sammanlagt 32 identifierade kommunikationsmodeller med tillhörande bakgrunds- och referensmaterial. Bland dessa
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kan endast en modell sägas komma direkt från public-relationsområdet, nämligen den som Grunig och Hunt (1984) kallar Two way symmetrical model. De
övriga 31 kommer från discipliner som direkt och indirekt påverkat och påverkar användningen av kommunikationsmodeller inom public relations, vilket
framgår av kommande kapitel. Avgränsningen i tid för mina studier är som tidigare beskrivits andra halvan av 1900-talet. De kommunikationsmodeller som
skapats före 1940 är exkluderade i analysen, men har till vissa delar studerats
när jag sökte ursprung och sammanhang. När avgränsningen var gjord återstod
24 kommunikationsmodeller.
Den slutliga listan över läroböcker innehåller femton stycken: nio svenskspråkiga och sex engelskspråkiga. Kommunikationsmodellerna och läroböckerna ger
tillsammans tabellen nedan. Jag har i tabellen inte skilt på om kommunikationsmodellen finns explicit med upphovspersonens namn i läroboken eller om
den är beskriven med författarens egna ord.
Tabell 3-2 Slutlig lista över läroböcker som genererade de studerade kommunikationsmodellerna.
Författare

Utg.

Titel

Antal
mod.

1

Osmo A. Wiio

1973

Kommunikation – vad är det?

8

2

Jan Svensson

1988

Kommunikationshistoria

3

3

Lars Palm
Sven Windahl

1989

Kommunikation – teorin i praktiken

8

4

John Fiske

1990

Kommunikationsteorier – en introduktion

6

5

Denis McQuail
Sven Windahl

1993

Communication models for the study of mass
communication

17

6

Björn Nilsson
Anna-Karin Waldemarson

1994

Kommunikation – samspel mellan människor

1

7

Klas Borell
Roine Johansson

1996

Samhället som nätverk. Om nätverksanalys och
samhällsteori

2

8

Stephen Littlejohn

1999

Theories of Human Communications

9

9

Mats Ekström
Larsåke Larsson

2000

Metoder i Kommunikationsvetenskap

1

10

Lars Palm

2006

Kommunikationsplanering. En handbok på vetenskaplig grund

7

11

Larsåke Larsson

2008

Tillämpad kommunikationsvetenskap

12

12

Joep Cornelissen

2012

Corporate Communication – a guide to Theory
and Practice

4
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Författare

Utg.

Titel

Antal
mod.

13

Grunig och Hunt

1984

Managing Public Relations

1

14

Cutlip, Center &
Broom

1985

Effective Public Relations

4

15

Dozier et al.

1995

Manager’s guide to excellence in public relations
and communication management.

1

Jag har under litteraturstudierna kunnat notera en studie av australiensisk lärobokslitteratur för public relations (Johnston & Macnamara, 2013). Den innehöll inte någon modellanalys. Det finns också ett antal recensioner av läroböcker, till exempel Wright (1996), analyser av enskilda kommunikationsmodeller,
Duffy (2000) och (Eriksson, 2003). Dessa ger ytterligare material till utsökningen och läroböckernas hantering av kommunikationsmodeller.
3.2.3 Analysens tre delar – uppbyggnad, ursprung och i praktiken
Den litteratur som jag har studerat för att identifiera kommunikationsmodellerna är läroböckerna och deras referenser. Inför analysen har också kommunikationsmodellernas originaldokument, efterföljande på- och utbyggnader, publikationer om forskningen som lett fram till kommunikationsmodeller, artiklar
publicerade i vetenskapliga journaler av recensioner av läroböcker och artiklar
använts.
Avhandlingen innehåller tre typer av analyser. De tre kompletterar varandra och
ger sammantaget de en bild av kommunikationsmodeller inom public relations.
x

x

x

Den första analysen fokuserar på hur kommunikationsmodellerna är
uppbyggda, deras sätt att fungera. Att grundligt analysera kommunikationsmodellernas uppbyggnad, söka likheter, olikheter, mönster, vrida
och vända på deras karakteristik ger det första bidraget till avhandlingens resultat.
o Detta beskrivs i kapitel 5.
Den andra analysen fokuserar på kommunikationsmodellernas ursprung,
framväxt och sammanhang. Varifrån kommer de? I vilket sammanhang
utvecklades de? Hur har den utvecklats fram till idag och vari ligger deras
begränsningar?
o Detta beskrivs i kapitel 6.
Den tredje analysen görs med hjälp av tre praktikfall. Fallen är valda för
att kunna reflektera över uppbyggnad och karakteristik, det vill säga hur
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kommunikationsmodeller i sig kan användas för att förstå ett kommunikationsprojekt.
o Detta beskrivs i kapitel 7.
Innan analyserna redovisas presenteras kommunikationsmodellerna i kapitel 4.
Kapitel 4 och 5 tillsammans ger kommunikationsmodellernas uppbyggnad. Se
Figur 3-6 hur mängden material relatera till varandra.
Figur 3-6 Material för analysen.

Första analysen - Kommunikationsmodellernas uppbyggnad
Min utgångspunkt har varit att en kommunikationsmodell är en ikonisk eller
symbolisk representation av verkligheten eller en kombination av båda (se Figur
3-1). Det jag ville göra var att studera modellens uppbyggnad och i det ville jag
distansera mig från upphovspersonernas intentioner och mening och för att
kunna se mönster och dra mina egna slutsatser (Gustafsson & Bergström, 2004,
ss. 205-207).
Att läsa uppbyggnaden för en kommunikationsmodell vore enklare om vi kunde
betrakta dem som ett eget språk, innehållande en grammatik och en ordbank.
Dess värre har kommunikationsmodellerna inte något gemensamt språk (Craig,
1999, s. 152). Om vi kunde se dem som gemensamt traderade berättelser skulle
det också underlätta. Men olyckligtvis finns det heller ingen gemensam tradering att tillgå, vilket syns i genomgången av branschen och praktiken, och det
syns också på det teoretiska området (s. 120). När människor talar med varandra och de har olika kultur och kunskap behöver de börja med att komma
överens om vad som menas med olika ting och uttryck (Lakoff & Johnson, 1980,
s. 231). I denna del har jag valt att konsekvent tala om kommunikationsmodellernas karakteristiker. En inbyggd utmaning har varit att kommunikationsmo-
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dellernas dagsaktuella beskrivningar kan ha kondenserats till enbart bilden av
dem som det väsentliga. Därför har tolkningen av kommunikationsmodellen i
bilder varit lika viktig som tolkningen av texterna kring och om kommunikationsmodellen.
Denna typ av analys kan vid första påseendet också orsaka ”att texten [i mitt fall
kommunikationsmodellen] blir något mer än författaren avsåg att säga”
(Ödman, 1991, s. 32). Ett exempel på det skulle kunna vara sändar–
mottagarmodellen enligt Shannon–Weaver (Seising, 2009) som har fått en användning långt utanför telekommunikationsområdet. Granskar vi kommunikationsmodellen närmare handlar det oftast om tolkningar och påbyggnader som
kan betraktas som en utveckling. Dock står det klart att ju längre tid som går
och ju mer påbyggnad som tillkommer, desto troligare att de ursprungliga intentionerna med kommunikationsmodellen faller i glömska vilket försvårar
tolkningen av karakteristikerna.
Kommunikationsmodellernas uppbyggnad återspeglas i deras karakteristiker.
De har också begränsningar i att de från början är avbildningar, representationer av studerade företeelser. När det gäller kommunikationsmodeller och de
utgångspunkter avhandlingen har blir det särskilt viktigt att komma ihåg att alla
former av representationer har sina begränsningar både till innehåll och till
sammanhang, men också att vissa av dem ger oss mer kunskap och insikt om
företeelser än andra (Putnam, 1996, s. 386).
Sammanfattningsvis, att se kommunikationsmodeller utifrån enbart uppbyggnaden är den första analysen. Jag har jämfört kommunikationsmodellernas karakteristik och därmed har jag undersökt deras respektive språkliga och illustrativa dräkt, samt svarat på frågor som: Hur fungerar var och en, enskilt och jämfört med de andra? Det gör att de egenskaper jag så småningom formulerar efter
analysen både kommer att innehålla kända språkliga element och en del nya.
Andra analysen
- Kommunikationsmodellernas ursprung, framväxt och sammanhang
Danielsson (1983) talar om relationer mellan företag och dess omgivning och
om vi ska förstå dem så är det nödvändigt att utgå från de problem som företaget mött och de lösningar som givits problemen under företagets historia. Detta
gäller naturligtvis också för hur verksamheterna löser kommunikationsproblem.
När en verksamhet löst ett problem lyckosamt bildas regler och rutiner som inte
bara löser problemet: de lever vidare. Han menar också att tidigare lösningar
stannar kvar som sediment vilka också kan återfinnas i andra sammanhang i
verksamheten (s. 25). I överförd bemärkelse till kommunikationsområdet blir
Danielsson sedimentering som följer – ett förhållande som förstärker sedimen-
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teringen är att en kommunikationsmodell som tagits fram för att klara av ett
kommunikationsproblem kommer att få betydelse även för andra problem och
kommunikationsfrågor när den väl införts. Den kanske vanligaste betydelsen
och mentala bild som byggs upp av ordet sediment är lager på lager av något
material som sjunker i en vätska och ansamlas på botten av ett kärl. Det är också den användningen av ordet sediment som jag har i fortsättningen av avhandlingen.
Utgångspunkten är att en kommunikationsmodell är en språklig och illustrativ
representation av verkligheten. Den har ett ursprung och de personer som tillskrivs kommunikationsmodellen har en tolkning redan i sättet på vilket de använde och diskuterade modellen. Detta har också de efterföljande som utvecklat
och diskuterat kommunikationsmodellen. Framväxten av en kommunikationsmodell har inte nödvändigtvis varit linjär. Den ska mer ses som ett kluster av
personer och kontexter relevanta för kommunikationsmodellen och dess utveckling; jämför med de tre analyserna av Pasadeos et al. (1992; 1999; 2010).
Genom direkt kontakt med Craig kunde jag konstatera att han idag för egen del
anser att en kommunikationsmodell kan påverkas av mer än den egna traditionen och att de olika traditionernas fackspråk mycket väl kan användas samtidigt
för att beskriva kommunikation. ”A particular theory may be influenced by more
than one tradition, using mixed vocabulary to describe communication.”94 Nätverk kan till exempel beskrivas med cybernetikens fackspråk, liksom med samhällsstrukturalistiskt fackspråk. Denna medvetna och avsiktliga blandning av
fackspråk kan naturligtvis berika teoribildningen, under förutsättning att de
som företräder de olika disciplinerna tar den extra tid och möda som behövs för
att förstå de andras fackspråk.
Med andra ord, avhandlingen befinner sig i ett tidsskede för kommunikationsforskningen som utmärks av många tolkningar manifesterade i egna fackspråk
och med det följer också otydliga gränser eller kanske flytande gränser.95 Om vi
har Craigs definition av kommunikationsmodellernas olika traditioners fackspråk i minnet (Craig, 2013), underlättar det när vi läser om kommunikationsmodellernas ursprung och sammanhang.
Denna min andra analys utgår från ”läran om tolkning av det i en diskurs sagda
och uttryckta” (Furberg, 1981, s. 13). Om vi byter det ”det sagda” i citatet mot
ordet modell, kan jag ställa de retoriska frågorna: Vilka är då de olika kommu-

94
95

E-postkonversation med Robert Craig, den 23 januari 2014.
Jämför också de flytande gränserna för public relations i föregående kapitel, då jag beskrev utveckling
mot strategisk kommunikation.
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nikationsmodellernas diskurser? Vilka är upphovspersonerna och efterföljarna
och vilken var dennes intention respektive deras intentioner med kommunikationsmodellen?
Vi kan ta frågan om kommunikationsmodellernas diskurser ett steg närmare
konkretisering med hjälp av andra som analyserat metoder för tolkning. Här
kan vi se två metoder: den ena koncentrerar sig på upphovspersonens (författarens) intentioner och mening, den andra på den språkliga kod som texten är och
som utan upphovspersonens intentioner ger möjlighet att se texten som data,
vilken kan analyseras systematiskt (Gustafsson & Bergström, 2004, ss. 199203). Den förstnämnda tolkningsmetoden ger oss det sammanhang vi önskar.
Kunskap om ursprung, framväxt och tänkt användning handlar dels om avsikterna med kommunikationsmodellen och dels om att försöka förstå upphovspersonens tolkning av verkligheten, som denne gjorde och andra gjort efter den
första publikationen. Samspelet mellan nu- och dåtid: Varifrån kommer kommunikationsmodellen och hur har den utvecklats? Vilka tolkningar finns i de
olika läroböckerna? Det historiska perspektivet blir viktigt för förståelsen av
varför den finns och hur det ser ut idag; det räcker inte med ögonblicksbilden
från när den föddes eller när den används av någon.
Upphovspersonens tolkning av verkligheten och intentionen med kommunikationsmodellen ska således ses i relation till tidsandan, tiden före tolkningen och
även kopplingen till hur upphovspersonen såg på framtiden. Vilka problem
adresserade upphovspersonen med sin kommunikationsmodell? Hur såg denne
på olika faktorer som påverkade framväxten av kommunikationsmodellen?
Många av kommunikationsmodellerna som redovisas i avhandlingen har en sådan ålder att upphovspersonerna är döda, men de har genom artiklar i olika vetenskapliga tidskrifter kunnat analyseras och jämföras.
Tolkningen som kommunikationsmodellernas upphovspersoner och efterkommande gjort blir enklare att förstå om vi går tillbaka i spåren till källan och sedan beskriver kommunikationsmodellernas uppbyggnad; om vi ser till deras
ursprungliga användningsområde; om vi kan hitta det som gör att den blivit
långlivad96. Det faktum att samverkansmodeller finns både inom public rela-

96

Ny teknologi har förändrat förutsättningarna för kommunikation såväl på det individuella planet som på
det organisatoriska, vilket också medfört att modeller tar in tekniken både konceptuellt och rent tekniskt
lösningsmässigt. Här kan man konstatera att symbiosen modell och teknik blir extra tydlig när det gäller
nätverksmodeller; dessa är i många stycken idag helt beroende av att vi har tekniken att bygga och använda nätverk och av datorer för att man ska kunna förklara och förstå dem över huvud taget (Knoke &
Yang, 2008).
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tions och inom organisationsteori där den förmodligen formulerades först, vad
drar vi för slutsatser av det?
Jag har hitintills beskrivit två sätt att analysera (uppbyggnad samt ursprung och
sammanhang) vilka inte utesluter varandra, snarare tvärtom. Tankearbetet kan
beskrivas som en pendlingsrörelse mellan de två analyserna. Båda ger ömsesidig
inspiration och bidrar till ett resultat. ”Alla tolkningsarbeten styrs emellertid av
ett överordnat tolkningsintresse som bland annat synliggörs i det intresse som
dominerar i arbetets avslutande fas” (Gustafsson & Bergström, 2004, s. 211).
Tredje analysen
– Kommunikationsmodeller och egenskaper använda som raster på tre fall
Den tredje analysen är gjord för att illustrera den funktionella analysen och den
andra som behandlar ursprung och sammanhang. Även om den använder praktikfall, ska dessa inte läsas som bevis för modellernas egenskaper, utan de är
ämnade att förmedla bilder av egenskaperna i praktiken.
Tidigare i avhandlingen finns det två olika typer av beskrivningar av praktiken.
Dels i kapitel 1 där jag reflekterar över kommunikationsmodellers påverkan
med hjälp av två fiktiva fall och dels mot slutet i kapitel 2, där jag med fyra fall
beskriver vad praktiker gör. Dessa fyra fall finns också mer utvecklade i Appendix 1.
Ett bra exempel på att praktikfall både kan vara och behandla kommunikation
är Fallet Sveriges riksbank (Meyersson & Karlberg, 2012), där dels själva fallet
är kommunikation och dels beskrivningen av det är en spännande berättelse.
Ett annat bra exempel är också en av de första avhandlingarna inom public relations och delområdet public affairs. Den behandlade ett enda fall: ”korporatismen, lobbyingen och opinionsbildningen inför 1998 års trafikpolitiska beslut”
(Melin, 2000). Avhandlingen hade som syfte att beskriva hur organiserade intressen påverkar det politiska beslutsmaskineriet och landade i ett tydligt och
intressant resultat för alla som arbetar med public relations: ”Det kanske viktigaste resultatet av undersökningen är att den tillbakavisar tidigare forskning
[…] som hävdat att avkorporativiseringen försvagat intresseorganisationernas
ställning i samhället.” (s. 273).
Min tredje analys utgår från den enkla frågan om hur modeller kan användas
för att förstå planering inför ett förlopp och själva förloppet i ett kommunikationsprojekt (Baerns, 2008). Att modeller kan användas som ett raster på praktikfall är i sig trivialt. Likaså att olika raster kan ge olika resultat. I mitt fall
handlar det dock om att jag har syntetiserat tre modellfamiljer genom de två
analyserna, uppbyggnad och ursprung – framväxt; och det var specifikt modell-
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familjerna jag ville veta mer om, vilket man kan få när familjerna och deras respektive egenskaper används som raster.
Den tredje analysen har jag således gjort först när de två andra analyserna nästan var färdiga. Först då hade mönster klarnat tillräckligt, även om de inte var
fullt stabila, utan först blev det efter denna tredje omgång av analys. På detta
sätt fick jag också ytterligare ingångar till de undersökta kommunikationsmodellerna och deras karakteristiker. Det är modellfamiljernas särskiljande egenskaper, vilka beskrivs i nästa kapitel, som har varit vägledande för att välja praktikfall.
För att få volym har jag valt fall där genomförandet spänner över en längre tidsrymd och där också många personer har varit engagerade under fallets gång.
Det har varit viktigt att jag personligen har tillräcklig distans till fallen (de var
alla mer än fem år gamla när avhandlingen gjordes) och att de skulle vara användbara för analys med flera olika kommunikationsmodeller. Även om jag vidtagit mått och steg för att göra min text neutral är det naturligtvis en subjektiv
beskrivning av fallen. Jämför Gustafsson och Bergström (2004, s. 199).
Urvalet i fallen vilar på min minnesbild, vilket jag kompenserat genom att gå till
offentligt källmaterial och beskriva kronologin. Att min minnesbild är ofullständig är en självklarhet. Men urvalet är inte gjort som någon efterrationalisering
eller sökt bekräftelse för egen del, utan för att den tredje analysen tillsammans
med de andra två analyserna ska skapa en helhet. ”Alla detaljers harmoni med
helheten är kriteriet för korrekt förståelse.” (Ödman, 2004, s. 111) Jag har behandlat mig själv som ett internt vittne i praktikfallen med tillräcklig tillförlitlighet för avhandlingens syfte när det gäller insamlingen av underlag (jämför
Toulmin (2003, s. 7)).
Kommunikationsmodeller ligger inom ”handlingsförestående discipliner”
(Nordenstam, 1978, s. 138). Jag vill förstå kommunikation som den mellanmänskliga handling kommunikation är. Denna klassificering av disciplin ger
mig möjligheten att tolka kommunikationsmodeller mot praktikfall med hjälp
av tre kriterier – är analysen träffande utifrån det jag beskriver, förklarar den
för andra än mig själv vad kommunikationsmodellen gör, och kan den fungera
som ett underlag för att agera (s. 142) – förutsatt att jag betraktar resultatet från
tidigare analys.
Jag är naturligtvis medveten om att andra kan ha andra berättelser kring fallen.
Det finns också andra källor till fallen än dem som använts. Inriktningen har
dock varit att använda öppna källor i största möjliga utsträckning, så att det ska
vara möjligt för envar att återupprepa beskrivningen med de publikt tillgängliga
material som finns.
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I mina reflektioner över de tre tillvägagångssätten har Kuhns (1996) uppfattning
om objektiviteten varit vägledande. Han menar att det inte finns någon objektivitet, utan att den är kopplad till det rådande vetenskapliga paradigmet (ss. 125126). Kuhns inflytande på public relations och dess teoribildning sammanfattas
som ”flerparadigmatisk” av Botan och Hazelton (2006).
It is our belief that communication like other social sciences is naturally
polyparadigmatic. That is, we think communication is best characterized
by numerous competing paradigms, particularly at the construct and matrix levels, and not the kind of laws natural sciences seek. (s. 6)
Detta skulle man också kunna säga att det återspeglas i denna avhandlings tre
olika analyser.
3.2.4 Metodologisk epilog – en bild
För att ge ett visuellt perspektiv på mina tre analyser och inte enbart beskriva
dem i ord vill jag ge följande analogi utifrån former i det euklidiska rummet. Låt
oss tänka oss de tre sätten som distinkta välkända former i två dimensioner enligt:

den första analysen, uppbyggnaden, representeras av en
kvadrat; medan

analysen av ursprung och
sammanhang representeras av
en liksidig triangel, och

analysen genom praktikfallen
representeras av en cirkel.

Kan dessa tre bilda en helhet, kombineras till en figur? En euklidisk, geometrisk
figur som representerar min analys av kommunikationsmodellerna och som
skapar en utvidgad mening – kunskap – förståelse av tillvägagångssättet. Det
går utmärkt, om vi frigör oss från att det är det är tvådimensionella figurer på
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ett bokark och tänker oss dem som tre olika projektioner av en tredimensionell
form på var sin plan yta i det euklidiska rummets tre dimensioner x, y och z.
Figur 3-7 Helheten skapas av tre tillvägagångssätt: uppbyggnaden, ursprung och framväxt samt
analys genom praxis.

Med andra ord, med det euklidiska rummet som analogi ger mina tillvägagångssätt tre vyer av en komplex empiri, tre vyer av min samling av kommunikationsmodeller. Utan att ta denna analogi alltför långt kan man säga att mina
modellfamiljer också är de tre projektionerna det som särskiljer, en projektion
skapar en figur med tre hörn, den andra en med fyra hörn och den sista den
utan hörn, där hörn är den särskiljande egenskapen.
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4 Kommunikationsmodellernas uppbyggnad
Apart from the bee we are the only creatures that choose to construct their
immediate environment on Euclidean geometry. And it allows us to reconnect with our primary body consciousness, which, in the end for me, is more
intelligent than our language based consciousness.
– Antony Gurley, skulptör97
Det här kapitlet börjar avhandlingens andra avdelning och presentationen
av resultaten av mina undersökningar.
Det är 24 för public relations relevanta kommunikationsmodeller från tretton olika discipliner som presenteras. Endast en av dessa modeller kommer
ursprungligen från public relationsområdet. Jag börjar med en kort introduktion i tabellform över vilka modeller som återfanns i vilka läroböcker.
Presentationen av modellerna görs i tidsordning, utifrån när de anses skapade med fokus på deras uppbyggnad. I nästa kapitel diskuterar jag modellerna och ger dem ett antal egenskaper utifrån deras karakteristiker som
beskrivs i detta kapitel.

4.1 Några exempel från läroböckerna och utgångsläget
Avsikten med avhandlingen har inte varit att analysera läroböckernas texter om
kommunikationsmodeller. Läroböckerna är medlet att identifiera modellerna
som lärs ut inom public relations. Den framställning som nu följer bryter de så
kallade skolornas struktur (se till exempel beskrivningar i Fiske (2007), Larsson
(2008a) och Carey (2009)) och den följer inte någon läroboks framställning
även om komponenterna kan återfinnas i dessa. Framställningen ser till det
funktionella i modellerna, vilket också till exempel Johnson och Klare (1961)
gjorde i sitt arbete. Modellerna presenteras i tidsordning efter det år som de enligt litteraturen först beskrevs. För att ge en fingervisning om innehållet i läroböckerna ges dock inledningsvis några korta exempel på hur olika modellerna
beskrivits eller tar sig uttryck i böckerna.
Den äldsta läroboken i modellutsökningen är Kommunikation – vad är det?
(Wiio, 1973). Wiio har en cybernetisk utgångspunkt när han behandlar olika
modeller senare i läroboken. Beskrivningen börjar med mänskligt beteende och
fortsätter med människans informationsbehandlingssystem. Kapitlet med titeln
”Mänsklig kommunikation” introducerar oss till kommunikationsprocessen och
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Konstnären Antony Gormley i radiointervju 2014-08-22, Sveriges Radio P1, Kulturnytt.
http://www.antonygormley.com/
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ett antal olika modeller, där författaren tar sin utgångspunkt i sin egen definition:
Med kommunikation förstås att ett kontrollsystems outputinformation
med hjälp av energi överförs till ett systems kontrollsystem och där förorsakar en bearbetning av informationen. (s. 74)
En av de äldre läroböckerna är Kommunikationsteorier av Fiske, med en första
upplaga 1990, Fiske (2007). Den inleds med konstaterandet att ”kommunikation är en av de mänskliga aktiviteter som alla känner till men få kan definiera
tillfredsställande” (s. 11). Fiskes bok behandlar modeller från vad han kallar de
två skolorna: processkolan, kommunikationshandlande (psykologi och sociologi) och betydelseskolan (semiotik), det vill säga kommunikationsfunktioner
(språk, kultur). Fiske har en bred ansats för modellgenomgången. Dock är huvudteorin mot vilken de andra teorierna relateras Shannon–Weavers sändar–
mottagarmodell även om ambitionen är att hantera de båda skolorna likvärdigt.
Men läroboken går också på djupet:
[Semiotiken] hävdar att vi inte kan lära känna världen utifrån dess egna
termer utan bara genom våra kulturers begreppsmässiga och lingvistiska
strukturer. Empirismen hävdar raka motsatsen. För empirikern är det
forskarens uppgift att upptäcka den betydelse och de mönster som redan
finns i världen; för strukturalisten gäller det att blottlägga de begreppsmässiga strukturer med vilka kulturer organiserar sin varseblivning och
förståelse av världen. (s. 155)
Larssons lärobok Tillämpad kommunikationsvetenskap (2008a) inleds med att
lära ut skillnaden på två olika typer av kommunikationsmodeller ”transmission”
och ”rituell” kommunikation och behandlar många modeller med start i uppdelningen sändare–mottagare. Här finns både likheter och olikheter med Fiske.
I Metoder i kommunikationsvetenskap (Ekström & Larsson, 2000) beskriver
olika författare tolv olika metoder för att undersöka kommunikation. Metoderna
ger läsaren möjlighet att se på och analysera sändar- och mottagaraspekter,
meddelande och innehåll, kanal, effekt, effektivitet med fler aspekter. Intressant
att notera är att även om redaktörerna till läroboken är medvetna om att det
ryms en mångfald av teoretiska ansatser och metoder finns det ingen av författarna som tar upp kommunikationsmodeller per se.
I läroboken Kommunikation – samspel mellan människor av Nilsson och Waldemarson (1994) får vi lära oss de två skolorna processkolan och betydelsekolan. Likaså konstaterar författarna att modeller på kommunikationsområdet
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fyller i stort sett samma funktion som teorier, de är bara lite enklare och inte så
generella. Men de kan vara bedrägligt enkla också.
Det är lätt att uppfatta dem som ett slags ping-pong-modeller, dvs de ger
en bild av att det först är sändaren som tänker ut och sänder ett budskap
därefter gör mottagaren en tolkning samt tänker ut lämpligt reaktion.
Mottagaren sänder sedan detta andra budskap, och sändaren (som nu
blir mottagare) tar emot och tolkar samt tänker ut ett svar som han eller
hon skickar iväg som sändare igen. (s. 19)
Författarna noterar att detta är den första av tre förenklingar som gör modellerna bedrägliga: den handlar om synkronicitet; kommunikation är samtidig mellan de två kommunikatorerna. Den andra förenklingen enligt författarna handlar om att det inte är idéer som vi sänder till andra, utan en representation i
form av tecken och illustrationer som symboler för dessa idéer. Tolkningen blir
avgörande, dialogen som svänger in mot en gemensam uppfattning blir bilden.
Den tredje handlar om kontext, det vill säga att all kommunikation sker i en miljö (psykologisk, fysisk, social, kulturell). Denna tredje förenkling kan hanteras,
om modellens utmärkande egenskaper är tydliggjord. Läroboken fokuserar på
samspelet människor emellan och svarar på frågor som: Vad händer när vi
kommunicerar med varandra? Vad underlättar respektive försvårar en bra
kommunikation? Tankebilden som förmedlas är psykologins, kommunikation
är psykologi i detta fall och relationen står i centrum, med allt vad det innebär.
Utgångsläget
I inledningen av avhandlingen presenterades en ”utspridd vit fläck” på public
relations forskningskarta. Det är den som ska presenteras nu. En sammanfattning av den tidigare framställningen, utgångsläget för presentationen, är som
följer:
Johnson och Klare (1961) ansåg att det behövdes en genomgång av 1950-talets
rika flora av kommunikationsmodeller. De gör en uppdelning av modellerna i
face-to-face och place-to-place. De konstaterar att decenniet domineras av modeller i form av diagram och menar förklaringen till detta är att diagram ger tydlighet och effektivt förklarar komplexiteten i kommunikation. De noterar också
det stora inflytande Shannon–Weaver fått med sin modell. I place-to-place
gruppen återfinner vi Shannon–Weaver, Osgood och Schramm samt andra idag
okända. I face-to-face gruppen återfinns Lasswell, Johnson, Newcomb och
Gerbner. De mer okända i denna grupp är modeller från Peterson samt Reusch
och Bateson (ss. 14-26). Shannon–Weaver, Osgood, Schramm, Lasswell, Johnson, Newcomb och Gerbner återfinns också i de i avhandlingens ingående läroböcker.
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Ett försök att täcka in alla kommunikationsmodeller och sortera dem i användningsområden finns i Narula (2006). Dess värre innehåller genomgången inga
referenser, men ger ändå en översikt. Johnson och Klare samt Narula är måhända undantagen som bekräftar regeln. Det är svårt att inom public relationsforskningen hitta liknande systematiska genomgångar av en större mängd
kommunikationsmodeller. Givetvis finns det studier av enskilda eller en handfull modeller, vilket inte minst syns i diskussionerna av Grunig och Hunts modellbygge.
De studerade läroböckerna redovisar i olika omfattning modeller, Tabell 4-1.
Beskrivningarna i läroböckerna är rättframma, redovisande modellerna men
sällan jämförande modellerna emellan. Några av läroboksförfattarna delar in
kommunikationen och modellerna i två olika skolor (transaktion och meningsskapande), se till exempel Fiske (2007) och Larsson (2008a). Cornelissen (2011)
däremot utgår från en modell och adderar till den och Palm (2006) ger modellerna en praktisk inramning och struktur inom temat planering.
Indelningen i skolor är intressant emedan den bär viss likhet i struktur med de
resultat som kommit fram i denna studie. Den ena skolan, transaktionsskolan,
som presenteras i läroböckerna är något mer entydig än den andra. Där ligger
fokus ligger på meddelandet och överföringen av meddelandet. Den andra skolan betonar meningsskapande och har fokus på processen mellan kommunikatorerna. Den första behandlar delarna i kommunikationen som särskiljbara,
medan den andra ser till helheten och beskriver och studerar denna.
Det finns också inbyggda antaganden i modellerna inom transaktionsskolan
vilka ofta tas för givna. Dessa antaganden analyseras inte närmare i de studerade läroböckerna. Lättast ses det genom följande exempel: Om vi utgår från att
det finns en sändare och mottagare och att de kommunicerar, då finns det antaganden om och definitioner av att det finns en kod, symboler som överförs. På
mottagarsidan antas finnas en omvänd sekvens som avkodar, samt ibland också
att vi kan växla riktning på överföringen; mottagaren blir sändare och vice versa. Antaganden och definitioner görs olika för olika modeller, men det finns
ännu ett underliggande antagande i transaktionen och det är att kommunikationen går att dela upp över huvud taget. Till exempel Chang (2009) menar att
detta antagande gör att kommunikationen och dess komponenter också går att
studera vetenskapligt.
Inom den meningsskapande skolan finns synen på kommunikation som ett flöde, en process av information mellan kommunikatorer. Men i och med att skolan ser till helheten och inte till komponenterna i en överföring har den utvecklats på ett annat sätt än transaktionsskolan. När vi talar om kommunikationen
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som ett flöde rör sig perspektiven i dimensioner som skiljandet av tid och rum,
ömsesidig förståelse och kulturell gemenskap snarare än om informationen
överfördes korrekt som i transaktionsskolan (Larsson, 2002; Heide &
Simonsson, 2002; Eriksson, 2002). Därutöver medför begreppet flöden att vi
idag kan tala om ett synsätt där kommunikationen alltid eller för långa tider är
påslagen (jämför hur vi i dagligt tal säger att vi är ständigt uppkopplade).
Avhandlingens sammanställning av modeller kan bildlikt ses som ett destillat av
min forskningskarta. När vi sedan har detta destillat kan vi analysera innehållet
vilket görs i efterföljande kapitel. Redan här (i den funktionella presentationen)
kan vi se de många influenser och den stora inlåning av modeller som finns
inom public relations. Detta behandlas närmare i kapitel 6.
Nedan finns i tabellform studerade modeller och i vilka läroböcker de återfunnits. Alla modeller har naturligtvis inte återfunnits i alla läroböcker. De två läroböcker som behandlat flest modeller är McQuail och Windahl (1993) och
Larsson (2014) vars första utgåva kom 2008.
Radernas numrering i tabellen nedan motsvarar de i metodkapitlet listade läroböckerna. Kolumnerna är sorterade tidsordning, den äldsta till vänster. Den
horisontella avgränsningen i tabellen är för de tre läroböcker som kompletterade utsökningen av läroböcker i MKV-kurserna vid de svenska universiteten (se
metodkapitlet).

8 Stephen Littlejohn, 1999, Theories of Human
Communications

7 Klas Borell, Roine Johansson, 1996, Samhället
som nätverk. Om nätverksanalys och samhällsteori

6 Björn Nilsson, Anna-Karin Waldemarson, 1994,
Kommunikation samspel mellan människor

5 Denis McQuail, Sven Windahl,1993, Communication models for the study of mass communication

4 John Fiske, 1990, Kommunikationsteorier – en
introduktion

3 Lars Palm, Sven Windahl, 1989, Kommunikation:
Teorin i praktiken

2 Jan Svensson, 1988, Kommunikationshistoria

1 Osmo A Wiio, 1973, Kommunikation vad är det?

x Radernas numrering i tabellen nedan motsvarar de i
metodkapitlet listade läroböckerna.
x Kolumnerna är sorterade tidsordning, den äldsta till
vänster.
x Den horisontella avgränsningen i tabellen är för de tre
läroböcker som kompletterade utsökningen av läroböcker i MKV-kurserna vid de svenska universiteten (se
metodkapitlet).
x De grå rutorna markerar förekomst av kommunikationsmodellen i en eller annan form.

Lärobok\Modell

Newcomb’s ABX model

Wendell Johnson’s model

Shannon–Weaver’s model

Lasswell’s formula

Lazarsfeld Two step flow

Tabell 4-1 Modellerna i de olika läroböckerna; sorterade i tidsordning.
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Negroponte Social networks

Gummesson RM, Relationship marketing 30R
Grunig–Hunt Two-way symmetrical model
Kincaid Convergence model
Granovetter Weak Ties
De Fleur’s model

Rhenman–Freeman The stakeholder model
Maletzke’s model

Roger’s Diffusion model

Colley’s DAGMAR model
Kotler’s 4P

Berlo’s SMCR model
Jakobson’s model

Fuller & Smith & Ross The man in the chair

Braddock’s model

Westley–MacLean’s model

Gerbner’s general model

Katz–Lazarsfeld Word of mouth

Schramm’s circular model

15 Dozier et al., 1995, Manager’s guide to excellence in public relations and communication management

14 Cutlip & Center’s Effective Public Relations, 10
uppl. 2009

13 Grunig & Hunt 1984, Managing Public Relations

De tre kompletterande böckerna

12 Joep Cornelissen, 2012, Corporate Communication – a guide to Theory and Practice

11 Larsåke Larsson, 2014, Tillämpad kommunikationsvetenskap (1 uppl. 2008)

10 Lars Palm, 2006, Kommunikationsplanering. En
handbok på vetenskaplig grund

9 Mats Ekström, Larsåke Larsson, 2000, Metoder i
Kommunikationsvetenskap

x Radernas numrering i tabellen nedan motsvarar de i
metodkapitlet listade läroböckerna.
x Kolumnerna är sorterade tidsordning, den äldsta till
vänster.
x Den horisontella avgränsningen i tabellen är för de tre
läroböcker som kompletterade utsökningen av läroböcker i MKV-kurserna vid de svenska universiteten (se
metodkapitlet).
x De grå rutorna markerar förekomst av kommunikationsmodellen i en eller annan form.

Lärobok\Modell
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Negroponte Social networks

Gummesson RM, Relationship marketing 30R
Grunig–Hunt Two-way symmetrical model

Kincaid Convergence model

Granovetter Weak Ties

De Fleur’s model

Rhenman–Freeman The stakeholder model

Maletzke’s model

Roger’s Diffusion model

Colley’s DAGMAR model

Kotler’s 4P

Berlo’s SMCR model

Jakobson’s model

Fuller & Smith & Ross The man in the chair

Braddock’s model

Westley–MacLean’s model

Gerbner’s general model

Katz–Lazarsfeld Word of mouth

Schramm’s circular model

Newcomb’s ABX model

Wendell Johnson’s model

Shannon–Weaver’s model

Lasswell’s formula

Lazarsfeld Two step flow
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4.2 Presentation av modellerna
De äldsta modellerna i studien är vad de flesta känner igen som någon typ av
sändar–mottagarmodell även om de inte kallades så från början. Retoriken med
en talare som presenterar ett ämne för ett auditorium är ett av de klassiska exemplen på detta. Se också avsnitt 2.1.1.
Som de vanligen förstås idag har sändar–mottagarmodellerna sitt ursprung i
telekommunikationsvärlden direkt efter andra världskriget. De innehåller i sin
grundläggande form två kommunikatorer och en överföring av meddelanden
mellan dessa. Karakteristiken för modellerna är envägs, en riktning: meddelandet går från en kommunikator till en annan.
Figur 4-1 Grundkomponenterna i sändare–mottagarmodellerna.

Modellerna fokuserar främst på överföringen, att meddelandet ska komma fram
ograverat och hantera sådant som kan störa överföringen. De har sina mer utbyggda varianter även med tolkningen av meddelandet som görs hos kommunikatorerna.
4.2.1 Tjugofyra modeller i tidsordning
1948. Lazarsfeld, Tvåstegshypotesen (Two step flow)
Tvåstegshypotesen (Lazarsfeld, et al., 1948; Katz, 1957) är den äldsta modellen
som studerats98. En sändare sänder ett meddelande som först plockas upp av
opinionsledarna som sedan sprider det vidare i många mindre grupper. Masskommunikationsstudier från amerikanska presidentvalet 1940 var grunden när
den publicerades 1948. Katz och Lazarsfeld (1955) presenterade också en variant av modellen, där de lanserade en utveckling av densamma som bland annat
innebar att Tvåstegshypotesen kan kombineras i flera steg. Lazarsfeld var sociolog, Berelson och Gaudet hans kollegor.

98

I appendix 3 finns ytterligare några äldre modeller medtagna.
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1948. Lasswells formel
Lasswell lanserade 1948 sin formel: Vem? Säger vad? I vilken kanal? Till vem?
Med vilken effekt? (Lasswell, 1948). Tolv år dessförinnan hade han med politikens glasögon formulerat Who Gets What, When and How (Lasswell, 1936).
Lasswells formel tilldrar sig fortfarande intresse. Sapienza et al. (2015) anser
den så pass relevant att de föreslår att den döps om till ”Lasswell’s construct” (s.
27) för att komma bort från den inbyggda linjäriteten när den avbildas. Lasswell
själv har omformulerat och förfinat sin formel under tre decennier: den senaste,
från 1979, men har återvänt till 1948 års variant (s. 33). Lasswell var statsvetare
och kommunikationsforskare med inriktning mot beteendevetenskap.
1948. Shannon–Weavers modell
Samma år som Lazarsfeld och Lasswell presenterade Claude Shannon sin modell i The Bell Systems Technical Journal. Året efter tillgängliggjorde Warren
Weaver modellen i Scientific American. Det är en modell från telekommunikationsområdet som idag de flesta känner till som sändar–mottagarmodellen
(Seising, 2009).
Figur 4-2 Sändar–mottagarmodellen, skiss enligt Shannons egen hand (Seising, 2009). Faksimil
från Shannon (1948).

Sändar–mottagarmodeller har en tydlig karakteristik: envägs överföring av
meddelanden, men sägs ibland vara tvåvägs, dubbelriktade Då finns det någon
form av återföring av meddelanden till den förste kommunikatorn, sändaren.
Wiener införde en återkopplingsfunktion (feedback loop) i Shannon–Weavers
ursprungliga modell (Seising, 2009). Med utgångspunkt från Wieners systemsyn är modellen fortfarande envägs, återkopplingen ger dock sändaren möjlighet att över tid korrigera, finjustera sin sändning för att nå avsedd effekt. Sändar–mottagarmodeller som bygger på dessa idéer är idag så väl etablerade att
många inte tänker på att de använder dem. Shannon var ingenjör och Weaver
matematiker.
1953. Wendell Johnsons modell
Det finns också tidiga tvåvägsmodeller. En föregångare i det avseendet är John-
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son (1953). Han skapade en modell som betonar utbytet mellan kommunikatorerna i deras växlande roller som både sändare och mottagare. Johnsons konstruktion fokuserar på interagerandet och de delar som påverkar kommunikationen som handling. Utbytet sker genom stimuli och båda kommunikatorerna
använder samma medium. Utbytet sker växelvis i en dubbel loop.
Figur 4-3 Wendell Johnsons modell (Johnson, 1953).

Modellen har fem stadier (se Figur 4-3): 1 händelsen, 2 stimulering av sinnen, 3
förverbalt tillstånd, 4 omformning i symboler, och till sist 5 formulering av uttryck. Mellan kommunikatorerna omvandlas det verbala till nya (via ett medium) stimuli för mottagaren. Mottagaren genomgår sedan samma stadier utifrån
händelsen inducerad av kommunikationen (stadierna 1’-5’) vilket sin tur leder
ett agerande, ett stimulus 1’ b vilket både är en effekt och ett stimulus till den
förstnämnde kommunikatorn. Looparna i figuren visar de funktionella
kopplingarna i de fem stadierna hos kommunikatorerna och att det sker utbyte,
om än inte varandes oändligt.
Här ser vi att modellkonstruktören har lagt fokus på interagerandet, tvåvägs
utväxling och de element som påverkar kommunikationen som en handling, en
process. Johnsons modell förebådar samverkan och han avslutar sin artikel med
att säga att hans modell är förförande enkel och att vi tar sändar–mottagarriktningen alldeles för given. Vi borde lyssna mer i stället för att prata (Johnson,
1953, s. 56). Johnson var psykolog inom språkområdet.
1953. Newcombs ABX-modell
Samma år som Johnson introducerade sin modell publicerade Newcomb sin
modell, den så kallade ABX-modellen. Relationerna mellan kommunikatorerna
A och B samt orienteringen mot företeelsen, objektet X, avbildas som en triang-
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el. Modellen beskriver kommunikationen som en social relation med en strävan
mot att nå samförståelse (Newcomb, 1953).
Figur 4-4 Newcombs ABX-modell enligt (Fiske, 2007).

A:s orientering mot X inkluderar en
attityd mot X. A:s orientering mot B
verkar på samma sätt, och naturligtvis reciprokt B:s orientering mot X
respektive A. Så länge A och B har
samma uppfattning om X råder jämvikt. En ändring av X eller en ändring
av A:s attityd till X rubbar balansen
och förutsätter att A och B behöver
utväxla information för att en ny jämvikt ska uppnås. A-B-X bildar och verkar i ett socialt system där X kan vara ett
objekt, en process, en person eller något A och B förhåller sig till (Fiske, 2007,
ss. 50-51). Newcomb var psykolog.
1954. Schramms cirkulära modell
Sändar–mottagarmodeller kan vara bedrägligt enkla. Det som glöms är till exempel att de utgår enbart från sändaren; de fokuserar på meddelandet – objektet – och tar sällan in sammanhanget; de betonar övertalning framför ömsesidig
nytta; och de är ”mekaniska” i sin orsak–verkan-beskrivning (Windahl &
Signitzer, 2009, s. 95). De kallas ofta linjära: från A till B.
Schramm och Osgood såg 1954 behovet av en modell som inte var linjär, från
sändare till mottagare. De lanserade därför en modell där sändare kan vara
mottagare och vice versa och där dessa roller kan antas omväxlande. Det ger en
bild av att konversationen cirkulerar och därför kallas den också Schramms cirkulära modell. I många sammanhang används dubbelnamnet Osgood–
Schramms cirkulära modell. Sändar–mottagar-beteenden är i fokus samt konversationen som en bild där personerna tolkar meddelandet (McQuail &
Windahl, 1993). Schramm var språkvetare och Osgood psykolog.
Figur 4-5 Schramms cirkulära modell enligt (Windahl & Signitzer, 2009).
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1955. Katz och Lazarsfeld, Word of mouth
Katz och Lazarsfeld (1955) vidareutvecklade Tvåstegshypotesen till Mun-tillmun-modellen, eller på engelska WOM (word of mouth). Den bygger både på
gruppförankringen från den tidigare modellen och på observationen att varje
person har ett nätverk där kommunikationen sker ansikte-till-ansikte. Tidigare
slutsatser kring opinionsbildning och ansikte-till-ansikte gav insikten att det
senare är mer kraftfullt som modell för påverkan. Därutöver ger Mun-till-mun
en kaskadutbredning av information i nätverk. Idag finns också begreppet
eWOM - en modell inom marknadsföring med hjälp av internet (Silverman,
2011; Kietzmann & Canhoto, 2013). Lazarsfeld och Katz var båda sociologer.
1956. Gerbners generella modell
Gerbner (1956) lanserade sin modell som en generell modell. Modellen är en
utvidgning av Shannon–Weavers modell som bland annat tar in sammanhanget. Sättet på vilket han formulerade modellen bär också vissa likheter med
Lasswells formel, det vill säga en verbal modell. Gerbner tecknar följande sekvens för sin modell (s. 175). Han gjorde också en illustration av sekvensen.
Tabell 4-2 Gerbners generella modell (Gerbner, 1956).
Verbal beskrivning

Område för studier

1

Någon

Kommunikator och publik

2

uppfattar en händelse

Perception

3

och reagerar

Målsättande

4

i en situation

Fysisk och social omgivning

5

genom att med några
medel

Medier och kanaler

6

tillgängliggöra material

Ledning och distribution

7

i någon form

Struktur, framtoning och organisation

8

och något sammanhang

Kommunikationens omgivning, ordningen vid utförandet

9

överföra innehåll

Meningen

10

som får någon konsekvens

Effekt, förändring

”Område för studier” är enligt Gerbner där modellen kan hämta kunskap för en
förfining och detaljering.
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Figur 4-6 Gerbners generella modell som han själv illustrerade den (Gerbner, 1956).

1957. Westley-MacLeans modell
Westley-MacLean är en utvidgad sändar–mottagarmodell med återkoppling
som beskriver masskommunikation genom att införa en intermediär: också den
med återkoppling. Den bygger i delar på Newcombs modell.
Figur 4-7 Westley-MacLeans modell (Fiske, 2007).

Ett antal stimuli Xm som sändaren (journalisten) formulerar till meddelande XI
(artikeltext) skickas via redaktionen C som redigerar och skickar (publicerar) XII
till mottagaren B (läsaren). B har möjlighet att ge feedback till C och A, fBC respektive fBA, men nås inte direkt av något stimuli (ett av Xm) som i Newcombs
ABX modell (Westley & MacLean, 1957). Både Westley och MacLean hade en
solid bakgrund inom journalistik.
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1958. Braddocks modell
Richard Braddock utvidgade Lasswells formel. Med Braddocks formulering
kommer både syfte och situation, omständigheter in i sändar–mottagarmodellerna (Braddock, 1958).
x

I vilket syfte säger – under vilka omständigheter säger Vem? Vad? I vilken kanal? Till vem? Med vilken effekt? (s. 88)

Strukturen för Braddocks formel är betydligt djupare än Lasswells då varje av
Braddocks sju frågor har ett stort antal underfrågor, sammanlagt 70 stycken, för
att ge ingångar och inspiration till undervisning och forskning. Några exempel:
Syfte – är kommunikatorns syfte medvetet eller omedvetet? Hur och när kan
man avläsa syftet? Vilka omständigheter – tas det för givet att det som var sant
också är sant idag? Är omständigheterna skapade för syftet?
Vem – vilket eget intresse finns, är detsamma som ditt eget eller ett samhällsintresse? Vad – vad kan budskapet betyda och vad tror du att det betyder?
Kanal – medger kanalen reflektion, frågor eller möjligheten att se. Skulle innehållet ändras om kanalen ändrades?
Till vem – vilka är representerade i publiken och vilka är inte det? Vilken förkunskap har den? Effekt – vilka möjligheter eller hinder har publiken i det agerande som åsyftas? Är detta det bästa sättet att uppnå det som avses?
(Braddock, 1958, ss. 88-93)
Om vi så vill, kan vi se Braddocks formel som 70-tal frågor uppdelade i en 7delad sekvens. Braddock hade sin bakgrund i journalistik–kommunikation.
1958. Fuller & Smith & Ross, The man in the chair
På marknadsföringens och reklamens område görs 1958 en annons99 som har
satt modellen för företagskommunikation på kartan, The Man in the Chair
(Ogilvy, 1983). Modellen förklarar varför säljsamtalet börjar med marknadsföring av företaget i byggandet av företagets namn och rykte. Publicerades först i
Business Week på uppdrag av förlaget McGraw-Hill (Rhodes, 2012).
Modellens uppbyggnad liknar Lasswells formel och Gerbners generella modell.
Modellen hanterar förutsättningarna för kommunikationen mellan två kommunikatorer, i detta fall en verksamhet som vill erbjuda den andra något. Den är
avgränsad till vad som kallas B2B: företag-till-företags-kommunikation. Den
som vill erbjuda något ska således ha svar på invändningar till de frågor som
ställs innan själva erbjudandet presenteras.
99

Det är inte den första annonsen som inspirerat till modeller. Vanligen anses modellen AIDA, AttentionInterest-Desire-Action vara den första och att det var Elias Lewis som skapade den runt sekelskiftet
1900.
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Figur 4-8 The Man in the Chair. (Fuller & Smith & Ross, 1958)
I don’t know who you are. I don’t know your
company. I don’t know your company’s product. I
don’t know what your company stands for. I don’t
know your company’s customers. I don’t know
your company’s record. I don’t know your company’s reputation. Now – what was it you wanted
to sell me?

1958. Jakobsons modell
Jakobsons modell hämtade sin inspiration från bland annat Newcombs ABX
modell och Karl Bühlers
Organonmodell100 från tidigt 1900-tal.
Det som Jakobson tog med sig från föregångarna var funktionsuppdelning.
Jakobsons modell är en sammansmältning av envägskarakteristiken i sändar–
mottagarmodellen med sammanhanget i
vilket kommunikationen pågår; på så
sätt definieras sex grundläggande funktioner.
Från sändaren ser Jakobson den emotiva funktionen (uttryckssätt: känslor, attityder, status m.m.); meddelandet som sänds har sammanhang och är refererande (tid och rum), poetisk (innehåll), fatisk (kvittens: sociala signaler, småprat,
håller kanalen öppen) och metaspråklig (koden och grammatiken); mottagaren
har en konnotativ funktion, en betydelsefunktion (effekten för mottagaren). Jakobson var språkvetare.

100

Bühlers modell är liksom Newcombs representerad som en triangel mellan sändare och mottagare.
Organonmodellen har tre oberoende variabler: uttryck (hos sändaren), attraktion (hos mottagaren) och
representation (hos objektet). Bühler avbildar dem i en triangelform och visar semiotikens och semantikens roller i modellen (Bühler, 1990, s. 35). Bühler introducerade sin modell 1934. Redaktören till den
första engelska upplagan av Bühlers verk från 1934 konstaterar att det faktum att Bühler inte är översatt
i någon stor uträckning kan ha gjort att hans forskning är mindre knuten till hans namn, men icke desto
mindre i många avseenden att betrakta som allmänt använd och känd (Bühler, 1990, ss. XIII-XVII).
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Figur 4-9 Roman Jakobsons modell efter Fiske (2007).

1960. Berlos SMCR-modell
David Berlo lanserade 1960 den modell som också har givit sändar–
mottagarmodellerna dess verbala form: SMCR (sender, message, channel, receiver) (Berlo, 1960). Kommunikatorerna förutsätts vara på ungefär samma nivå i
modellen och ha samma referensramar för att effekten ska bli en del av modellen. Lasswell tog med effekten explicit i sin formel. Med reservationen ’samma
nivå’ inkluderades den också i arvet från Shannon–Weaver av Berlo. Berlo är
kommunikationsvetenskapare och lärjunge till Schramm.
1960. Kotlers 4P
År 1960 introducerades den kanske mest kända modellen från marknadsföringsområdet: 4P (product, price, place, promotion) av Jerome McCarthy,
men lanserad och förknippad med Philip Kotler (McQuail & Windahl, 1993).
Modellen används fortfarande mer än femtio år efter sin lansering. David
(2009) gör en intressant modellkoppling när han lanserar public relations 3P
och matchar dem mot 4P. De tre P:na står där för: ”Professional values”, ”Pragmatics” och ”Practice” (ss. 193-195). David menar att dessa kan fungera som en
brygga mellan Integrerad Marknadsföring (beskrivs i kapitel 6) och Grunigs
modeller. Både McCarthy och Kotler var professorer i marknadsföring.
1961. Colleys DAGMAR
Från marknadsföringsområdet finns också tidiga modeller som AIDA (attention
– interest – desire – action). Det är en modell från slutet av 1800-talet som har
inspirerat till många efterföljare som inkluderar trygghet, tillfredsställelse och
andra begrepp (Coolsen, 1947) och som vi senare ska se används idag som undermodell i intressentmodellen. En senare och liknande modell men ändå en
som är samtida med Berlo är Russell Colleys DAGMAR, Defining advertising
goals for measuring advertising results (Colley, 1961). Modellen utgår från att
annonseringens effekt (vilken kan vara i många olika former) nås i flera steg likt
AIDA. Effekten av sändarens ansträngningar motverkas av ett antal faktorer på
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mottagarsidan (se Figur 4-9), såsom konkurrerande produkter, minnesförmågan och graden av bearbetning.
Figur 4-10 Dagmarmodellens olika steg (Colley, 1961).

1962. Rogers Diffusionsmodell (Diffusion model)
Everett Rogers presenterade sin spridningsmodell i Diffusion of Innovations
(Rogers, 1962). Modellen används inom vitt skilda områden idag och har har
den fått ett stort genomslag framför allt inom innovationsforskningen (Findahl,
2007).
Modellen bygger på att det finns en grupp individer (2,5 % av studerad population) som innoverar och går först. De som följer därnäst är en grupp (13,5 %) av
tidiga användare, som anpassar sig snabbt och villigt. Nu börjar spridningen
accelerera till högsta tillväxt: gruppen tidig majoritet (34 %) kommer in och tar
till sig innovationen. Därefter följer gruppen den sena majoriteten (34 %), då
tillväxten avtar. Den sista gruppen som är en del av spridningen är eftersläntrarna (16 %). Sekvensen är den viktigaste delen i modellen, medan fördelningen
varierar från tillämpning till tillämpning.
Rogers publicerade också tillsammans med Kincaid analys och teorier om
kommunikation i nätverk (Rogers & Kincaid, 1981). Såsom olika spridningsmodeller utvecklats över tid kan vi se att de är i grunden nätverksmodeller med
en tydlig trädstruktur (matematiskt hänförs en trädstruktur till nätverk). Bass
gör 1969 en matematisk modell av spridningsmodellen (Bass, 1969). Rogers var
sociolog.
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Figur 4-11 Rogers spridningsmodell i kurvform, dels som percentilfördelning och dels som
ackumulerade andelar, S-kurvan.

1963. Maletzkes modell
Gerhard Maletzkes massmediekommunikationsmodell är kanske den som på ett
omfattande – men ändå överblickbart – sätt fångat de aspekter som handlar om
sändaren och mottagarens föreställningar om varandra och det inflytande på
beteendet som ligger i att kommunikationen är offentlig (Wiio, 1973).
Modellen är inriktad på masskommunikation, envägs och den innehåller återkoppling för både sändaren och mottagaren. Det är en detaljerad modell där
sociala och psykologiska faktorer finns med på både sändar- och mottagarsidan.
Därutöver tas hänsyn till begränsningar i det överförande mediet med i modellen (se Figur 4-11). Maletzke var psykolog och kommunikationsvetare.
Figur 4-12 Maletzkes kommunikationsmodell (Wiio, 1973).
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1964, 1984 Rhenman och Freeman, Intressentmodellen respektive
The stakeholder model
Modeller med dialogbaserad kommunikation har från början ett antagande om
ett ömsesidigt beroende mellan kommunikatorerna och att kommunikationen i
sig har en viktig roll att fungera som möjliggörare och problemlösare. Modellerna har någon form av samverkan inbyggd. Fokus för modellerna är att de beskriver och hanterar processen som pågår mellan kommunikatorerna. Modellerna tar in omgivningens syn på och relation till kommunikatorn och det finns
ofta ett syfte på nivån att nå viss enighet som grund för aktiviteter som inte är
kommunikationsaktiviteter.
Intressenterna till en verksamhet består av individer och grupper vilka är ömsidigt beroende av varandra för att uppfylla sina mål och säkerställa framtida existens. Intressenterna och verksamheten har olika mål och därmed olika agendor
och de sammanfaller vid olika tillfällen och kan fås att sammanfalla med varandra genom dialogen.
Figur 4-13 Rhenmans intressentmodell (Rhenman, 1967).

Intressentmodellen har idag en stark ställning inom public relations
(Cornelissen, 2011). Det intressanta är att den kommer från olika områden, som
ser ut att växt fram oberoende av varandra, men ändå landar i samma karakteristik. Formeringen skedde under 1950- och 1960-talen även om modellen först
på 1980-talet slog igenom inom public relations. De två förgrundspersonerna är
svensken Eric Rhenman med Företagsdemokrati och företagsorganisation vars
första upplaga kom ut 1964, (Rhenman, 1967); och amerikanen Edward Freeman med Strategic Management. A Stakeholder Approach vars första upplaga
kom ut 1984, (Freeman, 2010). Båda modellerna beskriver dialog med verksamhetens legitima intressenter, ursprungligen för konfliktlösning. Idag liknar
modellen mer och mer ett nätverk när förgreningen av varje intressent blir allt
detaljrikare, ända till de enskilda individerna. Den byggs också på med undermodeller för att fånga förutsättningar och sammanhang (Cornelissen, 2011).
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Figur 4-14 Exempel på sentida intressentmodell. Källa Kreab.

Rhenman var professor i Lund, gästprofessor vid Harvard, företagsekonom och
startade konsultverksamhet inom management. Freeman är professor i företagsekonomi.
Cornelissens (2011) har ett helt kapitel om intressentmodellen i den sektion han
kallar Conceptual foundations (ss. 37-58). Han tar där modellen ett steg längre
när det gäller innehållet och introducerar undermodeller som adresserar den
normativa aspekten. Denna vidareutveckling av modellen behandlas i kapitel 6,
Ursprung, sammanhang och framväxt.
1966. De Fleurs modell
De Fleurs modell är ytterligare en utvecklad modell för massmediekommunikation. Modellen bygger på
Shannon–Weaver (sändare
– meddelande – kanal –
läsning – mottagare) och
Westley–MacLean (återkoppling och mediär).
Figur 4-15 De Fleurs kommunikationsmodell (Wiio, 1973).

De Fleur introducerar dubbel återkoppling (mediär
och mottagare) vilket gör
att kommunikationsprocessen kan göras med iterativ
förfining (sändare – mediär–sändare och mediär –
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mottagare – mediär). Modellen är dock fortfarande envägs från producenten till
publiken, men innehåller ett antal andra funktioner som envägskommunikationen bär upp. Exempel på dessa är distributionsnätet, annonsbyråer, övervakningsorgan och forskningsinstitut (Wiio, 1973). De Fleur är socialpsykolog.
1973. Granovetters Svaga kopplingar (Weak Ties)
Granovetter lanserade 1973 med de svaga förbindelsernas styrka, The Strength
of Weak Ties, en modell för hur relationer i nätverk fungerar (Granovetter,
1973). Granovetter studerade bland annat hur personer söker och får tips om
arbete. En persons svaga förbindelser (de fjära: bekanta) är de som sannolikt
står för förändringar och starka nya influenser medan de starka (de nära: släktband) förstärker redan existerande beteenden och uppfattningar. Granovetter
(1983) återvände till sin modell i en studie för att se hur den användes. Han var
över lag nöjd, men ansåg att det viktigaste var att nätverksmodellerande måste
inkludera mer av dynamik i stället för att beskriva statiska förhållanden. Att
modellera utveckling och förändring i nätverk skulle, enligt Grovetter, innebära
att social nätverksanalys också blev det kraftfulla verktyg som det kunde vara (s.
229). Granovetter är sociolog.
1979. Kincaids Konvergensmodell (Convergence model)
En viktig modell i Rogers–Kincaids gemensamma arbete är Konvergensmodellen som Kincaid (1980) publicerade. Modellen beskriver ett flöde mellan kommunikatorer där målet är att enas om innehållet och skapa förståelse. Modellen
beskrivs enklast med att två kommunikatorer, utväxlandes meddelanden, närmar sig ett gemensamt samstämmighetscentrum i en inåtgående spiral.
Konvergensmodellen är en saminriktnings- och konsensusmodell som kan definieras på följande sätt:
Communication is a process in which the participants create and share
information with one and another in order to reach a mutual understanding. (Rogers & Kincaid, 1981, s. 35)
Modellen betonar det generella målet med kommunikation, det vill säga att
komma till en ömsesidig förståelse. Därmed blir också tiden som faktor en viktig
del i processen.
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Figur 4-16 Konvergensmodellen enligt (Kincaid, 1980).

Förståelse är här inte
samma sak som att
man har samma
uppfattning eller blir
överens till slut; det
kan lika gärna vara
ömsesidig förståelse
av skillnaderna i de
olika uppfattningarna.
I modellen finns det
också funktioner för att klargöra förvirringen mellan information, kunskap,
meddelande, symbol och betydelse eller innebörd - tolkandet och formulerandet
hos kommunikatorerna. Sättet på vilket förståelsen uppnås är självkorrigerande
återföring, definierad som en minskande rad av rättelser mellan de två deltagarna som kommunicerar; det blir en mot den ömsesidiga förståelsen konvergerande dynamik. Kincaid är psykolog i grunden.
1984. Grunig och Hunt, Tvåvägs symmetrisk modell (Two-way
symmetrical model)
Grunig och Hunts Tvåvägs symmetriska är som tidigare konstaterats den historiskt dominerande modellen inom public relations. På engelska Two-way symmetrical model och ofta kallad co-orientation model.
Tabell 4-3 Kommunikationsmodeller enligt Grunig och Hunt (1984) kompletterad med
avhandlingens karakteristiker på sista raden. Se också avsnitt 2.3.5 och Tabell 2-1.
Pressagent

Publik information

Tvåvägs
asymmetrisk

Tvåvägs
symmetrisk

Födelse

1850–

1900–

1920–

1960/70–

Typ

Publicitet

Information till

Argumentation

Dialog med

Syfte

Propaganda

Spridning

Vetenskaplig
övertalning

Gemensam
förståelse

Modell

Sändare–
mottagare

Sändare–
mottagare

Sändare–
mottagare med
återföring

Grupp–grupp

Karakteristiker

Envägs
En-till-många
Objekt

Envägs
En-till-många
Objekt

Tvåvägs
En-till-många
Objekt

Tvåvägs
En-till-många
Subjekt
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Grunig och Hunt presenterar en modellutveckling inom public relations i fyra
steg från mitten av 1800-talet, Tabell 4-3. Tvåvägs symmetri är den fjärde modellen i den utvecklingen och den utgår ifrån att kommunikatorerna i dialogen
både bär på en idé och har förmågan att utvärdera den andres idé.
Figur 4-17 Grunig och Hunts Tvåvägs symmetriska modell (Grunig & Hunt, 1984).

x
x
x

x

Kongruens – i vilken utsträckning som kommunikatorn tror att kontrahenten har en liknande idé/utvärdering som en själv
Förståelse – i vilken utsträckning som idéerna är desamma hos båda
kommunikatorer
Noggrannhet – i vilken grad som kommunikatorernas bilder av kontrahentens idé och utvärdering stämmer med dennes verkliga idé och utvärdering
Överensstämmelse – i vilken grad utvärderingarna är lika hos båda
kommunikatorerna.

Att Grunig ser den Tvåvägs symmetriska modellen som den bästa både i dåtiden
och för nutiden framgår av följande:
In long run, the symmetrical view is more effective: Organizations get
more of what they want when they give up some of what they want.
(Grunig & White, 1992, s. 39)
Det är viktigt hur snabbt vi kan få tillämpningen av modellen att svänga in mot
något gemensamt och det är här kommunikatorernas uppfattning om verkligheten är avgörande. Få gemensamma nämnare ger många steg mot konvergens.
Grunig är public relationsforskare och Hunt kommer från journalistikområdet.
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1995. Gummessons 30R (RM, Relationship marketing 30R)
Gummesson (1995) har blivit exponent för relationsmarknadsföringen i Sverige
när han lanserade 30R.101 Gummesson menar att 30R är en nätverksmodell (s. 17).
Figur 4-18 Gummessons bild av nätverket (Gummesson, 1995).

De 30 R:en grupperas i klassiska
relationer, speciella relationer,
megarelationer och nanorelationer. Han tar upp nio egenskaper
hos relationer, nätverk och interaktion som hjälper honom att klassificera och skapa de 30 marknadsrelationer
som titeln talar om. De nio egenskaperna är: Samarbete; Beroende; Förtroende,
risktagande och osäkerhet; Makt; Långsiktighet; Frekvens, regularitet och intensitet; Närhet och distans; Innehållet i relationen; Personliga och sociala
egenskaper. En rysk docka får sedan ge den visuella bilden av kategoriseringen
och får ”symbolisera den moderna imaginära organisationen där gränsen mellan företag, marknad och samhälle inte är entydig såsom i äldre organisationsteoretiska och nationalekonomiska modeller” (ss. 38-39).
När Gummesson tecknar en bild av relationerna får vi en komplicerad nätverksbild där pilarna är olika relationer (dubbelriktade) och beroende på deras utförande också kan beteckna olika karakteristiker.
1996. Negropontes Digitala Sociala nätverk (Social Networks)
Negroponte (1996) och hans tankar om sociala nätverk är numer ett begrepp
inte bara inom public relations, även om sociala nätverk har studerats sedan
början av 1900-talet och diskuterats tidigare än så. Att det är ett begrepp syns
också i intresset i att forska kring nya medier (Duhé, 2015). När vi ser på modellerna som utgår från nätverk, är de oftast fokuserade på meddelandeöverföring i
nätverket (objektorientering). Negroponte lanserade begreppet sociala nätverk

101

Det finns andra forskare som utarbetat modeller för relationsmarknadsföring. Till exempel skapade
Håkan Håkansson, Jan Johanson och deras forskarkollegor vid Uppsala universitet både modellen IMP,
Industrial Marketing and Purchasing, 1982 och modellen ARA, Actor Resource Activity Commitment,
1992. De två modellerna anses bland forskare som ett stort steg i att bereda relationer mellan företag
och att beskriva mekanismer för hur företagen relaterar till varandra (Lenney & Easton, 2009, s. 553).
Håkansson och Johansson finns inte upptagna i den studerade kurslitteraturen, vilket framgår tidigare i
avhandlingen. De är kanske de mest kända relationsmarknadsföringsforskarna inom industriell marknadsföring och organisation i Sverige. Att de inte finns i studielitteraturen inom MKV ska inte tolkas som
att Håkansson och Johansson inte haft inflytande på marknadsföringstänkandet när det gäller nätverk.
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vilket med genomslaget av Facebook tio år senare blev allmänt känt. Nätet
(skrevs med versalt n) byggs av sajter, användare och kanaler dem emellan. Alla
når alla. All typ av kommunikation, text, röst och bild (rörliga och stilla), var för
sig eller i kombinationer bygger de tjänster vi som sociala individer behöver i
arbetet och privat. Negroponte är arkitekt och datavetare.
Figur 4-19 Exempel på nätverksbild med ett litet antal noder.

4.2.2 Tre idiomatiska modeller
De tre sista modellerna jag presenterar här nedan ingår inte i de listade läroböckerna för utsökningen. Men modellerna refereras till via läroböckerna på ett
sätt som gör att de kan betraktas som idiomatiska för public relations och därmed viktiga för den fortsatta analysen.
1967. Milgrams Sex steg av separation (Six degrees of separation)
Denna enkla modell beskriver hur nära noder i ett nätverk egentligen ligger varandra. Sex steg av separation publicerades för nästan femtio år sedan (Milgram,
1967). Modellens namn kommer från det idiomatiska uttrycket – vi lever i en
liten värld, alternativt: världen är allt bra liten. Milgrams modell har verifierats
många gånger sedan dess tillkomst, men antalet steg mellan noderna som betecknas av idiomet ”världen är liten”, det vill säga avståndet, varierar något med
vilken företeelse som studeras (Travers & Milgram, 1969). Med ökande beräkningskapaciteter för nätverksanalys har därutöver diskussionen av vad som är
att beteckna som litet börjat (Schnettler, 2009). Milgram var psykolog.
1998. Watts–Strogatz Den lilla världen (Small World)
Watts-Strogatz-modellen ”en liten värld”, är en kommunikationsmodell som
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kompletterar Milgrams sex steg av separation. Båda hanterar det korta avståndet (mellan noder), men Watts och Strogatz (1998) ser också klusterbildningens
betydelse. Den verkliga världen är inte så extrem att den antingen är helt regelbunden eller helt slumpartad när det gäller nätverkens sammansättning, utan
något däremellan. Det ger klusterbildningen en stor betydelse.
Enligt Watts och Strogatz hamnar Den lilla världen, på skalan från regelbundna
nätverk till slumpade nätverk, i gråzonen mellan dessa två ändar, beroende på
klustringen (se figur nedan). De visade detta elegant i sin artikel. I ett regelbundet nätverk med 20 noder, där varje nod har 4 förbindelser flyttas förbindelserna från en nods närmaste granne till en annan nod slumpmässigt medurs med
en viss bestämd sannolikhet. Inga dubbla förbindelser mellan två noder är tilllåtna. Efter första varvet görs samma procedur, men då för den näst närmaste
grannoden och så vidare. Resultatet blir Den lilla världen mellan det helt regelbundna och det slumpartade, med klustring och korta avstånd.
Figur 4-20 Den lilla världens nätverk enligt Watts och Strogatz (1998).

Watts och Strogatz visade i artikeln att när filmstjärnors nätverk, elnät och en
nematods (rundmask) hela hjärnnätverk kartlagts hade alla dessa Den lilla världens egenskaper, det vill säga klustrad och med korta avstånd. Det ger en annan
bild av nätverk än den som Negroponte och många med honom vill ge, att alla
kan kommunicera med alla. Watts och Strogatz betonar i stället de många förbindelserna inom grupper och de relativt färre mellan grupperna. Watts är fysiker och Strogatz är matematiker.
1999. Barabási–Alberts modell
Den sista modellen kommer från två fysiker: Barabási och Albert. Modellen
hanterar växande nätverk. De tidigare beskrivna modellerna ger endast momentana bilder av nätverket. En viktig kunskap om växande nätverks egenskaper,
det vill säga när det tillkommer fler noder och förbindelser, är kunskapen om
hur preferenser mellan noder i nätverk fungerar. Effekten som har kunnat modelleras är att de noder som redan har fler förbindelser än andra i nätverket vid

149

början av tillväxten tenderar att växa snabbare (få fler förbindelser) än de andra
noderna i nätverket (Barabási & Albert, 1999).
Upphovspersonerna bakom Barabási–Albert-modellen var inte de första som
observerat att – åt den som har skall vara givet (ibland kallade Matteus-nätverk,
se till exempel Haag (2010)). De skapade inte heller en generell modell, men i
nätverkssammanhang blev deras arbete en startpunkt för bredare studier. I mer
allmänna termer bildar processerna bakom en tillväxt i nätverket en självorganisering.
Modellen beskriver växande nät där relativt sett attraktiva noder attraherar och
växer snabbare än andra noder i nätverket. Detta förhållande säger dock inte
något om vilka förbindelser som är viktiga för tillväxten. Barabási är fysiker och
Albert är både fysiker och biolog.
4.2.3 Sakområden påverkar, och nätverk måste fyllas med mening
Presentationen innehåller information om upphovspersonernas bakgrunder.
Avhandlingen har inte som ambition att redogöra för biografier, men som brygga till senare diskussion om ursprung, sammanhang och framväxt kan det vara
på sin plats att kommentera dem.
Den mest kända sändar–mottagarmodellen är den som skapades av Shannon–
Weaver inom området telekommunikation och som genom Berlos SMCR på
1960-talet kom att bli frikopplad från det tekniska och matematiska innehållet.
Den starka utvecklingen av sändar–mottagarmodeller under 1950- och 1960talen har för public relations del ingen motsvarighet i de efterföljande decennierna. Det betyder inte att utvecklingen stannat av helt. De kanske mest avancerade formerna av sändar–mottagarmodellerna finner vi idag hos kognitionsforskare (Warglien & Gärdenfors, 2013). ”Människans samtal består inte bara av
utbyte av information (till exempel skvaller) utan också i hög grad av förhandlingar om ordens mening och begreppens omfång.” (Gärdenfors, 2009, s. 100).
Citatet visar också att samtalet samt att ensa kommunikationsmiljön mellan
kommunikatorerna också har en framträdande plats.
Området journalistik har försett oss med flera modeller. Gerbners generella
modell samt Westley–MacLean och Braddocks modell (utvidgningen av Lasswells formel) är goda exempel. Massmedieområdet är i grunden sändare till
mottagare och där blir karakteristiken en-till-många. Vanligen talar man dock,
precis som ordet säger, om en massa (grupp, publik eller dylikt), ett stort aggregat av individer utan differentiering och inbyggd ordning (McQuail, 2005, ss.
50-64). Med andra ord kan en-till-en-karakteristik täcka även denna användning av modeller för sändar–mottagarkommunikation. Vad som däremot är
viktigt för massmedieområdet är att medierna fungerar som intermediärer och
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att sändar–mottagarmodellerna därför utökats med denna komponent. Den kan
i modellerna vara både en hel verksamhet eller enskilda journalister. Intermediärer är naturligtvis intressanta i generella termer, inte bara knutna till massmedia. Tvåstegshypotesens opinionsbildare kan till exempel också ses som intermediärer. Större delen av masskommunikationsområdet täcks in av Maletzkes
modell från 1963, vilket gör att den fortfarande är aktuell.
Flera sändar–mottagarmodeller kommer från politik och sociologi. Tvåsteghypotesen, Lasswells formel och mun till mun är exempel på detta. Tvåstegshypotesen är också en av de första modellerna med intermediär, där första steget går
till opinionsbildare som sedan tar det till nästa steg i sina kontakter. Det blir
således en-till-många och varje av ’de många’ ordnar en-till-många i steget efter,
vilket för tankarna till en spridningsmodell i Rogers anda.
Figur 4-21 Utvidgad modell och inbyggd framåtkoppling, utgående från AIDA-modellen enligt
McGuire (1976).

En grupp tidiga modeller
kommer från marknadsföring och reklam. Från
den rena annonseringen
kommer The man in the
chair från slutet av 1950talet som visar hur företagskommunikation fungerar än idag. I sin struktur påminner den om
Lasswells formel. Palm
och Windahl (1989) konstaterar att sändar–mottagarmodellerna också har fått en feed forward, en
framåtkoppling (jämför feedback) med motiveringen att sändaren bör känna till
vem mottagaren är i förväg, inte bara gissa eller anta ett medelvärde för denne.
AIDA-modellen har i den versionen fått åtta steg enligt nedanstående trappa för
att klara av hantering av mer diffusa och komplexa mål än originalets köp av
vara/tjänst. Palm och Windahl anger kommunikationsforskaren William
McGuire som källa för den utvidgade modellen.102
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McGuires modell från 1976 har de åtta stegen – Exposure to information – Perception of the information presented – Comprehension of what is perceived – Agreement what is comprehended – Retention
of what is accepted – Information search and retrieval – Deciding among the available options – Acting
on the basis of decision. (McGuire, 1976).
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Konvergensmodellen kan vid första anblicken se likadan ut som Tvåvägs symmetri, då båda är tvåvägs och subjektorienterade; den senare ger dock utrymme
för både en-till-många och grupp-till-grupp, medan konvergensmodellen bygger
på en-till-en och har det specifika modellmålet inbyggt att komma överens.
Även om Tvåvägs symmetri och Intressentmodellen dominerar public relations
så finns det en diskussion om vad Grunig och Hunt kallar den tredje modellen i
den historiska utvecklingen. Den också är tvåvägs, men inte symmetrisk utan
asymmetrisk. Den associeras oftast med övertalning, även om Grunig och Hunt
menar att det handlar om saklig argumentation där den sändande kommunikatorn vet mer än den mottagande (se också Tabell 4-3). Diskussionen om asymmetri och symmetri har i sin tur givit upphov till den så kallade mixed-motivemodellen eller Excellensmodellen, där asymmetri och symmetri bildar en glidande skala i stället för att utgöra diskreta motsatser (Eriksson, 2003). Eriksson
menar också att Grunig inspirerats av Newcomb och att Grunigs uppdateringarna är gjorda från den modellen (ss. 45-47). Det viktiga här är att hänsyn tas
hos kommunikatorn till vilka agendor som finns och hur dessa skapar viljan att
medverka eller motverka syftet med kommunikationen. Intressentmodellen
med dess undermodeller behandlar också detta.
Inom sociologin har nätverk studerats tidigt och med hjälp av matematik, grafteori. Sett till nätverks rent matematiska bakgrund kan 1700-tals matematikern
Euler och hans lösning på problemet med Königsbergs sju broar sägas vara upprinnelsen103. Nätverksmodellerna kommer numera från så vitt skilda områden
som matematik, fysik, informationsteknologi, sociologi, och marknadsföring.
Med modellernas relativa ungdom inom public relations följer också att korsbefruktningen (från och till dessa områden) inte hunnit så långt.
Alla modeller som behandlar hur många kommunicerar med många, (ofta med
olika relationer till varandra) och där den aggregerade beskrivningen, antingen
utifrån personen (noden i nätet) eller nätverket står i centrum (näthelheten som
noderna ingår i) finns i denna grupp. Gruppen nätverksmodeller har växt i användning med internets tillväxt, men inte så att den mer allmänna modellfloran
blivit alltför stor, utan mer så att modellerandet blivit omfattande. Modellerandet är tacksamt att illustrera matematiskt och med hjälp av datorer i form av
sociogram. Modellerandet spänner från det rent interpersonella till det statistiskt matematiska.
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Det matematiska problemet bestod i att finna en promenadväg över de sju broarna utan att gå över
någon av broarna mer än en gång. Det lade grunden till den matematiska topologin och grafteorin, varav
den senare används inom nätverksanalys.
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Sociologin och psykologin har givit oss modeller med effekter som klusterbildning: att avståndet i ett nätverk är så stort som man tror och att de svaga förbindelserna är de som skapar förändring. De flesta modeller hanterar ett givet
(ändligt) nät, i en given konfiguration. Det finns dock åtminstone en modell som
hanterar växande nätverk, så kallade Matteusnätverk (Barabási–Albertmodellen ovan).104
När vi närmar oss nutid har naturligtvis nyare modeller ännu inte hunnit sätta
sig och inkorporerats i public relations på samma sätt som de äldre. Dessutom
kommer de med internets intåg ofta från håll som public relationsutövare i olika
former traditionellt inte har haft så mycket kontakt med, annat än möjligen som
användare. En av de utvecklingslinjer som public relations sett är att medierna,
från att ha betraktats som en egen målgrupp för en generation sedan, nu mer
uppfattas som opinionsbildare från verksamheternas sida, privata såväl som
offentliga. I den rollen har medierna också fått många nya konkurrenter genom
internets och sociala mediers framväxt. Vi ser ännu inte genomslag för några
modeller, men däremot finns naturligtvis begrepp som fötts inom sociala nätverk etablerade.
Mått i nätverk som är relevanta för avhandlingen
Vad som helst kan i princip analyseras som ett nätverk (Borell & Johansson,
1996). Själva verktyget är tomt och att det är forskarens eller användarens sak
att fylla nätverket, vilket då inte är detsamma som att det skulle vara oberoende
av vad man fyller det med. Nätverkets egenskaper varierar sålunda med strukturen och med typen av de samband som det omfattar samt mängden olika
samband. Det har växt fram ett behov av att tala om nätverkens topologi och
hur väl nätverksmodellerna hjälper oss att förstå verkligheten och därmed också
åstadkomma det vi vill på ett effektivare sätt. Det finns några grundläggande
mått för nätverk viktiga som bakgrund i denna avhandling (se till exempel
Dorgovtsev (2010) och Borell och Johansson (1996)).
För egocentriska nätverk är det viktigt hur central en nod är. När vi talar avstånd i det följande har alla förbindelser mellan noder längden ett:
1. Grad: antalet förbindelser en nod har (lokalt central)
Detta mått kan sedan delas in i utgående respektive inkommande förbindelser, förbindelsen kan ha en riktning

104

En intressant parallell kan göras till Milgram här. Milgram studerade klusterbildningen och presenterade
1961 tillsammans med Bickman och Berkowitz resultat som visade att när en folksamling ökar i storlek
av förbipasserande ökar den snabbare när folk strömmar till (Milgram, et al., 1961). Samma effekt har
Barabási och Albert påvisat.
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2. Mellanliggande: i vilken uträckning en nod ligger mellan andra noder
(central genom att funktionen kan vara filter, förstärkare med mera)
3. Närhet: avståndet mellan två noder (central genom att vara nära i så få
steg som möjligt mellan de två noderna)
4. Egenvektorn: en nod vars förbindelser har en vikt (central genom att noden får ett högre värde än andra noder vars förbindelser har vikten ett)
5. Klustringskoefficient: ett mått på en nods grannars sammanlänkning
(antalet länkar mellan grannarna till noden dividerat med totalt antal
möjliga länkar mellan grannarna till noden).
Därutöver kan noden i det egocentriska nätverket ha roller som till exempel
stjärna (guru, opinionsbildare), sambandsskapare (sambandsofficer, koordinator), brygga (kontaktperson, ingång), grindvakt (assistent, reception) och ensamvarg.105
När helheten av nätverket studeras finns ett antal sociocentriska nätverksmått:
1. Storlek: Antalet noder i nätverket
2. Inklusion: Antalet noder i nätverket, minus de så kallade ensamvargarna
3. Täthet: Förhållandet mellan antalet förbindelser och det totala antalet
möjliga förbindelser i nätverket
4. Nåbarhet: Antingen medelvärdet för alla noders närhet eller det maximala värdet för alla noders närhet
5. Hopkoppling: Förhållande mellan antalet nodpar som är ömsesidigt nåbara och det totala antalet noder i nätverket.
Förbindelserna mellan noderna återspeglar allt som oftast relationer mellan
personer, med andra ord är det viktigt att hålla reda på vilken typ av relationer
det handlar om. Knoke och Yang (2008) ger oss följande sju typer:
1. Transaktionsrelationer – utbyte mellan noderna, köp, sälj, byte, idéer
2. Kommunikationsrelationer – förbindelsen är en kanal mellan noderna
för utväxling, sändande och mottagande av information
3. Gränsgenomträngande relationer – medlemskap i två eller flera sociala
nätverk, personunion
4. Instrumentella relationer – kontakter mellan noder för att nå bestämda
syften, säkra en leverans, ett arbete, en idé med mera
5. Stämningsrelationer – känslor som tillgivenhet, beundran, hänsyn, avsky, fientlighet med mera mellan noder

105

Flera av dessa begrepp är som vi ser inte alls knutna till nätverksanalys per se, utan till inlånade begrepp från andra områden.
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6. Auktoritets- och maktrelationer – hierarkiska strukturer, instruktioner,
rättigheter och skyldigheter, opinionsbildare
7. Släktskapsrelationer – familjeband, födelselängd och ingiften.
(s. 12)
Enligt författarna har nätverksanalytikerna mycket litet kunskap om hur dessa
olika typer av relationer bör och kan kopplas samman. Den mest utforskade relationstypen är stämningsrelationer.
Svårigheterna att modellera är fler. Det kan finnas noder och förbindelser som
inte upptäcks, det kan vart svårt att avgöra vad som ska tillhör nätverket vad
som inte ska tillhöra det. Nätverk är inte statiska (Krebs, 2002). I en analys av
9/11-attackerna utifrån modellen Den lilla världen (Watts-Strogatz) och dess
mått drar han till exempel slutsatsen att ”Centrality measures are very sensitive
to minor changes in network connectivity [antalet förbindelser]” (s. 8) och visar
på fyra relationer som i sammanhanget är de väsentliga och var källorna till dessa relationer kan hittas: förtroende och tillit, tilldelad uppgift, pengar och resurser samt strategier och mål (s. 9).
En uppsättning relationer som i delar påminner om Krebs är den som Broom et
al. (1997) sammanställt från forskningen om relationer mellan organisationer.
Flera av dessa benämningar känner vi igen från diskussionen om intressentmodellen och Grunigs modell, vilket vi inte ska förvåna oss över emedan Broom
fanns med i Grunigs tankearbete.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nödvändiga – ofta härstammande från legala eller regulatoriska krav
Asymmetriska – någon part har kontroll över den andra
Reciprocitet – grad av samarbete och koordinering mellan parterna
Effektivitet – huruvida relationen minskar transaktionskostnaderna
Stabilitet – relationens förutsägbarhet när omgivningen är osäker
Legitimitet – ökar eller minskar relationens värde för organisationen.
(ss. 90-91)

Naturligtvis har det gjorts försök att sammanföra sociologins och matematikens
nätverksdefinitioner och -teorier på ett sätt som ger överblick och insikt kombinerat med ett rättframt resonerande kring hur modelleringen går till, se till exempel Monge och Contractor (2003). Deras framställning torde motverka intrycket av att nätverksanalys enbart är en icke-teoretisk, statisk uppsättning matematiska verktyg (Brass, 2007, s. 466).
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4.2.4 Modellerna samlade i en tabell
Tjugofyra modeller under cirka 75 år berör public relations i olika omfattning:
några mer kända, andra nästan inte alls. Några kända till namn, och andra i det
närmaste idiomatiska. Många olika karakteristiker finns, men ändå både upprepning och likheter. Nästa kapitel presenterar just detta faktum.
Tabell 4-4 Presenterade kommunikationsmodeller i tidsordning.
År

Upphovsperson
Modellnamn (svenska)

Kort beskrivning

1948

Lazarsfeld
Tvåstegshypotesen

Först plockas information upp av opinionsledarna som sedan
sprider den vidare i mindre grupper. Sociologi.

1948

Lasswells formel

Vem?; Säger vad?; I vilken kanal?; Till vem?; Med vilken
effekt? Statsvetenskap.

1948

Shannon–Weavers modell

Sändare-meddelande-mottagaren och störning som kan förvanska meddelandet. Wiener ger den med återkoppling
(feedback). Telekommunikation.

1953

Wendell Johnsons modell

En modell som betonar utbytet mellan kommunikatorerna i
deras växlande roller som både sändare och mottagare. Psykologi–språk.

1953

Newcombs
ABX-modell

Relationer mellan två individer och deras syn på ett objekt X.
A-B-X avbildas som en triangel och ger en bild av kommunikationen. Psykologi.

1954

Schramms cirkulära
modell

Sändare–mottagare-beteende i fokus. Konversationen som
bild där personerna tolkar meddelandet fram och tillbaka.
Språk.

1955

Katz–Lazarsfeld
Mun till mun

En vidareutveckling av Tvåstegshypotesen som ger en kaskadutbredning av informationen. Sociologi.

1956

Gerbners generella modell

Utvidgning av Shannon–Weaver som bland annat tar in
sammanhanget. Journalistik–kommunikation.

1957

Westley–MacLeanmodellen

Sändar–mottagarmodell som beskriver masskommunikation
genom en intermediär, båda med återkoppling. Journalistik–
kommunikation.

1958

Braddocks modell

En utvidgning av Lasswells formel med två punkter; vilka
omständigheter och i vilket syfte. Journalistik–kommunikation.

1958

Fuller & Smith & Ross
The man in the chair

Förklarar varför säljsamtalet börjar med marknadsföring av
företaget. Byggande av namn och rykte. Marknadsföring.

1958

Jakobsons modell

Modellen hanterar faktorer utöver de från Newcomb såsom
att sändaren uttrycker sig (emotiv) och att mottagaren associerar (konnotativ). Språk.

1960

Kotlers 4P

McCarthy introducerade 4P från marketing mix: produkt, pris,
placering, promotion. Kotler marknadsförde 4P med stor
framgång. Marknadsföring.

1960

Berlos SMCR-modell

En utvidgad sändar–mottagarmodell där effekten också tas
med. Kommunikatorerna förutsätts vara på samma nivå.
Journalistik–kommunikation.
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År

Upphovsperson
Modellnamn (svenska)

Kort beskrivning

1961

Colleys DAGMAR

Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results Attention, Comprehension, Conviction och Action. Jämför
AIDA. Marknadsföring.

1962

Rogers Spridningsmodell

Diffusion–spridningsmodell som används till förklara innovationers utbredning. Bass gör den 1969 till en matematisk modell. Sociologi.

1963

Maletzkes modell

Modell med återkoppling för masskommunikation. Sociala
och psykologiska faktorer finns med på både sändar- och
mottagarsidorna. Psykologi.

1964
1984

Rhenman–Freemans
Intressentmodell

Den jämställda dialogen med verksamhetens legitima intressenter, ursprungligen för konfliktlösning. Organisation–ledarskap.

1966

De Fleurs modell

Från Shannon–Weaver och Westley–MacLean med dubbel
återkoppling, vilket gör att kommunikationen skapas med
iterativ förfining. Psykologi.

1973

Granovetters
Svaga kopplingar

De svaga förbindelserna till en nod ger förändring av noden,
ny information och nya impulser. De starka konserverar noden. Sociologi.

1979

Kincaids
Konvergensmodell

Drivkraften är konsensus och beskrivs bildlikt som en process
där man närmar sig varandra (centrum) i en inåtgående spiral. Psykologi.

1984

Grunig–Hunt
Tvåvägs symmetrisk
modell

Two-way symmetrical model. Ofta kallad co-orientation model. Kommunikationen sker i balans mellan kommunikatorerna.
Public relations.

1995

Gummessons
30R

De 30 R:en grupperas i de klassiska, de speciella, megarelationer och nanorelationer. Marknadsföring.

1996

Negroponte
Digitala Sociala nätverk

Nätet med stort N byggs av sajter, användare och kanaler
dem emellan. Alla når alla. Alla typer av kommunikation, text,
röst och bild.

I kompletterande böcker
1967

Milgrams
Sex steg av separation

Avståndet i ett nätverk är i sex steg från en person till en
okänd person via andra personer som är vänner till vänner.
Psykologi.

1998

Watts–Strogatz
Den lilla världen

Nätverksmodell med betoning på klusterbildning och korta
vägar mellan noderna. Jämför Milgram. Sociologi, fysik (mekanik).

1999

Barabási–Alberts modell
(Matteus)modellen

Noder som redan har många förbindelser växer snabbare än
andra när nätet växer. Åt den som har ska vara givet - Matteusnätverk Statistisk fysik.
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5 Mångfald ger egenskaper och familjer
I oredan, finn enkelheten. I disharmonin, finn harmonin. Mitt i svårigheterna finns möjligheterna.
– Albert Einstein
Det här kapitlet presenterar modellernas uppbyggnad utifrån karakteristikerna jag funnit. Dessa grupperas i egenskaper vilka i sin tur ger tre olika
modellfamiljer som presenteras och sedan används i de följande kapitlens
analys.
Presentationen av egenskaperna sammanfattas i tabellform innan särskiljande egenskaper och modellfamiljerna beskrivs.

I presentationen av de studerade modellerna var fokus lagd på det funktionella.
Det här kapitlet fortsätter den tråden, men nu utifrån modellernas uppbyggnad,
deras karakteristiker. Frågeställningen har varit: hur fungerar var och en av
modellerna var för sig och jämfört med de andra? De studerade modellerna är
tillräckligt många för att identifiera likheter, olikheter och gruppera dem. Inspirerad av Craig (1999) har sökt möjligheten att hitta det gemensamma i modellerna106. Det har blivit vad jag kallar modellernas egenskaper.
Den föregående presentationen av modellerna följde en kronologi, vilket ger en
välbekant struktur. Egenskaperna är en ny struktur, även om det valda begreppet och de valda orden för respektive egenskap kan kännas bekanta. Att förstå
det partikulära i modellerna ger oss möjligheter att studera kommunikationsföreteelser på nya sätt, reducera komplexiteten och bygga nya samband. Det partikulära är karakteristiken i det ursprungliga materialet och i den nya formen –
egenskaperna. Detta kompletterar Craigs ansats att skapa ett recept för hur man
bygger teorier och modeller där han utgår från en av honom härledd metamodell och sätter upp ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna
skapa en teori och modell (Craig, 1999; 2013; Craig & Muller, 2007). Med egenskaperna kan vi också skapa nya modeller och göra det lite enklare än med
Craigs metamodell.

106

”There is no canon of general theory to which they [forskare] all refer. There are no common goals that
unite them, no contentious issue that divide them. For most part, they simply ignore each other.” (Craig,
1999, s. 119)
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5.1 Egenskaper utifrån de funna karakteristikerna
En modell representerar som sagts tidigare en kommunikationsföreteelse och
skapar en förenklad bild av denna – den skapar samband för oss. Modellerna
har egenskaper som fångar in de delar av kommunikationen vi bestämt ska modelleras, det vill säga fångar in funktionen kommunikation och ger dem utmärkande drag.
I Johnson och Klare (1961) finns organisering av karakteristikerna i två klasser
”place-to-place” och ”face-to-face”; den första har utmärkande drag som är tekniska och mekanistiska, den andra har de utmärkande dragen personlig och fysiologisk (ss. 13-14). En slutsats från Johnson och Klares studie är att kommunikationsmodellerna redan då hade influerats starkt av Shannon-Weavers generella modell och att illustrationerna av dem också påverkat förståelsen positivt
jämfört med rent verbala beskrivningar.
En annan typ av indelning (gruppering) envägs, symmetriska (tvåvägs) och övriga med underkategorier som kommunikation som överföring, stimuli-svar,
handling och tolkning, samt tvåvägs kommunikation, kommunikation som i
förståelse, utväxling, delande, relation, socialt beteende och interagerande gör
Windahl och Signitzer (2009, ss. 13-14). Här kan vi se att Windahl och Signitzer
med hjälp Mertens tidigare arbete har en ansats till ge utmärkande drag för olika modeller. Även Narula (2006) delar sina 107 modeller från basmodeller till
modeller för kommunikationsplanering och strategier.107 Ambitionen från hans
sida är ett ge en översikt och handbok.
Jag har valt en mer funktionell, mer i Johnson och Klares anda, indelning utifrån modellernas utmärkande drag. Min genomgång har genererat en klassificering där ”place-to-place” och ”face-to-face” är en delmängd inte huvudmängd.
De utmärkande dragen från modeller inom public relations ger oss både unika
egenskaper för modellerna och gemensamma (inte särskiljande). Låt mig ge en
enkel analogi för att konkretisera tanken på att skapa egenskaper utifrån karakteristikerna.
Färgerna röd, blå, gul, lila och andra liknande attribut kan berätta att ett föremål har en egenskap – färg. Vi kan därmed undersöka om andra föremål har
samma egenskap, det vill säga om de har en färg. Benämningen på färgen kan
sägas vara det värde egenskapen antar (även om det inte är ett numeriskt vär-

107

De nio grupperna motsvarar ett kapitel vardera: Basic Communication Models, Development Communication Models, International Communication and Globalization Models, Information Communication
Technology (ICT) Models, Intercultural Models, Communication Management Models, Business Communication Practices Models, Communication research Models och Models for Communication Planning
and Strategies.
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de). Föremålet har också mått, mätt i till exempel centimeter eller tum, men
egenskapen handlar om utbredning i rummet, storlek (höjd, bredd, djup eller de
euklidiska axlarna x, y och z). Nu har föremålet två egenskaper där den första,
färg, har många icke-numeriska värden, medan den andra, storlek, har en triplett av numeriska värden.
På samma sätt använder jag i det följande begreppen karakteristik (röd, cm) och
egenskap (färg, storlek). Således:
x

x

Karakteristik – de funktioner, delfunktioner och benämningar som modellernas upphovspersoner och andra efterföljande uttolkare av modellerna använt för att beskriva modellernas uppbyggnad och funktion. (Exempel från den tidigare modellpresentationen: envägs, tvåvägs, symmetri, kanal, dialog och bärare.)
Egenskaper – de av mig ur karakteristiken identifierade egenskaperna
som bygger upp kommunikationsmodellerna.

5.1.1 De tio egenskaperna och deras karakteristiker
1. Riktning
De två första karakteristiker jag identifierat är envägs och tvåvägs, alternativt
uttryckt enkelriktad och dubbelriktad. De syns tydligast i sändar–mottagarmodeller och de ställs oftast mot varandra. Båda två beskriver en riktning108,
från–till respektive från–till och till–från i kombination – dubbelriktning.
Från–till är naturligtvis beroende av i vilken punkt, i vilken kommunikator som
kommunikationen börjar. Från–till (utåtriktad) är en sändarorientering och
till–från (inåtriktad) blir mottagarorientering. De flesta avbildningar av modeller läses också vänster till höger, uppifrån och ner, vilket också gör att detta blir
från–till riktningar i modellerna (se också beteckningen grad i nätverk).
Det finns i dessa två karakteristiker en tvetydighet eftersom tvåvägsbegreppet
också förknippas med envägs. Vid djupare läsning finner vi att det är resultatet
av att en funktion införts senare, nämligen återkoppling (återföring, feedback).
Återkopplingen introducerades av olika anledningar, men den vanligaste var att
sändaren skulle kunna finjustera det sända och nå det mål vilket sändningen
hade från början. Återkopplingen inför en också en sluten systemsyn på kommunikationen, men den illustreras ofta på ett sätt så att envägs ser ut som tvåvägs. Förvirringen skapas av att man inte alltid stringent visar en återkoppling,
utan ritar två likadana motstående riktade enkelpilar i stället för en sändningspil och en återkopplande linje (se Figur 5-1).

108

Jämför gärna med matematikens vektor som har längd och riktning, vanligen i det euklidiska rummet.
”Kommunikationens vektor” har ingen längd som betyder något, men förvisso riktning.
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Figur 5-1 Återkoppling slutet system och ”förvirrande” tvåvägs kommunikation.

Med utgångspunkt från systemsynen är karakteristiken dock fortfarande envägs: återkopplingen ger endast sändaren möjlighet att över tid korrigera, finjustera sin sändning för att nå avsedd effekt.
Jag benämner egenskapen riktning, vilket betyder att den är antingen enkelriktad (ut och in) eller dubbelriktad. Vem som inleder själva kommunikationen
återkommer jag till i en separat egenskap nedan.
2. Förbindelsefaktor
Antalet kommunikatorer och förbindelserna mellan dem är en viktig karakteristik eftersom en kommunikator kan vara en enskild person, en grupp eller en
verksamhet. Det utmärkande, lite mer strikt, är hur många kopplingar som
finns från en kommunikator till en annan. Först ser det ut som att denna iakttagelse ger en komplexitet utöver det vanliga så fort vi har fler än två kommunikatorer. Vid närmare studium av antalet kan vi konstatera att det som ger en skillnad i modellernas karakteristik är distinktionen mellan en kommunikator och
fler än en kommunikator (det vill säga två eller fler, många). Med detta som ansats reduceras komplexiteten till fyra kombinationer: en-till-en, en-till-många,
många-till-en och många-till-många.109

109

Anekdotiskt noterar jag att jag misslyckades med att på 1990-talet i mina uppdrag med Telia övertyga
dem om att en-till-många, många-till-en och många-till-många kunde sammanfattas med ordet multilog.
Jag menade att den nya kommunikationstekniken underlättade för oss att upprätthålla många dialoger
samtidigt, en multilog.
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Figur 5-2 Förbindelsefaktorn.
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Jag har valt att kalla egenskapen för förbindelsefaktor (ett alternativ skulle
kunna vara förgreningsfaktor). Jämför med också med nätverks mått.
3. Förlopp
Den tredje egenskapen handlar om huruvida modellen är fokuserad på det överförda meddelandet (objektet) eller om kommunikationen ses som en process
mellan kommunikatorerna (subjekten). I modellfloran finns också begreppen
linjär kontra icke-linjär eller cirkulär.110
Vid ett närmare studium är skillnaden mellan objekt och subjekt att när objektet
är i centrum framhåller modellen en samling av diskreta händelser och entiteter, vilka hanterar meddelandet och som alla kan utforskas var för sig. När processen, de kommunikatorer som interagerar, det vill säga subjekten, är i centrum för modellen framhålls snarare ett flöde där delarna är sammansmälta eller
sammantvinnade. Många modellskapare diskuterar helheten i termer av meningsskapande kommunikation.111
Karakteristiken att modellen hanterar meddelandet som sådant eller processen
mellan kommunikatorerna är således antingen objektorienterad eller subjektorienterad. Jag har valt att kalla egenskapen förlopp.

110

En viktig prägling i synen på kommunikationsmodeller kommer genom ordet linjär. Den linjära synen
innebär att information överförs från en sändare till en mottagare. Grunden för den tanken är att se på
kommunikationen som objekt i en linjär händelsekedja, det vill säga koncentration på bäraren och de
moment som behövs för att informationen ska kunna överföras utan fel. Präglingen är så pass stor, inte
bara i största allmänhet, utan att även professionella kommunikatörer har uppfattningen om att bara information sprids och fram till de rätta mottagarna så är allt gott och väl. Även kopplingen till effekt är förenklad och den leder med automatik till förändringar även på områden som beteende. Mottagaren är helt
styrbar i denna förenklade syn (Falkheimer & Heide, 2003, s. 15; Krippendorff, 1984, s. 64; Windahl &
Signitzer, 2009, s. 94).

111

Fiske talar här om processkolan respektive semiotiska skolan (Fiske, 2007, ss. 12-13). Jag ser att även
överföringen kan beskrivas som en process, men distinktionen ligger i delbarhet respektive odelbarhet.
Det påverkar hur man kan studera egenskapen och modellen.
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4. Medium
Vid sidan av de tre först nämnda kan medium vara den intuitivt enklaste att
identifiera. Modellernas karakteristiker återspeglar i olika grad och omfattning
bäraren: kanalen, signalen som sådan. De mer individorienterade modellerna
utgår ofta från stimuli, vilka kan vara av många olika typer, medan de modeller
som hanterar en organisation eller grupper av individer mer talar om en överföring, interaktion, utan att specificera stimuli. De karakteristiker som skiljer ut
modellerna är de som ligger i linje med hur Allwood (1983) ser på kommunikation. Han menar att det finns primära och sekundära medier, där de förstnämnda är våra sinnen och de andra är alla olika sorters produktion och bärare för
våra sinnen, även om sekundära medier också kan vara primära i vissa situationer112. Hörsel inbegriper produktion av talat språk och andra ljud; syn – rörelse
av alla delar av kroppen, klädsel och utsmyckning, bild, film och skulptur; känsel – beröring; lukt/smak – produktion av ämnen som stimulerar lukt och smak
(s. 3). Jag har således valt införa egenskapen medium, med de två värdena primär och sekundär enligt Allwoods indelning.
5. Företräde
Asymmetri och symmetri förkommer flitigt som aspekter på kommunikation
och modeller. Det som avses från modellernas upphovspersoner och läroboksförfattare är att någon kommunikator har företräde och i någon mening bestämmer förutsättningarna för kommunikationen. En obalans, en asymmetri,
uppstår mellan kommunikatorerna. Råder det balans, det vill säga om kommunikatorerna har lika möjligheter att definiera kommunikationen, uppstår symmetri. Det är som vi sett en mycket viktig aspekt i Grunig och Hunts modellbygge såväl som i skärskådandet av symmetribegreppet (Eriksson, 2002).
När modellen utgår från obalans blir kommunikationen så kallat påverkansarbete. Då står övertalningen i centrum, och beteendeförändringar är ofta den
avsedda effekten. Andra begrepp som används vid beskrivning av modellen i
obalans är vanligtvis målgrupp och budskap till målgruppen. Det är den kommunikator som definierar den önskade förändringen som har företrädet och
kanske också (anser sig ha) reglerna och moralen på sin sida113; se till exempel
Linderholm (1997).

112

Exempel på att en bild kan vara primär om den används för att överbrygga kommunikationen mellan
personer som talar olika språk; om bilden används för att förklara (en teckning förklarar det fotot visar
och fotot är bild av verkligheten (Ander, 2003, ss. 26-33)), eller om det är en bildlik framställning av en
abstrakt tanke (Allwood, 1983, s. 3).

113

Detta syns tydligt i ett nytt engelskt begrepp som letat sig in i den svenska kommunikationsvokabulären: nudging: att ”puffa” någon i rätt riktning (Lusk, 2015).

163

Eriksson (2002) tolkar de asymmetriska och symmetriska karakteristikerna
som ett kontinuum i stället för två motpoler. På det sättet kan Grunig och Hunts
modell förfinas, och bland annat har den så kallade Excellence-modellen (blandade motiv, mixed motive) kunnat ges ett mittvärde på kontinuumet (Eriksson,
2002, ss. 56-57). Problemet med att göra om två diskreta värden till ett kontinuum är att man blandar in en annan aspekt, nämligen kommunikatorernas
respektive agendor – deras drivkrafter – i företrädet. Att vara den som kan definiera villkoren kan vara kopplat till drivkrafter, även om kopplingen är vare sig
nödvändigt eller ömsesidig. Jag har definierat asymmetri och symmetri enbart
som att någon har företräde: denne någon definierar villkoren för kommunikationen. Det ger en möjlighet att separat diskutera agendorna som en egenskap
eller en grund till en sådan.
Med andra ord blir egenskapen företräde och den har två karakteristiker: symmetri och asymmetri. Notera dock att företräde inte är samma sak som att
kommunikatorn tar initiativ till kommunikationen; det är en egenskap i sig som
vi strax kommer till.
6. Samspel
När beskrivningarna av modellerna studerades framkom, relativt de andra karakteristikerna, få resonemang om samtidighet. Karakteristiken asynkron och
synkron förekommer därmed inte så ofta hos modellbyggarna. Detta är inte underligt på något vis. Tidsdimensionen är ofta kopplad till valet av kanal eller
medium där karakteristiken ofta ligger synligt inbyggd i dessa eller är underförstådd. De fyra föregående egenskaperna tydliggör dock att även om samtidighet
inte är så frekvent så är samspelet mellan kommunikatorerna viktigt, och då är
tid och rum viktiga.
Separationen av tid och rum för kommunikationen syns i de modeller som beskriver det överförda meddelandet. Förloppet är objektorienterat; vid en tidpunkt går meddelandet i väg och vid en annan tidpunkt tas det emot. Att inte
befinna sig på samma plats berörs vanligtvis inte i modellerna. Om kommunikationen sker samtidigt har upphovspersoner som tagit in detta i sina modeller
och sett det som viktigt valt att kalla kommunikationen synkron. Ett problem
uppstår i dessa fall att definiera hur kort tidsintervallet ska vara för att inte bli
asynkront: kommunikation vid olika tillfällen.
Genom att utgå från att samtidighet finns om båda kommunikatorerna är överens om detta är det också lättare att se att vissa redskap för kommunikation
(medier, kanaler) hindrar synkronicitet eller är byggda som asynkrona lösningar
från början. Se Figur 5-3 nedan.
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Figur 5-3 Samspelet i tid och rum.
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Brev är till sin natur asynkrona. Telefonen är tänkt att vara synkron, så att vi ska
kunna tala i mun på varandra. Samtalet i samma rum ansikte mot ansikte är
också synkront. Men presentationen till publiken är asynkron eftersom det oftast är tänkt att åhörarna först ska lyssna och inte förrän efteråt (på uppmaning
av presentatören eller moderatorn) ska återkoppla.
Vi kan med moderna tekniker både se och höra varandra på långa avstånd och
vid tidpunkter som är olika114. Det räcker med att vi tänker på ”att skypa” och
skicka en ”snap” (i Snapchat) för att det ska bli uppenbart att samtidighet är en
karakteristik.
Denna sjätte egenskap är således ett samspel mellan kommunikatorerna, och
den är viktig för modellförståelsen när det gäller tid – asynkronicitet eller syn-

114

Den nya överföringstekniken, kodningstekniken och skärmtekniken innebär en detaljering så hög (4K
HDR) att de överförda bilderna får ett djup (utan 3D-teknik) och en närvarokänsla kan åstadkommas. Ett
e-möte behöver i framtiden inte uppfattas som olika platser, utan den reala och virtuella världen kommer
att bli ett med varandra.
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kronicitet115. Den rumsliga delen kommer i andra hand och syns inte separat i
modellerna.116
7. Målsättning
Denna egenskap handlar om målsättningen för kommunikationen som modellen beskriver eller förklarar, inte målsättningen för modellen i sig. Lite fler än
hälften av de studerade modellerna har karakteristik som rör någon form av mål
för kommunikationen i modellen. Jag har valt att begränsa detaljeringen av mål
till en aggregerad nivå. De fem typerna av målsättning är uppdatera, komma
överens, matcha, skapa känslor och skapa aktion:117
1. Uppdatera – det vi vanligen förknippar med att informera, att hålla kontakt och att presentera.
2. Komma överens – det vi vanligen förknippar med situationer där vi förhandar, samtalar och gör upp.
3. Matcha – en grupp av målsättningar där ge-ta, ge-få, köp-sälj och liknande är formulerade.
4. Skapa känslor – innehåller dels de personliga målsättningarna och dels
institutionella. Exempel på det första är sociala mål som vänskap, tillgivenhet och kärlek; på det senare är trovärdighet och (varumärkes)löften.
5. Skapa aktion – det vi vanligen förknippar med att ge order, övertala, påverka, engagera och liknande formuleringar.
Poängen här är vilka modeller som hanterar egenskapen målsättning och vilka
målsättningar de hanterar. Ett exempel: såsom jag tolkar Tvåstegshypotesen
hanterar den målsättningar som innebär att uppdatera kommunikatorerna,
komma överens samt att skapa aktion, men inte när målsättningen är att matcha eller skapa ett visst känslomässigt tillstånd.
Det finns en karakteristik som är inbyggd i flera tidiga modeller och det är konvergens. En av modellerna heter just Konvergensmodellen. Bakom begreppet
ligger uppfattningen från upphovspersonerna att kommunikation över tid ska

115

Åtskiljandet av tid och rum diskuteras naturligtvis inom public relations. Till exempel refererar Larsson
(2005) till Giddens moderniteter (att tid och rum är delade och att relationer tappat sin rumsliga dimension) där denna aspekt är central. Public relationskonsulten och public relationsexperten blir då speciella
experter i dagens senmoderna fas av utvecklingen, jämfört med informatören som föddes i en tidig fas
(2005, s. 24). Heath (2001) menar att de nya publikerna som tar den nya tekniken i bruk behöver studeras och det är bättre än att vänta på att de ger sig till känna (2001, s. 623).

116

Falkheimers (2007) diskussion av Giddens teorier, moderniteter inom public relations skulle kunna ge
en tredje ny infallsvinkel på public relations, om de gamla är ledning, funktion och planering respektive
tolkande och kritisk analys (s. 292). Jag menar att åtskillnaden av tid och rum avspeglas i de egenskaper
modellerna har och bör ha.

117

Bearbetning efter Knoke och Yang (2008), Krebs (2002) och Broom, Casey och Ritchey (1997).
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gå mot en gemensam uppfattning av någon sort. Om jag jämför detta med min
klassificering ovan, täcks det in av Komma överens, där båda är vinnare. Speciellt intressant är hur begreppet konvergens diskuteras samband med nätverk
där upphovspersonerna går tillbaka till etymologin för ordet kommunikation:
att göra gemensamt (Rogers & Kincaid, 1981, ss. 63-66). Att nå konsensus kan
ske i sak och i den svaga meningen att man inte kommer längre än att man är
överens om att man inte är överens.
Målsättning är med andra ord den sjunde egenskapen, och den kan ha fem karakteristiker: uppdatera, komma överens, matcha, skapa känslor och skapa aktion, enligt ansatsen till klassificering av målsättningar som jag har gjort.
8. Initiering
Vem som börjar kommunikationen har vi berört tidigare. Det är en egenskap i
sig och ska inte blandas ihop med att någon har företräde (symmetri–
asymmetri). Det är effekten av att ta det första steget i förhållande till de andra
kommunikatorerna som är intressant. Vi har sett att sändar–mottagarmodeller
har startpunkten inbyggd, vilket inte ger någon fördel i sig eftersom denna vanligen inte är kopplad till innehållet. I de andra modellerna kan vilken av kommunikatorerna som helst initiera innehållet. Initiering tillsammans med företräde – asymmetri – ger problemformuleringsprivilegiet.
Eftersom jag väljer att ha detta som en separat egenskap kan den få samma karakteristiker som Förbindelsefaktorn. Initiering kan ske till en, till många, och
den kan ske från många till en och naturligtvis från många till många (orkestrerad eller inte).
9. Prioritet
Innehållet i en kommunikation bör, om det inkluderas i en modell, sättas i relation till andra frågor som finns på agendan hos kommunikatorn(erna). Det gäller sålunda att innehållet rankas högt, ges prioritet i förhållande till annat innehåll som konkurrerar om intresse och resurser. I steget att operationalisera en
modell, när valet av modell är gjord, är innehållet viktigt för budskapsutformningen. I listan över modellernas egenskaper räcker med att egenskapen finns
med eller inte, det vill säga, karakteristiken är ja eller nej som svar på frågan.118 I
användningen av dem är den en central av förberedelserna och uppföljningen.
Denna egenskap är inte frekvent i de studerade modellerna, men den kan identifieras i vissa beskrivningar av intressentmodeller vilka behandlar intressenter-

118

En mer avancerad karakteristik kan vara att koppla det till olika nivåer av målsättning som Palm (2006,
ss. 23-28) beskriver.
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nas olika agendor (Cornelissen, 2011) antingen genom att få den sammanfallande, indirekt ökning av prioritet, eller att få en fråga att direkt öka i prioritet119.
Schramms och Kincaids modell kan också diskuteras i perspektivet agendor, här
har jag dock valt att tolka dem utifrån själva konvergensen. Jag väljer att endast
notera huruvida egenskapen prioritet finns med eller inte i modellen.
10.

Kraftspel

Denna egenskap finns berörd i den senaste utvecklingen för Tvåvägs symmetri,
dels i den spelteoretiska varianten och dels i relationssynen, men båda dessa
ansatser för kraftspelet inför onödiga begränsningar. Den spelteoretiska ansatsen120 för många public relationspraktiker är ett nollsummeperspektiv (Murphy,
1991, s. 121). Relationssynen som beskrivs som oberoende av uppfattningen om
relationen ger en klar begränsning i den dialog som relationen ligger till grund
för (Ledingham, 2003). Kraftspelet ska i stället ses som en egenskap och kopplad till kommunikatorernas agendor, det vill säga om kommunikatorn vill medverka i, eller motverka, den andra kommunikatorns agenda. Kraftspel är också
kopplat till måluppfyllelse. I ett läge med alltför stora motkrafter minskar sannolikheten för att det man vill åstadkomma också ska kunna bli verklighet.
Denna egenskaps karakteristik är antingen medverkande eller motverkande. I
karakteristiken motverkande inkluderas också passiv eftersom det krävs mer
energi att förverkliga målet än när en kommunikator är medverkande. Än mer
raffinerade situationer går att konstruera. För avhandlingens slutsatser är det
tillräckligt med att ha med- och motkrafter för egenskapen kraftspel.
Egenskapen kraftspel har karakteristiken medverkande och motverkande.
5.1.2 Sammanfattande tabell – egenskaper
När vi har vant oss vid detta funktionella sätt att hantera kommunikationsmodeller kan vi senare diskutera huruvida egenskaperna är tillräckliga för att konstituera en grundläggande kommunikationsmodell eller om de särskiljer modellerna eller om vi kan se något mönster. De egenskaper jag har redovisat här är
inte något som ska ses som hugget i sten, utan snarare en grund till ett bygge

119

Inom opinionsbildningen talar man om agendasättning. Då menas vanligen publika agendor som expertagendan, medieagendan och samtalsagendan (Palm, 2006, s. 99). Här talar jag om kommunikatorernas prioritet av ett innehåll i förhållande till deras interna agenda, vilken naturligtvis kan sammanfalla
med de publika agendorna.

120

En del av kritiken av Grunigs modell kommer från forskare som utgår från spelteori när de ser på
asymmetri och symmetri. Det innebär att två kommunikatorer hittar ett jämviktstillstånd, en balans mellan
sina respektive olika intressen på ett sätt som gör att ingen av dem ångrar sitt beslut. Det ger en stabil
lösning (minimerar framtida konflikt) genom att det låser gjorda vinster och förluster så att ingen kan bryta överenskommelsen utan att både skada sig själv och den andre. Det här är både realistiskt och etiskt,
menar förespråkarna för denna ansats, till exempel Murphy (1991).
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där vi fortsätter att resonera om modellers egenskaper, både de etablerade och
nytillkommande. De tio egenskaperna sammanfattas i Tabell 5-1 nedan.
Tabell 5-1 Sammanfattande beskrivningar av egenskaper.
Egenskap

Beskrivning

Karakteristik

Syns tidigt i till
exempel…

1. Riktning

In- eller utgående eller båda två
riktningarna mellan två kommunikatorer.

Enkelriktad
Dubbelriktad

Retoriken
AIDA

2. Förbindelsefaktor

Kopplingens förgrening mellan
kommunikatorer. Många är här
fler än en.

En-till-en
En-till-många
Många-till-en
Många-till-många

Maletzke
Relationsmarknadsföring

3. Förlopp

Hur kommunikationsförloppet
betraktas. Aktivitetsinriktat, objekt
(diskret) Processinriktat, subjekt
(odelbart flöde mellan kommunikatorer).

Objekt
Subjekt

Wendell Johnsons
modell

4. Medium

Om kommunikatorerna använder
något av de fyra primärmedierna:
hörseln, synen, känseln och
lukt/smak.

Primär
Sekundär

Retoriken (primär)
AIDA

5. Företräde

En eller ingen kommunikator har
företräde och definierar villkoren
för kommunikationen.

Asymmetrisk – en har
företräde
Symmetrisk – lika för alla

Grunig & Hunt

6. Samspel

När i tiden kommunikatorerna
deltar.

Asynkron – vid olika tidpunkter
Synkron – samtidig

Wendell Johnsons
modell

7. Målsättning

Kommunikatorerna kan ha fem
olika typer av målsättning, sett
utifrån innehållet.

Uppdatera: informera,
hålla kontakt…
Komma överens: vinna–
vinna, vinna–förlora,
förlora–förlora
Matcha: köp–sälj, ge–få…
Skapa Känslor: vänskap,
kärlek…
Skapa Aktion: ge order,
övertala, engagera…

Retorik
Aida
Lasswells formel
ABX-modellen

8. Initiering

Vilken/vilka av kommunikatorerna
som påbörjar kommunikationen.

En-till-en
En-till-många
Många-till-en
Många-till-många

Tvåsteghypotesen
Intressentmodellen

9. Prioritet

Finns rankning av innehållet i
förhållande till konkurrerande
innehåll?

Ja
Nej

Intressentmodellen

10. Kraftspel

Hur kommunikatorerna (förväntas)
reagera på kommunikationen.

Medverkande (medkraft)
Motverkande (motkraft)

Tvåvägs symmetrisk
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5.1.3 Sammanfattande tabell – studerade modellers egenskaper
Jag har i det föregående presenterat de studerade modellerna och deras karakteristiker samt beskrivit de tio egenskaper som jag tagit fram utifrån modellernas karakteristiker. I tabellen nedan sammanställs dessa två resultat och presenteras modellernas egenskaper. För att få överskådlighet är karakteristiken
skriven i förkortad form:
1 och 2

enkelriktat respektive dubbelriktat

11, 1M, M1 och MM,

en-till-en, en-till-många, många-till-en och många-till-många

O och S

objekt och subjekt

P och S

primära och sekundära medier

Asm och Sm

asymmetrisk, symmetrisk

Asn och Sn

asynkron och synkron

U, KÖ, M, SK, och SA

uppdatera, komma överens, matcha, skapa känslor och skapa
aktion

J, N

ja respektive nej

ME och MO

medverkande, motverkande

I avsnittet efter tabellen diskuteras det som särskiljer och vilka mönster vi då
kan se.

Colleys DAGMAR

Wendell Johnsons modell

Newcombs ABX-modell

16

De Fleurs modell

13

15

Maletzkes modell

12

14

Kotlers 4P

Jakobsons modell

9

Berlos SMCR-modell

Fuller& Smith & Ross, The man in
the chair

8

11

Braddocks modell

7

10

Gerbners generella modell

Katz–Lazarsfeld, Mun till mun

4

Westley–MacLean-modellen

Shannon–Weaver Sändar–
mottagarmodellen

3

6

Lasswells formel

2

5

Lazarsfeld Tvåstegshypotesen

1

Modellnamn

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

11

1M

1M

1M

11

1M

11

1M

1M

1M

1M

1M

11

11

1M

2
Förbindelsefaktor

1
Rikt
ning

S

S

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Förlopp

3

S

S

S

S

S

S

S

P

S

S

S

S

P

S

S

S

Medium

4

Asm

Asm

Asm

Asm

Asm

Asm

Asm

Asm

Asm

Asm

Asm

Asm

Företräde

5

Sn

Sn

Asn

Asn

Asn

Asn

Asn

Asn

Asn

Asn

Asn

Asn

Samspel

6

KÖ

U, SA

U, SA

U. SA

U. KÖ, M,
SK, SA

U, M, SA

U, M, SA

U, SA

Målsättning

7

11

11

1M

1M

1M

11

11

11

1M

Initiering

8
Prioritet

9
Kraft
spel

10

Oftast tolkas det som att det är tvåvägs när man
gör modellen återkopplad.

Oftast tolkas det som att det är tvåvägs när man
gör modellen återkopplad. Med Gerbners och
Braddocks utvidgningar av modellen finns även
prioritet med

Kommentar

Tabell 5-2 Modellerna och egenskaperna
Värt att notera är att alla modeller inte har alla egenskaper och att några modeller kan ha fler än en karakteristik på egenskapen.
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Rhenman–Freemans Intressentmodell

Kincaids Konvergensmodell

Grunig & Hunts Tvåvägs symmetriska modell

Granovetters Svaga kopplingar

Rogers Spridningsmodell

Gummessons RM, Relationsmarknadsföring 30R

Negropontes Sociala nätverk
(internet)

18

19

20

21

22

23

24

Milgrams Sex steg av separation

Watts–Strogatz Den lilla världen

Barabási–Albert-modellen (Matteusnätverk)

25

26

27

I kompletterande böcker

Schramms cirkulära modell

17

Modellnamn

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

1M

11

1M

11

2
Förbindelsefaktor

1
Rikt
ning

3

O

O

O

O

S

O

O

S

S

S

S

Förlopp

4

S

S

S

S

S

S

S

Medium

5

Sm

Sm

Företräde

6

Asn

Asn

Asn

Asn

Asn

Sn

Sn

Samspel
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7

KÖ

U

U, KÖ, M,
SA

U

U, KÖ,
SA

KÖ

U, KÖ, M,
SA

Målsättning

8

1M,
M1

1M,
M1

Initiering

9

J

Prioritet

10

ME,
MO

Kraft
spel

De sex stegen av separation visar med hjälp av
många inducerade meddelanden till en. Kallas
också Small World Problem.

Spridningen visas med hjälp av ett inducerat
meddelande till många.

De svaga kopplingarna visas med små grupper
kopplade till stora strukturlösa grupper.

Kommentar
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5.2 Tre modellfamiljer
5.2.1 Särskiljande egenskaper – ett mönster träder fram
Som vi sett tidigare konstaterar Fiske (2007, s. 57) att det är ett problem om vi
inte känner modellernas särdrag, varför vi använder dem och vilka kunskaper
modellerna ska ge oss. Värdet av en modell består i att den betonar särdragen
med systematik, att den pekar på sambanden mellan särdragen och att helheten
ger en definition av det område som den ska täcka.
Läsningen av modellerna visar på återkommande termer, som exempelvis envägs, tvåvägs, symmetri, process och synkronicitet. När jag går igenom litteraturen ser jag också att dessa begrepp ofta också refereras till att vara modellernas
egenskaper av upphovspersonerna eller av senare uttolkare och förbättrare,
samtidigt som orden i sig används på lite olika sätt och med varierande innebörd. Se till exempel (Broom, 1986; Broom, et al., 1997; Cornelissen, 2011). En
närmare genomgång av Tabell 5-2 och dess inledande första kolumner ger en
möjlighet att gruppera modellerna.
Det finns en tydlig första klustring kring envägskommunikation: enkelriktad
kommunikation (observera att återkoppling inte är eller ger tvåvägskommunikation). Detta kluster blir tydligare när karakteristiken en-till-en och en-tillmånga adderas. Egenskapen riktning och förbindelsefaktor är sålunda särskiljande gentemot de övriga och dessutom gemensam för fjorton modeller.
Den andra klustringen av modeller finns runt dubbelriktningen, tvåvägskarakteristiken. Meddelanden går i båda riktningarna, det vi vanligen förknippar med dialogen mellan två kommunikatorer. Även här blir det tydligt när vi
adderar karakteristiken en-till-en och en-till-många. Det finns dock ingen speciell karakteristik i denna grupp av sex modeller som skiljer den ena kommunikatorn från den andra, utan de kan båda vara sändare och mottagare och växla
mellan dessa tillstånd.
Skillnaden mellan dessa två kluster blir tydligare om vi kombinerar karakteristiken med ytterligare en egenskap, nämligen Förlopp: hur modellen hanterar
det överförda meddelandet (kolumn nummer 3 i tabellen). Om modellen hanterar meddelandet (objektet) som det viktiga eller om det är kommunikatorerna
(subjekten) och därmed vilken process som är det viktiga, kan vi särskilja dem.
De enkelriktade modellerna har en objektorientering och de dubbelriktade en
subjektorientering.
Den förstnämnda kombinationen av karakteristikerna – envägs och objekt – är
basen för den modellfamilj jag valt att kalla Riktningsmodellen; den andra mo-
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dellfamiljen med karakteristikerna tvåvägs och subjekt har jag valt att kalla för
Saminriktningsmodellen.
Den tredje särskiljande klustringen finns runt egenskapen förbindelsefaktor, det
vill säga hur många kommunikatorer som ingår i kommunikationen. Det visar
sig vid en närmare betraktelse att detta är en egenskap som ger upphov till förbindelser, sammanknytning i olika former och oavsett om det är envägs eller
tvåvägs eller objekt eller subjekt. Det är en egenskap som särskiljer tydligt i förhållande till de två andra. Egenskapen som sådan gör att jag kallar modellfamiljen som omfattar klustrets sju modeller med karakteristiken många-till-många
(ofta kallade nätverksmodeller) för Konnektivitetsmodellen (och då har jag inkluderat de tre modeller som ligger utanför läroböckerna i detta kluster).
Riktningsmodellen, Saminriktningsmodellen och Konnektivitetsmodellen är
mina tre modellfamiljer, som nästa avsnitt bygger vidare på.
5.2.2 Riktningsmodell – enkelriktning och överföring
Sändar–mottagarmodeller är vi mycket hemtama med. De har lite olika karakteristik, beroende på vilket område som de kommer från. Gemensamt är att de
har en riktning: från en sändare till en mottagare. Det är en situation som är
ofta förkommande, men kanske inte alltid analyserad utifrån ett modellperspektiv.
De sändar–mottagarmodeller som kommer från teknikområden eller som starkt
influeras av teknik, har tydliga karakteristiker. Modellerna fokuserar på, hanterar och överför meddelandet mellan kommunikatorerna. I modellerna blir
meddelandet ett objekt. Därmed kan man också se på och analysera transaktionen i dess olika delar. Här finns också störningar som gör att meddelandet inte
kommer fram oförvanskat. De finns dock sätt att korrigera för detta. Återkoppling från mottagaren, vilket skapar en systemsyn (cybernetik). Dessa modeller
har en asynkron överföring: meddelandet tas emot och hanteras oberoende av
tidpunkten för sändning. Med ökad hastighet (tack vare teknisk utveckling) i
överföringen och bearbetningen av det överförda kommer också kanalerna i fokus.121

121

Tidigare har vi också sett att sändar–mottagarmodellerna också kritiseras för att representera en mekanisk bearbetning, se till exempel (Windahl & Signitzer, 2009). Kanske den bästa exponenten är direktreklamen som blomstrade utvecklingsmässigt för 25 år sedan och idag oftast kallas spam. Då gjordes massutskick som mättes både djupt och brett för att fintrimma budskap, form och timing, allt enligt sändare till
mottagare (Sigfridson, 1988). Mätning och fintrimning är en utveckling vi nu ser i deras expansiva fas, vad
gäller till exempel annonsering på nätet.
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När sändar–mottagarmodeller kommer från sociologi, politik och andra områden inom samhällsvetenskapen betonas andra karakteristiker: aspekter som
trovärdighet, faktorer som påverkar mottagandet (andra störningar än de som
kommer från själva överföringen), den emotiva delen av budskap med flera.
Dessutom kan någon form av process komma i fokus, dock fortfarande uppdelad, så att meddelandet är det centrala. Man kan se den som tidsbestämd pingpong mellan kommunikatorerna (Nilsson & Waldemarson, 1994). Vissa av de
studerade modellerna kan hantera kommunikation med en målsättning, att någon kommunikator tar initiativ, en kommunikators möjlighet att definiera
kommunikationens villkor det vill säga symmetri eller asymmetri mellan kommunikatorerna.
Vi kan se att från det kommersiella området blir det fokus på huruvida modellen
hanterar vem som initierar och avsändarens trovärdighet. Även om det ligger
inbyggt i några av sändar–mottagarmodellernas namn att det är sändaren som
börjar, kan vi se att det är viktigt att förstå mottagarens hantering av det utsända meddelandet.
Det som är tydligt i genomgången av modellerna är att det är helt avgörande för
Riktningsmodellen är att den är enkelriktad och att den har meddelandet som
det centrala vid överföringen. Därefter är det asynkroniciteten som är viktig.
Kommunikator A skickar till B och kan vid ett tillfälle som inte är kopplat till
sändningstillfället få en återkoppling om effekten.
5.2.3 Saminriktningsmodell – intressent och symmetri
Nästa grupp av modeller återfinns i tabellen med karakteristiken dubbelriktning
och subjekt i kombination, inalles sex stycken. I flertalet av modellerna i gruppen, men inte i alla, finns också inbyggt en strävan att komma överens. Det är
också av dessa anledningar som jag har valt att kalla den för familjen Saminriktningsmodellen.
Gruppen modeller för saminriktning (co-orientation) är intressant på många
sätt.122 Dels har gruppen en huvudmodell med två olika ursprung: dels har den
en modell från public relations, dels samlar gruppen många karakteristiker och
dels har den delar som gör att tankarna går till nätverk. Jämfört med sändar–
mottagarmodellerna har gruppen karakteristiker som fokuserar på processen
mellan kommunikatorerna, dialogen (dubbelriktning) och tolkningen av inne-

122

Saminriktning ska inte ses som samsyn. Samsyn kan uppnås om kommunikatorerna under processen
blir eniga om målet. Teoretiskt kan de också nå samsyn om att de inte har något gemensamt mål – eller
till och med direkt konkurrerande mål!
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hållet. Men den säger inget om samtidighet, vilket naturligen beror på att den
inte berör vilka primära eller sekundära medier som ska användas.123
Ser vi till karakteristiken för den här gruppen så inkluderar den många aspekter
av den dialog och de relationer de ingående modellerna är ämnade att beskriva124. Modellerna är mer uttömmande än gruppen sändare–mottagare. Detta
har sin förklaring i att i de enklaste formerna ger modellerna liten vägledning i
hur en användare ska göra eller vad denne kan förvänta sig för resultat av de
gjorda insatserna utan att modellerna också får kompletterande undermodeller.
Se till exempel (Cornelissen, 2011).
Denna grupp av modeller (särskilt intressent och tvåvägs symmetri) har kommit
att dominera public relations. Samtidigt har de nackdelen av att inte kunna hantera nätverkande på ett effektivt sätt, det vill säga kommunikation många-tillmånga, vilket ofta blir resultatet när en fråga med många intressenter hanteras
idag.
5.2.4 Konnektivitetsmodell – få karakteristiker, men många-till-många
Nätverk är inte en modell, utan snarare ett samlingsbegrepp för många modeller som i grunden byggs upp av endast två komponenter: en nod och en förbindelse. Det finns fler ord för dessa komponenter, beroende på vilket område som
använder nätverk för analys eller beskrivning. Nätverk ser mycket olika ut, inte
enbart för att de har olika användningsområden, utan också för att när vi illustrerar dem är placeringen av noder och längden på förbindelserna enbart en
del av bilden av modellen. Nätverksmodellerna bygger till vissa delar på gamla
och välkända förhållanden (matematiken bakom är cirka 280 år: Leonhard Euler) och till vissa delar är de lika unga som sociala medier är på internet. Dessutom menar Borell och Johansson (1996, s. 15) att modellen i princip är helt
tom på karakteristik.
De modeller jag studerat i denna grupp är inte heller lika fullständiga som de
andra två grupperna kan göra anspråk på att vara. Nätverksmodellerna tar i för-

123

Burkarts (2007) diskussion av Habermas teorier om kommunikativt handlade och att det kräver kommunikativ kunskap ger en koppling till förståelse hos publikerna (s. 250). Frågan vad som ska förmedlas
motsvaras hos publikerna av korrekthet i fakta. Frågan vem som säger vad motsvaras av trovärdighet
och frågan om varför handlar om legitimitet i publikernas ögon (s. 252). Genom Burkarts strukturella frågematchning får public relationsutövaren klart för sig att det pågår flera dialoger samtidigt och att de är
kopplade. Se också (Rich & Craig, 2012, s. 400).

124

I intressentmodellen och Tvåvägs symmetri är målsättningsvärdet (gruppen) Skapa känslor inte med.
Det ser jag som naturligt. Modellen kommer ur den professionella världen och har organisationsglasögon
på sig, och då blir det åtminstone i anglosaxisk tradition fokus på de andra fyra grupperna. Det finns
dock ingen inbyggd begränsning för gruppen känslomässiga målsättningar, varför jag har med alla fem
grupperna.
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sta hand om avgränsade situationer och ger en ögonblicksbild. Familjen Konnektivitetsmodellen utmärks av en kommunikation som hanterar många-tillmånga- och en-till-många-kommunikatorer i många steg (förgrening, spridning). Det är den enda av familjerna som kan beskriva många-till-mångakarakteristiken. Modellerna i gruppen som inkorporerar relationer är inte helt
entydiga när det gäller att se kommunikationen utifrån karakteristiken objekt
eller subjekt, utom Gummessons modell 30R, vilken är subjektorienterad. Den
kan också sägas ha en inbyggd målsättningskarakteristik som liknar att komma
överens.
Väljer vi att se nätverksmodellerna utifrån ett strikt matematiskt perspektiv kan
vi se dem som ett schweiziskt multifunktionsverktyg, i princip användbart till
alla kommunikationsproblem och med en funktionella drag som bygger på nätverksanalysens centrala mått. Ett multifunktionsverktyg är dock inte ett generellt verktyg, utan en kompromiss för att få med så många funktioner som möjligt i ett endast handtag. Alternativt ser vi det som ett rent och helt tomt verktyg
som i princip kan fyllas med vad som helst (mer som en dator, som inget är utan
sina program/applikationer). I ett sådant fall blir det helt avgörande vilka antaganden som görs vid användningen125. Konnektivitetsmodellen har ännu inte
mognat i public relationsanvändandet, men dess karakteristiker är ändå tydliga
(Rogers & Kincaid, 1981).126 Det är de karakteristiker vi också finner i modellerna Sex steg av separation, Den lilla världen och Matteusnätverk.
Visualiseringar av nätverk och nätverksmodeller har sina poänger, men graferna
har också sina klara begränsningar, särskilt om de endast hanteras i två dimensioner, eftersom längden på förbindelsen mellan noder inte har någon betydelse
i modellen (de Nooy, et al., 2011). Mönstret som framträder är också helt avhängigt av var i nätverket illustrationen har påbörjats, vilket i sin tur gör att det
kan både ändras och tolkas olika, beroende på i vilken nod beskrivningen tar sin
utgångspunkt.

125

Holmströms (2007) diskussion kring Luhmanns teorier om kommunikation som ett självreglerande
system i samhället (s. 259) har nätverksaspekter. Luhmanns sätt att se på kommunikation är inte lika
välkänt som Giddens, men den ger anledning att fundera på distinktionen mellan en organisation som
ser sig själv inifrån-och-in och en organisation som ser sig själv utifrån-och-in. Båda viktiga för att kunna
bygga tillit hos de intressenter som en verksamhet har (Bentele & Wehmeier, 2007, s. 299). Här finns
således två aspekter på modeller som är viktiga, dels självreglerande system kopplat till nätverk som
modell och dels skillnaden mellan inifrån-och-in och utifrån-och-in, vilket reflekteras i hur public relationsverksamma ser på i vilken riktning kommunikationen pågår (tvåvägs respektive envägs).

126

Rogers och Kincaids framställning är bland de första att kombinera nätverksanalys och konvergens,
vilka är centrala i modellerna för samverkan.

177

5.2.5 Egenskaperna – en topologi
Topologi är matematikernas sätt att studera egenskaper som inte ändras om
man töjer, vrider drar ut eller trycker ihop en geometrisk form. Med det som
utgångspunkt blir det för matematikern intressant att exempelvis studera huruvida en form har hål, om den är hopknuten eller har andra typer av förbindelser127. I analogi med detta kan vi tänka oss en kommunikationens topologi
(Warglien & Gärdenfors, 2013) och att modellerna i överförd bemärkelse kan
betraktas som former skapade utifrån de topologiska egenskaperna128. Om vi
kan se på modellvärlden på detta sätt blir egenskaperna det som motsvarar topologins hål och hopknytningar. De särskiljande egenskaperna jag funnit är tre
stycken: riktning, förbindelsefaktor och förlopp.
I Riktningsmodellen är det entydigt så. En kommunikator A överför meddelande M till kommunikator B som (i vissa sändar–mottagarmodeller) återkopplar B
och om tillämpligt får meddelandet sig medierat via en tredje part P. Till detta
kan adderas funktioner som beskriver och tar hänsyn till vissa situationer; jämför Braddock (1958). Det är med andra ord möjligt att beskriva familjen utifrån
ett begränsat antal byggstenar.
För modellfamiljen Saminriktning är strukturen lite mer komplicerad, i det att
den omfattar fler egenskaper. Även den har en struktur, till vilken kan adderas
funktioner anpassade till olika situationer och ändamål.
Den tredje modellfamiljen, Konnektivitetsmodellen, är egentligen inte, ur ett
kommunikativt perspektiv, mer komplicerad till sin struktur än de två andra
modellfamiljerna. Det som gör att den blir komplicerad är att nätverksmodeller
ofta använder grafteori (och visualisering). Sammantaget innebär det att det
florerar många illustrationer av nätverksmodeller i många olika sammanhang.
Även här, sett till de tre grundläggande egenskaperna, kan vi addera ytterligare
byggstenar som till exempel mediär.

127

Den kanske mest kända exemplet på topologiska egenskaper är bandet med endast en sida, Möbius
band. Eller att en mugg och en ring har samma topologi: en insida, en utsida och ett hål (örat att hålla i
för muggen).

128

Författarna hävdar att språket inte är en avbildning av världen, utan att språket är en avbildning av
kommunikatorernas betydelserymder och att kommunikation är att få dessa att överlappa varandra. De
kan då använda topologin för att stringent visa att så är fallet. Jag använder analogin som verktyg för att
argumentera för ett annat sätt att se på kommunikation, vilket inte är att säga att kommunikation är topologi eller topologisk.
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Tabell 5-3 De tre modellfamiljerna och deras karakteristiker enligt egenskaperna.
Egenskap
Riktning

Riktningsmodellen

Saminriktningsmodellen

Konnektivitetsmodellen

Enkel

Dubbel

Enkel129
Dubbel

Förbindelsefaktor

En-till-en130

En-till-många

Många-till-många

Förlopp

Objekt

Subjekt

-

Medium

Primär
Sekundär

Primär
Sekundär

Primär
Sekundär

Företräde

Asymmetrisk

Symmetrisk

-

Samspel

Asynkron

-

-

Målsättning

Alla typer

Alla typer

-

En-till-en

En-till-många
Många-till-en

En-till-många
Många-till-en

Prioritet

-

Ja

-

Kraftspel

-

Ja

-

Initiering

Modellfamiljerna är sina nuvarande former användbara i flera sammanhang.
Men ansatsen från min sida är att vi snarare ska se på och använda byggstenarna, egenskaperna, i stället för att ta en namngiven modell som utgångspunkt för
analys, beskrivning, scenario eller för vilket kommunikationsproblem vi nu är
satta att lösa. Ovan i Tabell 5-3 presenteras egenskaperna i detalj för modellfamiljerna.
I en modellfamilj finns möjligheten att ha alla egenskaper – men inte alla karakteristiker – på en samma gång. De ofyllda cellerna i tabellen ska inte läsas som
att respektive modellfamilj inte kan ha den egenskapen cellen representerar; de
har dock inte identifierats i de modeller som ingått i denna studie. De särskiljande egenskaperna Riktning, Förbindelsefaktor och Förlopp beskrevs i det tidigare avsnittet om särskiljande. I det följande presenteras de övriga.

129

När riktningen är enkel får nätverket till en början en trädstruktur, där förgreningarna kan mångfaldigas
mellan varandra och efter en tid blir till ett många-till-många nätverk.

130

Masskommunikation, en-till-många, har med utvecklingen av synen på målgrupper medfört att en målgrupp i det här avseendet kan vara en grupp såväl som en individ. Jämför också skillnaden i begreppen
kommunikator och kommunikatör.
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Egenskapen Medium kan för alla tre modeller vara både primär och sekundär.
Saminriktningsmodellen ger till exempel utrymme för möten på ett sätt som gör
att vi kan säga att den hyser både primär- och sekundärmedier. Riktningsmodellen gör det i sammanhang som presentation inför publik, men oftast handlar
det om sekundära medier, då den är asynkron.
Företräde: Riktningsmodellen är asymmetrisk då det är sändaren som definierar villkoren för kommunikationen. Det gäller även i de fall denne är mottagarorienterad och i förväg har funderat på hur tolkningen kan komma att ske och
anordnat en återkopplingsfunktion. Företräde är viktigt i Saminriktningsmodellen. Anledningen till det är att det uppfattas idealt att alla kommunicerar på lika
villkor (symmetriskt), det vill säga att inte någon specifik kommunikator stipulerar villkoren för kommunikationen (Grunig, 2001). Konnektivitetsmodellen
innehåller ingen sådan inbyggd egenskap, utan den tilldelas modellen vid tilllämpningstillfället, om egenskapen skulle behövas.
Samspel är inbyggt i Riktningsmodellen genom att vi talar om och fokuserar på
meddelandet som överförs. För de andra två modellfamiljerna styrs det av målsättningens tidsutdräkt: snabba resultat korrelerar till samtidig kommunikation, synkronicitet, medan långsamma processer korrelerar med asynkron
kommunikation. Sedan kan det naturligtvis i praktiken finnas helt andra skäl till
att en kommunikatör väljer asynkron kommunikation framför synkron. Vissa
individer tycker till exempel inte om att tala i telefon (synkronicitet), utan föredrar e-post (asynkront) för att kunna disponera sin egen tid och inte bli störda.
Målsättning: För Riktningsmodellens och Saminriktningsmodellens förgångare
har historiskt alla typer av målsättningar funnits. För Konnektivitetsmodellen
med sin ena gren från matematiken och den andra från sociologi kan Målsättning, precis som för de två föregående egenskaperna, åsättas vid tillämpningen
av den med skillnaden att det såvitt jag kan se inte finns några begränsningar
varför jag låter egenskapen vara utan grundkarakteristik som utgångspunkt.
Initiering finns inbyggd i Riktningsmodellen, arvet från sändare–mottagare,
där det redan i namnet hörs vilken kommunikator som tar första steget. Saminriktningsmodellen kan hantera både och, det vill säga att organisationen eller
någon av dess intressenter initierar. I det senare fallet finns ett helt sidoområde
inom public relations i form av kriskommunikation. Konnektivitetsmodellen
initieringsegenskap har samma värden för karakterstiken som förbindelsefaktor
att en (1) nod inducerar kommunikation till många, men även motsatsen förekommer, det vill säga att många vill kommunicera med en (1) nod eller en grupp
av noder. Detsamma gäller för Saminriktningsmodellen.
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Egenskaperna Prioritet och Kraftspel finns med endast i Saminriktningsmodellen. De syns när intressentmodellen med dess undermodeller analyseras och när
Tvåvägs symmetri-modellen kritiseras. I dessa finns både agendor, förväntningar och antaganden när det gäller att medverka i (eller motverka) kommunikationen.
När det gäller Konnektivitetsmodellen är bilden mer öppen än för de andra två,
det vill säga att den har få inbyggda egenskaper. Det beror på att noder och förbindelser är matematiska i grunden och abstrakta till innehållet och att utfallet
därmed blir helt beroende av vilken innebörd vi ger dem i våra studier och tilllämpningar.

5.3 Egenskaperna och familjerna – en struktur och ny berättelse
Utgångspunkten, att analysera modellernas funktionella uppbyggnad, har resulterat i ett antal slutledningar. De karakteristiker som upphovspersoner, efterföljande uttolkare och praktiker beskriver är inte alltid desamma. Det tydligaste
exemplet på det är hur Shannon-Weavers informationsteoretiska resonemang
försvunnit på vägen när det gäller sändar–mottagarmodeller till förmån för Berlos verbala beskrivning. Men informationsteoretiska resonemang och begrepp
har kommit tillbaka i flera former med nätverksanalys och nätverksmodeller.
Det är inte heller på det sättet att funktionen förblir intakt bara för att karakteristikerna är desamma över tid, från upphovsperson till uttolkare. Det syns tydligast i nätverksanalysen, där senare tids matematiska bearbetningsmöjligheter
givit nya visuella tolkningar som ger de grundläggande karakteristikerna olika
innebörder i olika lägen.
Givet dessa aspekter går det att extrahera modellernas karakteristiker, jämföra
dem, se mönster och identifiera vad jag kallar egenskaper. I stället för att se på
karakteristikerna för varje enskild modell kan vi se att alla dessa karakteristiker
bildar tio egenskaper. I särskiljandet av egenskaperna framträder tre kluster.
Klustren har sin tur givit tre modellfamiljer (Riktningsmodellen, Saminriktningsmodellen och Konnektivitetsmodellen) i stället för 24 modeller. Det är en
förenkling av de beskrivningar som görs i läroböcker och forskningslitteratur.
För praktiker innebär det också en förenklad struktur i analysen av kommunikationsproblem. Att börja i egenskaperna ger forskare såväl som praktiker möjlighet att bygga egna modeller, vilka nödvändigtvis inte behöver vara allmängiltiga. Den möjligheten slår en bro över det gap mellan teori och praktik som funnits inom kommunikationsområdet sedan retorikens dagar (Bryant, 2004) och
kanske ett incitament att inte ignorera olika discipliners kunskaper såsom forskare i discipliner emellan gör (Craig, 1999; 2013).
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Gårding (1997) menar att triaden verklighet, teori och modell utanför den naturvetenskapliga sfären har diffusa gränser. När det gäller kommunikationsmodellerna i avhandlingen blir det än mer diffust emedan vissa modeller inte har
någon teori bakom sig alls. Det finns två abstraktionsdimensioner i avhandlingen: dels den som utgår från att kommunikationsmodeller är en delmängd av alla
modeller och kan studeras utifrån att de är förenklingar av verkligheten, dels
dimensionen att de har en förankring i kommunikationsteorier och då kan studera utifrån Craigs traditioner eller att de saknar teori och kan hänföras till nedtecknad ackumulerad praktisk kunskap.
Avhandlingens funktionella synsätt på kommunikationsmodellerna ger en ny
insikt om modellernas karakteristiker och att dessa i sin tur kan ses som egenskaper. Det ger oss möjligheten att säga något om en liknande situation, en situation med likartade karaktärsdrag. Att modellen är verbal, matematisk, visuell
eller en kombination av dessa typer av gestaltningar blir då av underordnad betydelse. Teorin bakom kommunikationsmodellen blir den generella modellens
teori. Däremot, med Fiskes (2007) uppmaning kvar i minnet, är inte deras
sammanhang underordnat och ointressant. Dessutom ger den allmänna teorin
om modeller inget ytterligare kött på benen.
Till yttermera visso: det finns flera kommunikationsmodeller som innehåller
mer än ”kommunikation”, det finns de som betonar relationer, det finns de som
har individen som perspektiv och så vidare. Den funktionella analysen kan inte
helt förklara varför och hur dessa kommunikationsmodeller har påverkat och
påverkar public relations. Till det behöver kunskap om deras sammanhang.
I nästa kapitel analyseras familjerna utifrån upphovspersoner och efterföljare
samt modellernas framväxt för att ge egenskaperna en fylligare innebörd. Den
andra av de två abstraktionsdimensionerna som refererar till Craig diskuterar
jag i avsnitt 8.2.2.
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6 Ursprung, sammanhang och framväxt
What is done by what is called myself is, I feel, done by something greater by
myself in me.
– James Clerk Maxwell på sin dödsbädd 1879.

Jag har i föregående kapitel presenterat tre modellfamiljer med sina särskiljande drag, vilka också fått ge sitt namn till modellerna. De två följande analyskapitlen behandlar i tur och ordning modellernas ursprung och sammanhang samt speglar dem gentemot praxis. Inom sig har de två kapitlen strukturen att de behandlar de tre modellfamiljerna i ordningen: Riktningsmodellen,
Saminriktningsmodellen och Konnektivitetsmodellen. Det blir tre tidsresor
med lite förskjutna startpunkter och överlappande historik.
Varje familj inleds också med en lista över de ingående modellerna, och sedan
finns i texten en anfang när modellen behandlas. Här kommer också framställningens omfång för varje modell spegla dess tyngd i det material jag studerat, vilket betyder att några modeller ges ett större omfång än andra.

6.1 En indikation på relativ aktualitet och en tidkarta
Ursprung, sammanhang och framväxt är viktigt för en djupare förståelse av modellerna (Fiske, 2007). I det förra kapitlet drogs slutsatsen att benämningarna
koppade till modeller och teorier kan vara desamma över tid, men ges ny utvidgad eller ny inriktning vad gäller innehåll alternativt ändras över tid, men åsyfta
samma innehåll. Naturligtvis är det också så att vissa modeller är mer livskraftiga än andra, medan andra faller i glömska och återinförlivas senare när tiden
ändrat förutsättningarna. När man studerar många modeller som jag gjort
kommer också i det studerade materialet flera benämningar för samma sak att
användas parallellt, se till exempel Craig (1999).
De frågeställningar som jag vill belysa är rättframma: Varifrån kommer modellen, vilken är upphovspersonen, i vilket sammanhang utvecklades den och varför, samt hur, har den utvecklats? Gör man denna genomlysning för var och en
av de 24 modellerna visar sig familjeklustringen från tidigare analys och dessutom: inom varje familj syns några huvudspår. Av detta ska man inte dra slutsatsen att det inte finns några korskopplingar mellan huvudspåren. Dessa influenser är dock relativt få, men inte så få att jag skulle hålla med om att forskarna
inte ens bryr sig om varandras spår (Craig, 1999, s. 119).
Innan jag ger mig i kast med att beskriva modellfamiljernas (och därmed de 24
modellernas) upphovspersoner, historia och utveckling vill jag därför dels ge en
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indikation på hur familjerna förhåller sig till varandra över tid – relativ aktualitet – i engelskspråkig litteratur och dels ge en sammanfattande karta över deras
framväxt som en orientering för det fortsatta läsandet. För att åstadkomma det
första har jag använt mig av Googles Ngram-funktion och sökt i de engelskspråkiga publikationer som den innehåller perioden från 1940 till idag. För att
åstadkomma det andra har konstruerat en tidkarta över modellerna grupperade
i de tre familjerna och med de huvudspår (referenser till tidigare upphovspersoner eller modeller) som jag utläst ur litteraturen.
6.1.1 Relativ aktualitet
Med Ngram kan man frekvensbestämma enstaka ord och namn, sammansatta
ordbilder bland de engelskspråkiga böcker som Google har digitaliserat. Tidsspannet är 1800 till 2012 (2008 för vissa typer av böcker) och över 5 miljoner
böcker.131
Sökningen är gjord på samma sätt vid två olika tillfällen, i december 2013 och i
juni 2014, och har utförts enligt följande:
1. Riktningsmodellen
Sökord som representerar modellen: Shannon-Weaver model, SMCR
model (sender-message-channel-receiver)
2. Saminriktningsmodellen
Sökord som representerar modellen: stakeholder model
3. Konnektivitetsmodellen
Sökord som representerar modellen: networking, Milgram, Granovetter,
Barabási, internet, social networks, network theory.
I diagrammet anges en procentsats på Y-axeln som andel av hela volymen ord i
databasen för Ngram. Vi är inte intresserade av det absoluta värdet. Vi är intresserade av hur andelen ändrats sig över tid och att kunna notera den inbördes
ordningen mellan grupperna av sökord genom att jämföra y-skalornas storleksordningar.
Sökorden är fler än de redovisade i diagrammet för att säkerställa att vi får rätt
fångst av träffar och förstår vad som kommer med vid sökningen. Av den anledningen och att ordet nätverk till vissa delar är ett nyare begrepp har fler sökord
testats för den gruppen än för de två andra grupperna. Vi kan från diagrammen
se att det finns en tidsfördröjning från det att modellfamiljerna första gången
publiceras till de att de blir vanligt förekommande och syns i mängden av alla
publikationer. Det finns också en tidsförskjutning mellan modellfamiljerna i

131

Se https://books.google.com/ngrams/info (3 dec 2013).
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ordningen Riktningsmodellen, Saminriktning och Konnektivitet. Skillnaden
mellan de två senare är inte lika stor som de två förra. Vi kan också se att alla tre
familjerna lever idag, i meningen att de refereras till, skrivs om eller på annat
sätt används text, men med olika frekvens132.
Figur 6-1 Förekomst av Riktningsmodellen. Olika Y-skala i Figur 6.1, 6.2 och 6.3.

Figur 6-2 Förekomst av Saminriktningsmodellen. Olika Y-skala i Figur 6.1, 6.2 och 6.3.

Figur 6-3 Förekomst av Konnektivitetsmodellen. Olika Y-skala i Figur 6.1, 6.2 och 6.3

132

Skalorna har olika storleksordning, 10-8, 10-7 respektive 10-4 procentenheter. Undersökningar har enbart använts för att se utvekling över tid inte att i absoluta andelar jämföra dem.
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6.1.2 Tidkarta för modellfamiljerna
Tidkartan är ett sätt att presentera modellfamiljernas framväxt och inbördes
tidsmässiga tyngdpunkter. Grunden för den är att placera de 24 modellerna efter deras födelseår enligt upphovspersonen själv eller andra senare beskrivningar i litteraturen. Genom att sedan spåra via upphovsperson och referenser går
det att beskriva hur de förhåller sig tidsmässigt och i förhållande till varandra i
de olika spåren133. Tydligt blir det som vi kunde se i föregående avsnitts diagram
att först i tid kommer Riktningsmodellen, därefter Saminriktningsmodellen, och
sist Konnektivitetsmodellen.
I spårningen bakåt, framåt och i korskopplingar mellan spåren erhålls mycket
kunskap som kompletterar den funktionella analysen och framställningen. Föga
förvånande är teknikutvecklingen på ICT-området viktig för Riktningsmodellen
inom public relations. Mindre uppmärksammat är det faktum att public relations (i Sverige) har haft dialogen som ledstjärna genom intressentmodellen
sedan en längre tid. Internets genomslag återfinns både i Riktningsmodellen
och i Konnektivitetsmodellen: i den förra genom att fler har tillgång till att sända till många mottagare och i den senare genom att skapa de tekniska förutsättningarna för många-till-många-kommunikation.

133

Det går att se att modellerna klustrar sig i när man går igenom litteraturen, och med egenskaperna som
grund har jag sorterat spåren i modellfamiljerna.
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Figur 6-4 Modellerna inplacerade efter upphovsperson och årtal.
Tidkartan är grupperad enligt modellfamiljerna. De gråtonade rutorna innehåller förkortningar för
upphovspersonerna för de 24 modeller. De tre modellerna från Milgram, Watts-Strogatz och
Barabási är också medtagna, liksom de viktigaste referenser före 1940 som läroböcker och
annat material pekar på.
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6.2 Riktning – inarbetat och invant
Riktningsmodellens karakteristik och framväxt kan ses i hela spektrumet från
telekommunikation till Sveriges offentliga myndigheters masskommunikation.
Tekniken påverkar och underlättar användandet. Politik, sociologi och psykologi
samt olika aggregationsnivåer av kommunikatorer passas in, från individ till
samhälle.
Riktningsmodellen
Riktning
Förbindelsefaktor

Enkel
En-till-en134

Förlopp

Objekt

Medium

Primär
Sekundär

Företräde

Asymmetrisk

Samspel

Asynkron

Målsättning

Alla typer

Initiering

En-till-en

Prioritet

-

Kraftspel

-

Följande modeller ingår i familjen:
Lazarsfeld, Tvåstegshypotesen
Lasswells formel
Shannon–Weaver, Sändar–
mottagarmodellen
Katz–Lazarsfeld, Mun till mun
Gerbners generella modell
Westley–MacLean-modellen
Braddocks modell
Fuller& Smith & Ross, The man in
the chair
Jakobsons modell
Kotlers 4P
Berlos SMCR-modell
Maletzkes modell
De Fleurs modell
Colleys DAGMAR

6.2.1 I begynnelsen var retoriken
Modeller för sändare–mottagare är egentligen äldre än begreppets födelse med
teletekniken efter andra världskriget, oftast räknad från Shannon–Weavers modell från telekommunikation eller från Harold Lasswells berömda och samtida
formel från politikens område. Den äldsta135 modellen har jag redan berört,
nämligen retoriken. Här beskrivs talaren och hur denne ska övertyga, få med sig
lyssnaren på det som avses med innehållet i talet. Retoriken har en tydlig sändare, en lika tydlig mottagare samt endast en riktning på kommunikationen. Retoriken är också en referenspunkt för breda grupper av professionella när kommunikation diskuteras.
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Masskommunikation, en-till-många, har med utvecklingen av synen på målgrupper medfört att en målgrupp i det här avseendet kan vara en grupp såväl som en individ. Se också metodkapitlet om oberoende av individ, grupp eller verksamhet.
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Ett annat sätt att betrakta de historiska rötterna har Solymar (1999). När teknikperspektivet läggs in
hamnar han hos babylonierna, vilka använde sig av fyrar för att skicka meddelanden i sitt stora rike.
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En tidig kommunikationsmodell från marknadsföringsområdet är AIDA, Attention – Interest – Desire – Action. Den tillskrivs E. St. Elmo Lewis. Modellen utvecklade han när han studerade hur man framgångsrikt sålde försäkringar med
annonsering i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.136 Det är också en
tidig sändar–mottagarmodell, även om inte begreppet var myntat då. AIDAmodellen tillämpas än idag, vilket syns i den mycket kompakta läroboken Palm
och Windahl (1989).
Under första halvan av 1900-talet används också sändar–mottagarmodeller
från propagandan. I de klassiska amerikanska läroböckerna för public relations
(Grunig & Hunt, 1984) beskrivs två spår som med skilda födelser och parallella
liv används inom public relations: information till en grupp från cirka 1900 och
vetenskaplig övertalning från cirka 1920. I Sverige konstaterar Larsson (2014):
De enskilda enheterna i modellen (sändare-meddelande-kanalmottagare) har blivit självklara i all teoribildning på området. (s. 50)
Larsson konstaterar att det finns fyra – vad han kallar – perspektivförskjutningar i utvecklingen av modeller: (a) sättet att arbeta med kritik mot
envägskommunikation och övertalningstänkandet, (b) från fasta målgrupper till
ständigt föränderliga, (c) från information som separat funktion till integrerad
sådan, och (d) informationsteknikens snabba utveckling (ss. 22-27).
Med andra ord har Riktningsmodellen en förhistoria som kan delas in på flera
sätt, beroende på när och var i historien man börjar. Men om vi tar teknikens
snabba utveckling som startpunkt får vi en god bild av ursprung, sammanhang
och framväxt.
6.2.2 Informationssamhället som drivkraft
Teknik och speciellt då informationsteknik samt synen att vi lever i ett informationssamhälle har påverkat kommunikationsmodellutvecklingen kraftigt under
det senaste halvseklet (Slack, 1984).137 Informationsteorins födelse kommer re-
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Intresset för den här modellen och användbarheten inom modern marknadsföring indikeras i en artikel
publicerad på internet där författaren till en bok om marknadsföring med sociala medier har grävt i historien och kommit fram till att Lewis inte var upphovsperson, utan att det var Frank Hutchinson Dukesmith
1904. En liknande tillskrivning inom marknadsföringsområdet finns i Kotlers modell 4P som han lanserade, men som snarare borde tillskrivas Jerome McCarthy. (http://www.dragonsearchmarketing.com/whocreated-aida/)

137

Slack (1984) gör en genomgång av forskningen och forskarnas framställning av kommunikationsteknikernas påverkan på samhället och diskuterar dem utifrån två perspektiv: a) hur centrala kommunikationsteknikerna är för att definiera samhällets beskaffenhet, b) den allmänna känslan att kopplingen
kommunikationstekniker och samhälle har en stor effekt på samhället. Slacks slutsats blir att kommunikationsteknikerna redan för trettio år sedan hade påverkat samhället, och att forskarna också ansåg det.
Med ytterligare trettio år av teknisk kommunikationsutveckling råder det nog inget tvivel om det. Av den
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dan på 1920-talet. Ett roligt exempel i den tidiga modellutvecklingen från teleteknikområdet är svensken Harry Nyquists pionjärarbete på Bell Laboratories.
Nyquist utvandrade till USA i unga år och utbildade sig till matematiker. Redan
1924 publicerade han Certain factors affecting telegraph speed (Nyquist, 1924).
Detta blev en av grundstenarna till informationsteorin, då Nyquist var den förste (Seising, 2009, s. 1) som skilde på signal, bokstaven (som kod) och meddelandets överföringshastighet samt visade på sambandet mellan signalhastighet
och bandbredd. Nyquist arbetade också med brus som vi ska se är viktigt i dessa
kommunikationsmodeller138. Nyquist var en pionjär. 139
Ralf Hartley140 presenterar och använder begreppet informationsteori inför The
International Congress of Telegraphy and Telephony 1927 och använder sedan i
artikeln ”Transmission of Information” 1928 begreppet informationsteori
(Seising, 2009, s. 2). Före Hartley hade forskare och tekniker talat om överföring av intelligens och mängden intelligens, det vill säga att ett systems förmåga
att överföra en given mängd symboler endast verkade bero på huruvida urvalet
som gjorts på den sändande sidan kunde registreras på den mottagande sidan.
Hartley visade med sin kvantifiering ett logaritmiskt samband mellan mängden
information och mängden symboler (tillstånd) och deras sekvenser, ett samband som Shannon senare generaliserade och gjorde till modell.
Om man ska välja ett födelseår för informationssamhället, är dock 1948 ett bra
val. Då ägde två banbrytande händelser rum inom naturvetenskap och teknik:
Den första händelsen var att den första fungerande transistorn visades upp, vilken renderade teamet John Bardeen, Walter H. Brattain och William B. Shockley Nobelpriset i fysik 1956. Transistorn och alla andra halvledare som följde är
en av grundstenarna i alla våra datorer och elektroniska konstruktioner sedan
dess.
Den andra händelsen var att Claude Shannons artikel ”A Mathematical Theory
of Communication” publicerades i The Bell Systems Technical Journal. Ett år
senare gjordes den tillgänglig i bredare kretsar av Warren Weaver i tidskriften
Scientific American, i artikeln ”The Mathematics of Communications”. Till-

anledningen blir det extra intressant att se att två av mina modellfamiljer direkt är starkt influerade av
teknik, medan den tredje inte är det i samma utsträckning.
138

Brus som bild finns även med i dagligt tal, i form att det är svårt att nå fram i det stora (medie)bruset.

139

Har man studerat på KTH (och andra motsvarande utbildningar) så kommer man säkert ihåg Nyquistdiagrammen, som visade om sambandet mellan samplingsfrekvens och bandbredd för att återskapa en
signal utan förvrängning.

140

”[J]ag kommer att avhandla dess [de kvantitativa egenskapernas] tillämpning inom telegrafsystemet,
telefonin, bildöverföring och television över både tråd och radiovågor.” (Hartley, 1928, s. 535).

190

sammans har de givit namn åt den mest kända och använda av alla kommunikationsmodeller, den så kallade sändar–mottagarmodellen, The Shannon–Weaver
model.
Därutöver skulle man kunna tillfoga en tredje händelse från samma år, nämligen den att kopieringsmaskinens grundteknik, xerografi, också lanserades på
marknaden. Detta gjorde mångfaldigandet i mindre upplagor enkelt och ekonomiskt tillgängligt på många användningsområden.
Att transistorn, senare de integrerade kretsarna, mikroprocessorn och numera
hela system kan rymmas på ett chip141, har fundamentalt ändrat våra förutsättningar att kommunicera. Motsvarande tekniska utveckling har skett på telekommunikationsområdet. De fasta näten har både digitaliserats och försetts
med optisk fiber. De mobila näten slog igenom i början av 1990-talet, tack vare
digitaliseringen. Mobilnätens hastigheter utvecklats snabbt och med dagens 4Gteknik får vi 100 Megabit/s nästan överallt där vi är (och där operatören har
geografisk täckning). De stora leverantörerna testar 5G-teknik, och vi får säkert
se tekniken i olympiaden i Seoul 2020. Vi har fått en lag om nätens utveckling
uppkallad efter en av uppfinnarna av ethernet 1980, Robert Metcalfe. Lagen
säger att värdet av ett nätverk ökar med kvadraten på antalet anslutna användare.
Samtidigt som dessa kapacitetsökningar har skett har också själva uppkopplingen blivit ständig när det gäller datatrafik och våra smarta telefoner har sådan
beräkningskapacitet att vi förväntar oss en omedelbarhet i allt vi önskar att de
ska göra. Det är svårt att hävda att inte denna utveckling skulle påverka vår syn
på kommunikation, särskilt då utvecklingen stundligen materialiserar en modell
där vi sänder till en mottagare, oavsett var denne är och vilket behov du som
sändare än har. Men innan vi ger oss i kast med detta behöver vi studera närmare hur kommunikationsmodellen togs emot på 1950-talet.
Shannon–Weaver,
Sändar–
mottagarmodellen

141

6.2.3 ”Magna Carta” och SMCR
Sändar–mottagarmodellen är enkel när man först
ser den. Den är envägs och har några få komponenter: en källa, en sändare, en signal, en motta-

http://www.intel.com/content/www/us/en/silicon-innovations/standards-22-nanometers-fun-facts.html
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gare och destination samt brus eller störningar. Duon Shannon–Weaver får oftast stå som upphovspersoner till mer generella modeller än den ursprungliga
som beskriver ett teletekniskt fenomen142.
Figur 6-5 Sändar–mottagarmodellen, skiss hämtad från Shannon (1948) enligt Seising (2009)
ritad för egen hand.

I modellen ingår också tre typer av problem:
1. Teknik- Hur exakt kan symbolerna överföras?
2. Semantik - Hur noggrant överför den sända signalen den önskade betydelsen?
3. Effekt - Vilken effekt (påverkan) har den överförda symbolen på destinationssidan?
Där Shannon hade anlagt en strikt matematisk syn på överföringen, hade Weaver en mer filosofisk. I sin artikel i Scientific American året efter Shannons publicering var Weaver noggrann med att påpeka att modellen inte berörde punkterna 2 och 3 ovan, och att begreppet information inte var detsamma som symbolernas innebörd.
In fact two messages, one of which is heavily loaded with meaning and
the other of which is pure nonsense, can be exactly equivalent, from the
present viewpoint, as regards to information. (Weaver, 1949, ss. 11-15)
När Shannon diskuterade svårigheten att kommunicera med precision med matematikern von Neumann föreslog den senare att den nya storheten skulle heta
entropi eftersom likheten med termodynamikens entropi143 var slående. Shannon valde de facto att kalla sin storhet informationsentropi, ”men eftersom ing-

142

Shannons matematiska formel för överföringen av information H, med n antal binärt kodade symboler
som förekommer med sannolikheterna pk, är logaritmisk med basen 2. Informationsinnehållet summeras
över alla k (1,2,…n) använda symboler i det sända meddelandet. Formeln blir Hn = -  pk log2 pk
(Shannon, 1948)

143

Entropi - ett mått på sannolikheten att ett system befinner sig i ett visst ordnat tillstånd.
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en visste vad entropi var gick Shannons teori till historien som en teori om information.” (Nörretranders, 1993, ss. 51-52)
I mitten av 1950-talet var Shannon medlem av redaktionskommittén för tidskriften IRE Transactions on Information Theory144. Som sådan skrev han en
ledare där han förmanade läsarna att även om informationsteorin blivit populär
var den inte ett universellt botemedel för alla problem. Han önskade att läsarna
skulle återgå till seriös forskning på högsta nivå. Det faktum att informationsteorin hade kunnat tillämpas på det mest skilda områden, till och med inom psykologi, ekonomi och sociala vetenskaper, var goda nyheter, men det skymde
också den abstrakta meningen av begreppet, menade Shannon:
Indeed, the hard core of information theory is essentially a branch of
mathematics, a strictly deductive system. (Shannon, 1956)
Men Shannon fick mothugg av en annan amerikansk matematiker, Norbert
Wiener, grundare av cybernetiken, som satt i samma redaktionskommitté som
Shannon.
Termen cybernetik lanserades 1948 av Wiener som en övergripande benämning
på studier av kommunikation med och styrning av komplexa system. Utmärkande för de matematiska modellerna är återkoppling (feedback), där observationer av det faktiska resultatet jämförs med det önskade för fortsatt korrektion
och styrning. Wieners ursprungliga definition av cybernetik betonade just likheten mellan biologiska, mekaniska och elektroniska system, men efter hand kom
det cybernetiska synsättet också att tillämpas på ekonomiska, administrativa
och sociala system. På det konkreta planet talar man numera hellre om informationstekniska delområden: reglerteknik, robotik, datorseende med flera. Wiener
hävdade att informationsteori skulle studeras som en enhet i alla sammanhang
av teorier som vilar på statistikens grunder.
I hope that these Transactions [refererande till tidskriften] may encourage this integrated view of communications theory by extending its hospitality to other papers […]. In my opinion we are in a dangerous age of
overspecialization. (Wiener, 1956)
Med andra ord Wiener ansåg att alla tre typer av problem (teknik, semantik och
effekt) skulle vara med samt att informationsteori inte bara var ett tekniskt problem, utan också hörde hemma i samhällsvetenskaper och humaniora.

144

Numera heter tidskriften IEEE Transactions on Information Theory.
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Figur 6-6 Sändar–mottagarmodellen kompletterad med återkoppling.

Sändar–mottagarmodellen kompletterades också av Wiener 1948 med den viktiga återkopplingsfunktionen, feedback (Wiener, 1961). Den funktionen ska inte
förväxlas med tvåvägskommunikation, utan i stället ses som regulator med vilken man kan finjustera meddelandet för att uppnå korrekt överföring.
Enligt Nörretranders (1993, ss. 56-57) hävdade Wiener att han skapat informationsteorin oberoende av Shannon. Wiener talade om entropi, ett mått på systemets oordning och information som ett mått på dess ordning. Wieners idé
har präglat synen på information.
I ”Fifty Years with Shannon Theory” (Verdú, 1998) beskrivs Shannons modell
som informationsteorins Magna Carta. Modellens påverkan gås igenom på de
många områden där den redan haft effekt avslutas med en uppräkning av åtta
vetenskapliga huvudområden och 41 underområden, som modellen även fortsättningsvis kommer att ha påverkan på.
[Shannons] unifying theory with profound intersections with Probability,
Statistics, Computer Science, and other fields, Information Theory continues to set the stage for the development of communications, data storage and processing, and other information technologies. (s. 2057)
David Berlo, doktor inom journalistik 1956, tillskrivs ofta benämningen sändar–mottagarmodellen (Littlejohn & Foss, 2009, s. 176). Han
definierade de olika delarna i en aktivitetsorienterad modell där meddelandet är objektet för överföringen och förkortade modellen till SMCR – sender, message, channel, receiver. Med Berlos arbete kan vi
säga att förflyttningen från telekommunikationens signalcentrerade och matematiska modell till en mer personorienterad meddelandemodell hade genomförts. Hans lärobok The Process of communication (Berlo, 1960) var dominerande i Nordamerika under 1960- och 1970-talen (Rühl, 2008, s. 29).
Berlos
SMCR-modell
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I Osmo Wiios (1973) lärobok finns en detaljerad personorienterad sändar–
mottagarmodell illustrerad med återföring. ”Under vanlig dialog förstår meddelandets kommunikator [sändaren] genast om meddelandet gått fram. Mottagarens minspel och svar innebär en återföring, som berättar om kommunikationen varit framgångsrik.” (s. 69)
Figur 6-7 Sändar–mottagarmodellen i utvecklad form enligt (Wiio, 1973), illustration färglagd av
Nationalencyklopedin.

Storskaligt, globalt och kraftfullare
Efter andra världskriget dominerade det kalla kriget och spänningen i världen.
Den massiva uppbyggnaden av kärnvapenarsenaler skrämde, och samtidigt blev
kärnkraften vardag i en civil energiproduktion. Europa återuppbyggdes. Sverige
hade kommit ut från andra världskriget fysiskt oskadat, men behövde importera
arbetskraft för att industrin skulle kunna leverera. Bilen blev under 1950-talet
den stora frihets- och statussymbolen; kommunikation blev i svenska språket
något mer än tidtabeller för tågtrafiken:
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The car was a useful status symbol in a country that claimed ignoring
matters of class, lineage, and birthplace but placed high value on material
things. It reified deeply rooted values of individuality, privatism, free
choice, and control over one’s life. (Pursell, 2007, s. 239)
Datortekniken var fortfarande i sin linda, men med transistorn utvecklades
stordatorer och började användas hos de stora företagen och myndigheterna. I
andra änden av marknaden, hos konsumenterna, kom det transistorapparater
på köksbordet och teve i vardagsrummet. Utvecklingstakten var hög och flera
formulerade den exponentiella utvecklingen: Seymour Cray145, Herbert Grosch
(Groschs lag)146 och Gordon Moore (Moores lag) 147.
När 1960- och 1970-talen trädde in skulle vi kunna tala om en hyperindustrialisering. Framtidsoptimismen var stor, och det fanns inga gränser för vad människa och maskin skulle kunna åstadkomma tillsammans. Tillväxt, full produktion
och sysselsättning, rättvisare fördelning, starkare fackföreningar och en ökad
välfärd kan sägas vara kännetecken, även om oljekrisen runt 1973 stukade utvecklingen till viss del. Storskaligheten var ledstjärna globalt och 1980 passerade Japan USA som världens ledande bilproducent (Ewerman & Hydén, 1997, s.
26). Megatrender (Naisbitt, 1984) och IT-utvecklingen med stordatorer, framför
allt IBM:s 360/370-modeller som blev de facto standard runt om världen, gjorde att den globala marknaden blev allt intressantare (Moschella, 1997, s. 8).
Stordatordominansen och tillverkarnas makt blev föremål för kritik
(DeLamarter, 1986, s. 1).
Televerket (Bratt & Åstrandh, 1989) studerade kommunikationens roll i en bok
med titeln Idébok Affärsutveckling med tele- och datakommunikation. Tanken
bakom boken var att på sikt behövde kunderna veta mer för att kunna köpa rätt
tjänster. I förordet skriver dåvarande generaldirektören Tony Hagström:

145

Seymour Cray, grundaren av superdatorn Cray år 1972, sa redan 1963: “Computers should obey a
square law – when the price doubles, you should get at least four times as much speed.” (Business
Week, 1963, s. 28).
Värt att notera är att KTH så sent som hösten 2014 installerade en Cray XC30 med 1 676 så kallade noder och ett datorminne om 104,7 Terabyte.

146

Groschs lag för stordatorer var samtida i födelse med Moores lag och den talade om stordatorerna eller
kluster av dessa som kommunicerade och deras pris–prestanda. ”In 1965, [Grosch] put forth a claim that
he “humbly” called Grosch’s Law. This law can be paraphrased as: Computer performance increases as
the square of the cost.” (Lobur & Null, 2015, s. 11:26).

147

Gordon Moore formulerade 1965 att antal transistorer på ett chip skulle fördubblas varje år. Idag talar
man om dubblerad beräkningskapacitet till fast kostnad. Gordon Moore grundade den idag världsledande chipstillverkaren Intel år 1968. http://www.intel.com/content/www/us/en/history/history-moores-lawfun-facts-factsheet.html?wapkw=moores+law
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Att kommunicera bättre och snabbare än sina konkurrenter är och har
alltid varit ett framgångsrecept oavsett vad man lägger i begreppet. I dagens kunskapssamhälle är förmågan att sända och mottaga information
och kunskap ofta av avgörande betydelse. […] Uttrycket gränslös kommunikation får flerdimensionell betydelse. Det handlar såväl om geografiska gränser som tidsmässiga, kulturella och kreativa. (s. 3)
Teknikutvecklingen var fortfarande en drivkraft för utvecklingen av teori- och
modellbyggandet inom kommunikationsområdet, ibland direkt och ibland som
en sekundär eller indirekt drivkraft. Den har inte avstannat när vi kommer till
1990. och 2000-talen.
Olika medier integreras eller konvergerar genom internet. […] Den nya
informationstekniken är därmed också ett socioekonomiskt system som
kräver politiska beslut och rättsliga regler, påpekar forskarna. Dessutom
har den skapat en betydande näringssektor där man odlar nya organisatoriska kulturer. (Larsson, 2008a, s. 22)
Forskningen bekräftar att de personliga kontakterna av typ möten blir
färre varvid de social och kontextuella signalerna minskar. […] Sammanfattningsvis medför den moderna elektronik- och datortekniken nya kontaktvägar mellan individer och tydligt förändrad organisatorisk och interpersonell kommunikation. (Larsson, 2014, s. 27)
Ska jag i ett fåtal ord sammanfatta påverkan är det att masskommunikation och
public relations fick en ny bild genom snabbheten och de stora mängderna av
information som kunde överföras och hanteras i de till synes enkla sändar–
mottagarmodellerna.
6.2.4 Att sprida politiska budskap – och en första generalisering
Shannon och Weaver var inte ensamma om att skapa kommunikationsmodeller
i slutet av 1940-talet och under 1950-talet. Den så kallade linjära modellen –
från en sändare till en mottagare, med ett medium som bärare av ett innehåll i
ett meddelande – kom att utvecklas också inom andra områden och i det närmaste parallellt. Då handlade det om modellerande efter att de två världskrigens
propaganda studerats.
En viktig lärobok från de många propagandastudierna är Walter Lippmans148
Public Opinion från 1922 och vidare hans studier i ämnet under 1920-talet. Ha-

148

Walter Lippman, 1889–1974. Amerikansk journalist och författare som tillskrivs begreppen ”cold war”
och ”stereotyp”. Lippman, Bernay och Lee var de viktigaste public relationspersonerna före andra
världskriget. (García, 2010)
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rold Lasswell studerade med sin kommunikationsmodell också propaganda under samma decennium. I hans arbete från 1927, Propaganda Technique in the
War, kan man utläsa att han anser att propaganda är ett osvikligt medel för den
som är avsändare (Mattelart, 2000, ss. 37-38).
Amerikanska presidentvalet 1940 som underlag
Paul Lazarsfeld, matematiker och professor i sociologi vid Columbia University, är central för utvecklingen av modellerna från 1940 och framåt. Hans
bidrag till utvecklingen kan sammanfattas i att han
under det amerikanska presidentvalet 1940 identifierade något som kom att
kallas ”opinion leadership” (Sills, 1987, ss. 261-266).
Lazarsfeld
Tvåstegshypotesen

Tvåstegshypotesen är i grunden upptäckten att diskussioner i mindre grupper
har större påverkan än massmedierna direkt. Påverkan sker i två steg: först
plockas mediernas information upp av opinionsledarna, som sedan sprider de
informationen vidare i de mindre grupper där de betraktas som just opinionsledare (Katz & Lazarsfeld, 1955, ss. 31-47).149
Lazarsfelds undersökningar spänner över flera områden. Han började redan
1935 med artikeln The art of asking why (Lazarsfeld, 1935) när det gäller konsumenters köpbeteenden. Han konstruerade paneler där samma grupper intervjuades över tid och han utvecklade också metoder för opinionsmätningar beskrivet bland annat i Problems of Survey Analysis från 1950 (Lazarsfeld &
Kendal, 1950). Metoder som fått användning inom public relations.
Katz–Lazarsfelds tvåstegshypotes är en enkel spridningsmodell som går att
upprepa i flera steg än två. Rogers (1992) skriver om Lazarsfeld och hans bidrag
till masskommunikationsstudier. Dels konstaterar han inledningsvis att masskommunikationsstudier inte skulle ha utvecklats, om det inte hade varit för radions snabba intåg på 1930-talet, precis som sociologin inte skulle ha utvecklats,
om det inte vore för den industriella revolutionen. Dels konstaterar Rogers
längre fram i artikeln att ingen annan person riktade in sig på studier kring
masskommunikationens effekter såsom Lazarsfeld. ”Lazarsfeld had a strong
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Katz och Lazarsfeld (1955) beskriver återupptäckten av vikten av personliga relationer i mindre grupper
vid kommunikationssituationer som tidigare betraktats som formella och ö-liknande. De beskriver den så
kallade primärgruppen utifrån sin egen Tvåstegshypotes och tre olika beforskade typsammanhang: det
industriella (med referens till Hawthorne-studierna och George Homas 1952), armén och den amerikanska soldaten (studier av Samuel Stouffer, 1949) och den urbana ”community” (studier av afroamerikanska grupper i städer, Lloyd Warner och Paul Lunt från 1941). Från de tre sammanhangen identifierar
de gemensamma element som visar på vikten av personliga relationer i masskommunikation.
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interest in applied research, a very unusual attitude for a sociologist of that day.”
(s. 470).
Katz och Lazarsfeld (1955) vidareutvecklade Tvåstegshypotesen till Mun-till-munmodellen, wordof-mouth. Den modellen bygger både på gruppförankringen från den tidigare modellen och på observationen att varje person har
ett nätverk. Katz–Lazarsfelds modell är aktuell än idag, vilket vi kan se till exempel hos Thorstensson (2006) som beskriver hur opinionsledarna idag arbetar
via nätverk och den senaste tekniken. Han skriver om masskommunikationens
död och att reklam byts mot andra kommunikationsaktiviteter.
Katz–Lazarsfeld,
Mun till mun

[…] utrymmet för mer alternativa och effektiva metoder för kommunikation som personlig påverkan och word-of-mouth [kommer] att växa –
under förutsättning att man kan visa att insatserna haft effekt, att man
kan mäta utfallet och att den ekonomiska avkastningen är bättre för reklam eller annan masskommunikation. (s. 17)
Att mun-till-mun och internet fungerar tillsammans och förstärker genom sin
inbyggda omedelbarhet syns till exempel i Silverman (2011).
Lasswell (1948) introducerar en modell med rötter
i propagandan, oftast kallad Lasswells formel.
Formeln har en tydlig envägs karakteristik och den
slutar med effekten av innehållet i kommunikationen:
Lasswells
formel

x

Vem? Säger vad? I vilken kanal? Till vem? Med vilken effekt? (s. 117)

Harold Lasswell tillhörde Chicagoskolan för sociologi, känd för sina idéer om
stadsplanering och urban sociologi. Lasswell studerade också nazisternas propaganda under andra världskriget. Lasswells formel och sändar–mottagarmodellen från telekommunikationsområdet beskriver båda meddelandet som
ett objekt vilket ska överföras mellan sändare och mottagare. Lasswells formel
och Shannon Weavers modell har dominerat läroböckerna i decennier och format vår syn på kommunikationsmodellering (Rühl, 2008, ss. 29-30).
Gerbners
generella modell

Georg Gerbner förfinade Lasswells modell och
sändar–mottagarmodellen ytterligare. Född i
Ungern doktorerade han på University of
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Southern California 1955, med avhandlingen Toward a General Theory of
Communication150, vilken tilldelades priset som bästa avhandling det året.
Gerbners modell som han själv beskrev den ett år senare, lyder som följer:
x

Någon; uppfattar en händelse; och reagerar; i en situation; genom ett
verktyg; i någon form; och något sammanhang; överbringande ett innehåll; som får någon konsekvens. (Gerbner, 1956, s. 173)

Figur 6-8 Gerbners generella modell som han själv illustrerade den (Gerbner, 1956).

Gerbner var medveten om att modellen inte adresserade det som skapar betydelse även om han kallade den en generell teori (s. 198). En annan ofullständighet eller till och med ett fel om man ska gå
på dåtidens semiotikers linje är att användaren av
modellen kan uppfatta det som att modellen likställer uppfattningen om en händelse med ett meddelande (Fiske, 2007, s. 48).
Gerbner har kanske mest blivit känd inom massmedieområdet där han både studerade och byggde
modeller för det då relativt nya tevemediets påverkan på tittarna. Han menade att de som såg mycket på teve också är mer
mottagliga för mediernas budskap, de konsumerar dessutom mer våld och är
mer benägna att tro att världen är betydligt farligare än den är. Teorin är fortfarande omtvistad – men inte inaktuell – när teveskärmen har ersatts av internet
och tydliga tecken på hur propaganda används visar sig (McQuail & Windahl,
1993, ss. 100-103).
Fiske (2007) har bilden klar när det gäller Gerbner: ”[Han] är faktiskt en av de
främsta auktoriteter vars arbeten kommer närmast sammanförandet av de båda
synsätten på kommunikation” [objekt- respektive subjektorienterad]. (s. 48)
En annan viktig person i det här sammanhanget var Carl Hovland, samtida med
Lasswell på Yale. Hovland var en pionjär inom effektforskning och social kommunikation, attityder och begrepp. Han diskuterade frågor som: Är en kommunikatör med stor trovärdighet mer effektiv än en med lägre trovärdighet? Hur
påverkar individens självuppfattning mottagandet av olika budskap? Hur påverkar grupptillhörigheten den grad av attitydförändring man accepterar hos sig
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Det är inte bara Gerbner som var på väg mot en generell teori vid denna tid. Sociologiprofessor Giorgio
Braga (då vid Universitet i Trento) skrev en kort artikel med titeln ”Toward a General Theory of Communication” 1960. Braga konstaterar att Shannons kommunikationsteori har givit ett anmärkningsvärt bidrag
till förståelsen av överföringen av meddelandet och de problem som den medför (Braga, 1960, s. 13).
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själv? Hur effektiva är skrämsel- och känsloorienterade budskap? (Johansson &
Malmsten, 2011)
Under senare delen av 1950-talet utökade Braddock (1958) Lasswells formel genom att inkludera
de två förstegen: under vilka omständigheter och i
vilket syfte. Med andra ord såg Braddocks formel ut på följande sätt:
Braddocks modell

x

I vilket syfte säger – under vilka omständigheter säger Vem? Vad? I vilken kanal? Till vem? Med vilken effekt? (s. 88)

Under varje huvudfråga listade Braddock mer detaljerade frågor, sammanlagt
70 stycken. De var tänkta att ingående diskutera både hur formeln hänger samman och hur varje steg kunde mejslas ut i detalj.
Tre ytterligare modeller från 1950-talet som bidrar
till utvecklingen är Newcombs modell eller ABXmodellen från 1953, den första som inför kommunikationens roll i ett samhälle och en social gemenskap (behandlas också under nästa modellfamilj); Westley och MacLeans från 1957, en utvidgning av ABX-modellen och
Jakobsons modell från 1958 som kommer från det språkliga hållet och ser till
betydelsen och meddelandets inre struktur (Fiske, 2007, ss. 49-57).
Newcombs modell
Westley–MacLeans
modell
Jakobsons modell

Newcombs modell och Westley–MacLeans modell beskriver att kommunikatorerna strävar efter samstämmighet kring ett objekt, som kan vara ett föremål, en
person, eller en idé (det vill säga X:et i ABX, där A är sändare och B mottagare).
Vi skapar oss en gemensam bild.
Utvidgningen av sändar–mottagarmodellerna med en intermediär, som Westley–MacLean gör, anpassar dem till dåtidens masskommunikation och präglades av massmediernas aktuella roller151.
Jakobson behandlar både de grundläggande faktorerna för att kommunikation
ska komma till stånd samt själva processen (Fiske, 2007, ss. 54-57). Modellen är
helt den språkliga traditionens motsvarighet till Shannon–Weavers modell
inom samhällvetenskaperna (McQuail, 2008, s. 3143).

151

När jag vid ett tillfälle under avhandlingens gång presenterade mina preliminära resultat fick jag kontakt
med Björn Fjæstad, som lyssnade intresserat. Efteråt skickade han sin bok Massmedia och företagen. I
den hade han och Kjell Novak konstruerat en egen modell baserat på Westley–MacLeans modell, vilken
jag återkommer till senare. Fjæstad kallar sin modell för en schematiserad form (Fjæstad & Novak, 1971,
s. 129), precis som Gårding (1997) gör när han talar om modeller. Fjæstad och Novaks modell finns inte
med i MacQuail och Windahl (1993).
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6.2.5 Masskonsumtion och massmedia
Under tiden som matematiker och teletekniker utvecklade informationsteorin
och sändar–mottagarmodellerna samtidigt som psykologer och sociologer
breddade den, blomstrade reklamen, marknadsföringen och masskommunikationen. Organisationer, privata som offentliga, utvecklade sina tankar om kommunikation och såg dåtidens nya medier som möjligheter.
Public relations lånade vid under decennierna efter andra världskriget in masskommunikationsteorierna, och de har sedan dess varit ett arvegods, ett sediment. Det var också då den starka tankemässiga kopplingen och relationerna till
massmedier och dess utveckling inleddes (Mattelart, 2000, ss. 77-78). Hur relationen mellan public relationsprofessionen och medierna ser ut idag kan vi till
exempel se i Larssons (2009), där bilden av ett ömsesidigt, om än motvilligt,
beroende framtonar. I för medierna ekonomiskt pressade tider är journalister
beroende av material från public-relations-professionella, även om de inte gärna
vill medge detta – omvänt måste public relations visa framgång genom att berätta att de har lyckats få ett inslag publicerat.
Att hypoteser och teorier provades i verkligheten
och att kommunikationen utvecklades snabbt till
förfining inom reklamvärlden är tydligt i nedanstående annons från 1958 – The Man in the Chair
(Fuller & Smith & Ross, 1958). Annonsen röstades
fram som en av de 10 bästa annonserna
under 1950-talet och den röstades också
fram som århundradets annons 1999 av
Business Marketing.152
Fuller& Smith & Ross
The man in the chair
Colley’s
DAGMAR

Figur 6-9 The man in the Chair; århundradets
annons från 1958, framröstad 1999.
I don’t know who you are. I don’t know your company. I don’t know your company’s product. I don’t
know what your company stands for. I don’t know
your company’s customers. I don’t know your company’s record. I don’t know your company’s reputation. Now – what was it you wanted to sell me?

Annonsen speglar förutsättningarna i Newcombs ABX-modell, två kommunikatorer
och ett objekt att kommunicera om, det vill
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http://rhodescomm.com/_blog/Observations/post/Why_You_Should_Care_About_the_Man_in_the_
Chair_/ Att googla annonsen ger cirka 1 miljon träffar, och tittar vi på de färska referenserna är de rörande eniga om tillämpligheten också idag (feb 2015).
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säga att sammanhanget blir strukturerat för den kommande kommunikationen
sändare–mottagare emellan angående produkten/företaget/idén X. Jämför också strukturen med Lasswells formel och den senare påbyggnaden av Braddock.
Den internationellt erkände reklammannen David Ogilvy och grundaren av
Ogilvy & Mather år 1949 på Madison Avenue skrev kort och kärnfullt att modellen sammanfattar argumentationen för företagskommunikation (Ogilvy, 1983, s.
118).
Till Sverige kom reklamvågen 1965, när ett viktigt domslut upphävde förbudet
mot så kallade returprovisioner, vilket hade hindrat kreatörerna att ta betalt för
sitt arbete direkt från uppdragsgivarna (Korpus, 2008, s. 33). Möjligheten att få
betalt för det kreativa arbetet skapade en marknadsdynamik, varvid reklambyråerna behövde rekrytera nya medarbetare som förstod den vanliga människans
behov (s. 44).
Den svenska reklamen dominerades under 1950- och 1960-talen av en personorientering. Det var auktoriteten, de kända personerna som skulle få oss att
köpa produkten. Med nya vetenskapliga mätmetoder kunde psykologin användas i utformningen av budskap. De politiska omvälvningarna runt om i världen
mot slutet av 1960-talet påverkade synen på reklamen; inte bara det att kommersiell verksamhet över huvud taget var ifrågasatt; reklamen ansågs dessutom
vara manipulativ (se till exempel Göran Palm (1968)).
Det nya sättet att arbeta, det vill säga att reklambyråerna tog betalt för
den tid som de lägger ner, påverkades dock inte. […] Det hindrar dock
inte att den reklam de producerade under 1970-talet på några viktiga
punkter skiljer sig från såväl tidigare som senare tiders reklam. Information, eller fakta blev ett viktigare inslag än tidigare. [och ibland blev]
gränsen mellan konsumentupplysning och reklam otydlig under 1970talet. (Korpus, 2008, ss. 34-35)
Den i reklambyråvärlden mycket kände David Bernstein, kreativ chef hos flera
internationella reklambyråer däribland McCann-Erickson, blev känd i Sverige
med boken Image och verklighet, om företagskommunikation (Bernstein,
1985)153.
Bernstein utgår från Lasswells modell, men kompletterar modellen med begrepp som identitet, image och profil, där identiteten är det företaget är (själ,
hjärta, kultur, med mera), image är det företaget uppfattas som (bilden) bland

153

Originalets titel: Company Image & Reality, A critique of corporate communications, 1984.
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sina intressenter, och profil är den uppfattning (bild) som företaget vill att intressenterna ska ha. Varje komplett modell av kommunikation måste därför enligt Bernstein (1985) inrymma:
1. Tankar och intryck
2. Personlighet, identitet, image
3. Sändare, kodare, avkodare, mottagare
4. Formella och informella meddelanden (och samspelet mellan dem)
5. Brus
6. Återkoppling
7. Dynamik (upprepat utväxlande av meddelanden)
8. Förhållandet mellan deltagarna.
(s. 69)
Idag är det få som ifrågasätter reklamen som sådan, även om man har synpunkter på den. Reklamen har blivit en integrerad del samhällslivet och en del av hur
vi ser på kommunikationen, en avsändare som ska nå många mottagare i bestämda målgrupper.154
Efter andra världskriget kom marknadsföringen upp på ledningsnivå. Analys,
planering, organisering och styrning på plats redan 1970. I och med att marknadsföringen blev en ledningsfråga professionaliserades också funktionerna
snabbt och beteendevetenskaperna togs in som verktyg bland USA:s företagsledare (Bartels, 1976). Bartels bok var den viktigaste läroboken under perioden
1960–1980 i USA, då det också var obligatoriskt att läsa om hur marknadsföring
och dess subdiscipliner hade växt fram (Tamilia, 2011; Shaw & Tamilia, 2001).
Hollander et al. (2005) gör en genomgång av 28 olika periodiseringar av marknadsföringens framväxt, däribland Bartels, från 1000-talet fram till idag. Avslutningen på genomgången innehåller två viktiga frågor att utforska som kanske inte bara gäller marknadsföring: Har vi verkligen förstått alla dimensioner
av marknadsföringens förändringar under detta millennium? Hur djupt har vi
grävt i de förändringar som marknadsföringen har skapat i samhället? Marknadsföringsstaten håller möjligen på att ersätta nationalstaten (s. 40).
Philip Kotler publicerade 1967 Marketing management, som än idag används som lärobok. Sveriges utveckling följde USA i fotspåren, men med
samma fördröjning som vi sett på reklamens område tidigare i kapitlet. MarkKotler
4P

154

Den framgångsrika tv-serien Madmen, sex säsonger, är naturligtvis uppkallad efter framgångarna på
Madison Avenue för cirka 60 år sedan.
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nadsföringens 4P-modell (produkt, pris, plats och promotion) som tillskrivs
Kotler155 slog starkt igenom i Sverige (Cornelissen, 2011, s. 16). Modellen 4P har
karakteristikerna envägs, med återkoppling i många former, en-till-en (grupp),
asymmetrisk modell där syftet att marknadsföra – sälja naturligt finns inbyggt i
modellen. 156
Cornelissen menar att Kotler och Mindak redan 1978 hade skrivit om sambandet mellan marknadsföring och public relations och att de två författarna förutspådde ett paradigmskifte inför 1980-talet. (Jämför avsnitt 2.2.5.) Kotler och
Mindak (1978) konstaterar, förutom att det finns ett helt kontinuum av hur
marknadsföring och public relations är relaterade till varandra, att det också
finns ett utbildningsgap dem emellan. Detta gap uppstår eftersom public relationsstudenter får sina kunskaper inom området journalism, vilket inte ger någon kunskap om ekonomiska realiteter, samtidigt som de ekonomiska och affärskunniga skolorna som undervisar marknadsföring vägrar att utbilda inom
public relations (s. 20).
Bartels definierar 1960- och 1970-talen som differentieringens och socialisationens tidevarv för marknadsföringen. Differentieringen handlar bland annat om
att man anlägger konceptuella metodologiska perspektiv och där psykologi, sociala beteenden och miljömässiga begränsningar tas med. Socialisationen handlar om vilket socialt sammanhang marknadsföringen befinner sig i, till exempel
gruppinteraktion, ansvar för samhälle, stöttande av icke-vinstintressen och
andra socialt inriktade verksamheter Hollander et al. (2005, s. 34).
6.2.6 ”The medium is the message” och massmediemodellering
Decennierna efter andra världskriget präglas av massmediernas utveckling, hur
man tänker kring dem, hur man modellerar dem, hur man använder dem i olika
sammanhang och därmed färgas också vår syn på kommunikation. Marshall
McLuhan är en av de mest kända och inflytelserika massmedieteoretikerna under andra halvan av 1900-talet. Han är ofta mångtydigt tolkad utifrån sin formulering i ’the medium is the message’, men hans utgångspunkt i denna formulering utgår helt från teknikens nya möjligheter och dess konsekvenser.
McLuhan (1962) hade redan visat tryckkonstens påverkan på samhället. I
McLuhan (1964) Understanding Media: The Extensions of Man är huvudtan-
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Jerome McCarthy tog fram marketing-mix-modellen 1960; Kotler tog in den i sina läroböcker och är den
person som framför allt förknippas med modellen.

156

Jag har personligen ett starkt minne av modellen, då jag som ung i professionen i mitten av 1980-talet
intervjuades av en uppsatsskrivande handelsstudent om Kreabs begrepp ’market education’ och beskrev
det på ett sätt så att studenten konstaterade ”det låter som Kotlers 4P”, varvid jag frågade: ”Vem är det?”
Kotler ingick inte i kurserna på KTH Teknisk fysik då.
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ken den att, eftersom ’the medium is the message’ kommer de nya elektroniska
medierna inte bara att utvidga människans sinnen, utan även att i grunden förändra samhället i en ny riktning. Poängen med McLuhans bild av den framväxande masskommunikationen är att mediet självt skulle studeras, inte enbart
innehållet i och spridningen av meddelandet som ditintills varit det dominerande (McLuhan, 1999, s. 14).
År 1999 gavs hans bok ut igen, då också på svenska. I förordet till den svenska
upplagan skrev Peter Dahlgren, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet att det är svårt att förstå uppståndelsen kring McLuhans texter med de nya insikter en generation senare akademiker och medieintresserade hade.
[…] men han är mer än enbart av idéhistoriskt intresse. Denna text, en
modern klassiker, har fortfarande mycket stimulerande att erbjuda den
nyfikne som vill försöka förstå den medialiserade värld vi idag på gott
och ont lever i. (McLuhan, 1999, s. 12)
McLuhan och Powers (1989) gavs ut postumt och introducerade idén om den
globala byn. Där kritiserades sändar–mottagarmodellen och andra liknande
kommunikationsmodeller. I boken lanserades Global Village, en global by som
idag kan tolkas som internet. Men när McLuhan skriver sina böcker handlar det
om radion och televisionen som en utvidgning av vårt medvetande. Kritiken riktar in sig på skillnaden mellan vad McLuhan kallar den visuella rymden (en linjär, kvantitativ, klassiskt geometrisk modell) och den akustiska rymden (en holistisk, kvalitativ ordning med komplex och annorlunda topologi (topologi ska i
det här sammanhanget förstås som motsatsen till linjäritet). Den akustiska
rymden är som en sfär vars centrum samtidigt är överallt och utan gränser, likt
hur vi hör. Intresset ligger således i studiet av strukturerna.
This model emerged from the discovery that all media and technologies
have a linguistic structure. Not only are they like language but in their essential form they are language, having their origins in the ability of man
to extend himself through his senses to the environment. (McLuhan &
Powers, 1989, s. x)
McLuhans tankar om helhet och på det sätt han vill göra en modell av hur tekniken påverkar vår uppfattning om kommunikation är intressant. Beskrivningen av den så kallade akustiska rymden ger kommunikationen andra egenskaper
än de traditionella, vare sig det är sändare – mottagarmodeller eller andra modeller vi tänker på. Det blir ny bild av den sociala verkligheten.
McLeod och Chaffee (1972) menar att endast McLuhan (1964) och arbeten av
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Whorf (2012)157 före andra världskriget behandlade kommunikationens effekt
och dess begränsningar dagligdags: McLuhan [redan då] med samtidigheten
möjliggjord av teknikutvecklingen inom medieområdet, och Whorf med idén att
”en person kan inte tänka eller kommunicera en tanke som denne inte har ett
begrepp eller en syntaktisk struktur för i sitt språk” (s. 82).
En enkel sammanfattning skulle kunna vara att McLuhans bild av kommunikationen slog igenom starkt och var unik, men vidden av hans tankar insågs av en
bredare publik först 35 år senare när internet hade givit en fördjupad mening åt
hans ursprungliga formulering.
Maletzkes massmediemodell från 1963 (Wiio,
1973, s. 124) är samtida med McLuhan och lärs ut
än idag, trots att den fyllt 50 år under stark teknikutveckling. En närmare granskning av modellen visar att den tar hand om
många av de faktorer som påverkar effekten av kommunikationen i en sändar–
mottagarmodell med en mediär. Här finns sändarens självbild och en bild av
mottagaren, dennes bild av sändaren, attityd och sociala omgivning med. Den är
inriktad på masskommunikation där även sändarens (mediernas) medarbetare
finns med i modellen.
Maletzkes
modell

Figur 6-10 Maletzkes kommunikationsmodell enligt (Wiio, 1973).

I den ofta citerade läroboken av McQuail (2005) finns följande genomgång av
fyra masskommunikationsmodeller som en summering av sändar–
mottagarförhållanden inom området. Innan dess har McQuail behandlat olika
aspekter på ordet ”mass-” i kombination med andra begrepp som ”processen”,
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Detta är 2:a upplagan; 1:a upplagan kom postumt (1956) efter Whorfs död 1941.
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”publiken”, ”institutionerna” och ”kulturen”. McQuail menar att det finns fyra
modeller för masskommunikation: överföringsmodellen (till exempel Shannon–
Weaver), den rituella (enligt Carey), anslagstavlan för uppmärksamhet och publicitet, samt mottagarmodellen med tolkning av diskursen.
Tabell 6-1 Jämförelse mellan fyra masskommunikationsmodeller, enligt (McQuail, 2005, s. 74).
Orientering hos
Modell

Sändare

Mottagare

Överföringsmodellen

Överföring av innehåll

Förståelsebearbetning

Den rituella modellen

Utförande

Delad upplevelse

Publicitetsmodellen

Anslående innehåll

Uppmärksamhet

Mottagarmodellen

Innehåll med bestämd mening

Tolkning enligt egen mening

Mediernas roll förändrades på många sätt genom den tekniska utvecklingen och
därmed också synen på kommunikationen sändare, mediär mottagare. Ett exempel lite närmare vår tid kommer från vad Hans Zetterberg, sociolog och
mångårig chef för opinionsinstitutet Sifo yttrade i sin föreläsning ”Makten över
det publika samtalet” på Gotlands Nation i Uppsala 1990. Föreläsningen finns i
Zetterberg (2011) och han menade att modern forskning om massmediernas roll
inte visar på det massiva inflytande på opinionen som vi tror. Men att opinionsklimatet på lite sikt och politiken påverkas av det klimat medierna skapar gäller:
De åsikter som kommer till tals i medierna – hur inskränkta de än må
vara – avgör alltså i mångt och mycket hur världens herrar kan använda
sina maktmedel. För att vara effektiv måste makten bekräftas på något
sätt och i den bekräftelseprocessen spelar numera medierna en viktig
roll. (s. 187)
Public relations utveckling och modellerande på ena sidan och massmediernas
utveckling, tekniskt, innehållsmässigt och betraktat som en miljö på andra sidan
är starkt kopplade. Vi ser avlagringarna fortfarande både i språkbruk och i användandet av kommunikationsmodeller. Det finns dock ytterligare två viktiga
kopplingar.
6.2.7 Ledarskapet som (av)sändare
Kommunikationsmodellfloran sändare–mottagare tillförs jämförelsevis inte så
mycket nytt när vi lämnar 1950- och 1960-talen och tittar på 1970-talet. Det var
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fördjupade diskurser och korsbefruktning av olika discipliner, men IT-tekniken
drev obönhörligt på. Toffler (1980) lanserade begreppet informationsöverbelastning (information overload) för en bredare publik. Toffler var inte först med
begreppet: bland andra Stanley Milgram hade använt begreppet i sina analyser
av passiverat beteende (Bomann & Jones, 2012).
Storskaligheten återfanns i beskrivningarna av den globala ekonomins framväxt, bäst exemplifierad i orden megatrender från Naisbitt (1984) och strukturella vågor av utveckling, den tredje vågen, från Toffler (1980). I detta låg också
tydliga framskrivningar av vad den nya IT-eran skulle innebära.158 Naisbitt och
Toffler var klart före sin tid och gav bilder för framtiden och kommunikation
som underbyggde det kommande nätverkstänkandet.
Men i andra änden av spektrumet ledarskap återfinns också användandet av
sändar – mottagarmodellen. Det skulle dock bära alltför långt utanför denna
avhandlings syfte att fullständigt beskriva kopplingen mellan ledarskap och
kommunikation. En del har redan skymtat i referenserna för publikt påverkande ledarskapslitteratur. En del återfinns i retoriken och dess moderna härledningar. Värt att notera är dock att i läroboken Kommunikation för ledare av
(Nilsson & Waldemarson, 2011) presenteras tre vardagliga sändar– mottagarmodeller:
Hammarmodellen – fungerar som den låter: ju mer vi hamrar, desto bättre fäster budskapet. Ledarskapet hemmavid är den främsta platsen där det sker; kallas också tjat. Eller som det sägs i skolan – upprepning är inlärningens moder.
Barriärmodellen – fungerar också som den låter. Vi upplever hinder för att vårt
budskap ska fästa. Denna modell grundar sig i beteende, och kunskapen om att
det enda jag kan erfara av en annans människa inre (bild, uppfattning) är beteendet som måste tolkas. Den vanligaste händelsen är när vi konstaterar att den
andre kommunikatorn sänder dubbla budskap: säger en sak verbalt och med
kroppen säger något annat.
Informationsmodellen - Vem säger vad, till vem, i vilket medium och med vilken effekt? (det vill säga Lasswells formel).
Nilsson och Waldemarson menar också att modellerna tenderar att inte ta in det
sociala sammanhanget. Kommunikatorerna framstår som isolerade från ”grupper, organisationer, samhälle och kultur”. De lägger inte märket till dess påver-
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På 1960-talet var det de stora datorerna och deras tillverkare (IBM, Hitachi, Bull, Unisys, med flera)
som dominerade, men under ett starkt tryck från de numera utdöda minidatortillverkarna (till exempel Digital Equipment, Data General, Norsk Data), vilka expanderade snabbt under 1970-talet, gjordes datakraft tillgänglig för många – om än inte alla.
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kan. ”Men all kommunikation äger rum i ett fysiskt och psykologiskt, socialt och
kulturellt sammanhang som påverkar både de budskap vi själva sänder iväg och
vår tolkning av andras signaler” (s. 13).
Kommunikationen mellan sändare och mottagare kan sammanfattas i följande
rubriker: ”Medfödd förmåga men inlärd färdighet”, ”Medvetenhet, avsikt och
ord”, ”Det slutar aldrig” [pågår oavbrutet], ”det går inte att låta bli”, ”och det
kan inte göras ogjort”, för att landa i samtalet med två nivåer: innehållet
[verbalt, vad] och relationen [kroppsligt beteendet, hur]. Rubriken ”det går inte
att låta bli”, är intressant emedan den också visar hur ett antagande kan vara
inbyggt så att vi inte först lägger märke till det. Formuleringen bygger på
Watzlawicks axiom ”One cannot not communicate” (Watzlawick, et al., 1967, s.
51).
Watzlawicks andra axiom: Varje kommunikation har ett innehåll och en relation
till sådana att den senare klassificerar den förra och därför är en metakommunikation; Relationens natur är betingad av uppdelningen i sekvenser mellan
kommunikatorerna; Människor kommunicerar både digitalt och analogt. Det
digitala språket är mycket komplext med en omfattande satslära (syntax), men
saknar tillräcklig betydelselära (semantik) för relationen. Med den analoga är
det tvärtom; All kommunikativ utväxling är antingen symmetrisk eller komplementär beroende på om utväxlingen är baserad på likhet eller olikhet mellan
kommunikatorerna (s. 51). Noterbart är att inte bara det första axiomet återkommer hos andra modellbyggare, utan även de andra fyra likaså. Symmetribegreppet är ett sådant som just dominerat public relations.
Å andra sidan kan det mycket väl vara så att bilden av ledarskapskommunikation som målas upp genom storsäljande böcker som The One Minute Manager
(Blanchard & Johnson, 1996) har större påverkan på vilken modell vi har för
ledarskapets kommunikation än kommunikationsmodellerna som sådana. Bokens omslag hävdar att mer än 250 000 exemplar hade sålts då. Texten inleds
med: ”In this brief story we present to you with a great deal of what we have
learned from our studies in medicine and in the behavioural sciences about how
people work best with each other.” (s. 1). De tre ”hemligheterna” som lärs ut i
kortform är att sätta mål, ge beröm och ge reprimander.
Avgränsat till denna avhandling är det dock Grunig och Hunts Tvåvägs symmetrimodell och Grunigs mångåriga studier för att utröna hur excellens inom public relations och dess ledarskap som har varit bland de viktigaste faktorerna för
modellutvecklingen, som vi ska i se nästa avsnitt.
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6.3 Saminriktning – ömsesidighet, konvergens och balans
Saminriktning eller co-orientation har en annorlunda bakgrund än Riktningsmodellen med dess sändar–mottagarmodeller. För public relations i Sverige är
det intressentmodellen som kommit att bli den dominerande idag. Internationellt är det både intressentmodellen i sin amerikanska form och Grunigs Tvåvägs symmetri som dominerar.
Saminriktningsmodellen
Dubbel

Riktning
Förbindelsefaktor

En-till-många

Förlopp

Subjekt

Medium

Primär
Sekundär

Följande modeller ingår i familjen:
Wendell Johnsons modell
Newcombs ABX-modell
Schramms cirkulära modell
Rhenman–Freemans Intressentmodell
Kincaids Konvergensmodell
Grunig & Hunts Tvåvägs symmetriska
modell

Symmetrisk

Företräde
Samspel

Alla typer

Målsättning
Initiering

En-till-många
Många-till-en

Prioritet

Ja

Kraftspel

Ja

6.3.1 Föregångarna
Fiske (2007) lär ut många modeller, men naturligtvis inte alla. När jag läser i referenslistor finns
det en modell som kompletterar hans genomgång
och som också kan betraktas som bland de första med saminriktning. Det är
Johnsons modell, uppkallad efter Wendell Johnson, som beskrevs till fullo första gången 1953. Det är en modell där processen står i fokus, och den modelleras i fem stadier händelsen, stimulering av sinnen, förverbalt tillstånd, omformning i symboler, och till sist formulering av uttryck (se Figur 6-11). Titeln på artikeln är talande – ”The fateful process of Mr A talking to Mr B.” och även att
den publicerades i Harvard Business Review. (Johnson, 1953)
Wendell Johnsons
modell

Johnsons modell publicerades i delar tidigare, framför allt hans illustration, dels
i en egenbok 1946, dels i Mass Communication 1949 med Schramm som
redaktör och dels Quarterly Journal of Speech 1951.
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Johnson har tagit in sammanhanget och fokus ligger på interagerandet och de
element som påverkar kommunikationen som en handling och han använder
studier gjorda vilka visar på dynamiken i grupp när alla både lyssnar och talar.
Freud, Korzybski159 och Pavlov ges som viktiga referenser för tolkningen hos
kommunikatorerna.
Figur 6-11 Wendell Johnsons model (Johnson, 1953).

Johnsons modell förebådar samverkan; han hävdar att hans modell är förförande enkel och att vi tar modellen sändare–mottagare mycket för given.
Samtida med Johnsons modell är ABX-modellen
av Theodore Newcomb som vi såg i det tidigare
kapitlet också en föregångare. Modellen förutsätter att människor behöver information. Det är inte enbart en rättighet, utan en
nödvändighet för att jämvikt ska kunna nås och upprätthållas (Fiske, 2007, ss.
50-51).
Newcombs
ABX-modell

Figur 6-12 Newcombs ABX-modell. Efter (Fiske, 2007).

Communicative acts are distinctive in that
they may be aroused by and may result in
changes anywhere within the systems of relations between two or more communicators
and the objects of their communications.
(Newcomb, 1953, s. 403)
Utvidgningen av ABX-modellen med en intermediär som fler modellskapare
genomförde under 1950- och 1960-talen, anpassade modellen till dåtidens
masskommunikation och präglades av massmediernas aktuella roller.
I dessa är också tonvikten på envägskommunikationen tydlig.

159

Alfred Korzybski, 1879-1950, var en polsk-amerikansk filosof som grundade The Institute of General
Semantics.
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En tredje samtida modell är Schramms cirkulära
modell också kallad Osgood–Schramms modell då
Schramm inkorporerade Osgoods idéer om hur
tolkningen sker. Modellen återfinns i Schramms stora antologi från 1954
(Schramm, 1954). Vid första påseende är det en sändar–mottagarmodell med
återkoppling, men den utvidgar det kommunikativa handlandet till att bli cirkulärt. Sändare–mottagare växlar och är både sändare och mottagare i modellen,
precis som i Johnsons modell. Samtidigheten är framträdande, men modellen
hanterar inte vilket medium som används mellan kommunikatorerna. Tolkningen i modellen innebär en hantering av språkliga störningar, missförstånd.
Det finns dock inte något inbyggt i modellen som gör att konsensus ska uppnås.
Schramms
cirkulära modell

Schramm betonar dialogen och samtidigheten; vi som deltagare tolkar det som
sägs till oss på samma gång som vi förbereder vad vi ska säga till den som talar
till oss. Modellen utgår från ett kontinuum av meddelanden som bryter in i varandra för att öka förståelsen i den pågående dialogen, utan tid som en begränsande faktor. Det finns en tydlig interaktion och den pågår mellan två individer
eller mellan två grupper (organisationer) eller blandning av grupper och individer, en social interaktion.
Figur 6-13 Schramms cirkulära modell enligt (Windahl & Signitzer,
2009).

Även om modellen inte förutsätter att man befinner sig i
samma rum ser vi att modellen får större giltighet om vi
kan meddela oss både verbalt
och icke-verbalt: nicka bejakande, höja en varningens
finger med mera, vilket innebär samtidig rumslig närvaro, även på distans via
ett medium.
Schramm utvecklade tjugo år senare en modell baserad på relationer. Det markerade en viktig förändring från den tidigare synen emedan den mottagande
kommunikatorn blev en aktiv sådan i stället för en passiv (med viss återkoppling i vissa fall) som varit fallet i de tidiga modellerna (Rogers & Kincaid, 1981, s.
35).
Kincaids konvergensmodell från 1979 är också en föregångare till intressentmodellen, en saminriktnings- och konsensusmodell där kommunikationen är en
process i vilken ”participants create and share information with one and
another in order to reach a mutual understanding” (Rogers & Kincaid, 1981, s.
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35). Modellen är enligt McQuail och Windahl (1993) speciellt lämplig för utvecklingsländer där kultur och maktförhållanden är sådana att gapet mellan
sändare och mottagare är så stort att det endast kan överbryggas med små steg
som bygger ömsesidigt förtroende. Konvergensmodellen betonar det generella
målet med kommunikation, det vill säga att komma till en ömsesidig förståelse.
Därmed blir också tiden som faktor en viktig del i processen. Förståelse är här
inte samma sak som att man har samma uppfattning eller blir överens till slut;
det kan lika gärna vara ömsesidig förståelse av skillnaderna i de olika uppfattningarna.160
Tillsammans hanterar dessa tidiga modeller från språk och psykologiområdena
föränderliga situationer där sändare och mottagare kan vara både och, samt att
kommunikationen är en process (illustrerad som en sluten loop). Dessa föregångare till de två idag dominerande modellerna inom public relations är viktiga
då mycket av den grundläggande forskningen kom tidigt och från vitt skilda områden (LeRoy, 1956). Återkopplingen är inte bara ett meddelande, den innehåller början till en interaktion.
6.3.2 Miljöfrågan kunde ha skapat intressentmodellen
Sverige hade på 1970-talet ett antal samhälleliga debatter som påverkade synen
på kommunikation, information och public relations. Det var motsättningar
som hade sin grund i den negativa inställningen till företag och företagande, den
starka utbyggnaden av den offentliga sektorn och miljöfrågan (Larsson, 2005, s.
92).
Miljöfrågan skulle ha kunnat skapa en diskussion om vilka legitima intressenter
som företaget har utöver ägarna, men det hände inte. Det blev i stället diskussionen om företagsdemokrati som skapade den. I början av 1960-talet tog miljödebatten fart, dels i debattform med den internationellt erkända debattboken
Tyst vår av Rachel Carson 1962 och Hans Palmstiernas bok Plundring, svält,
förgiftning från 1967 samt dels i då redan inträffade händelser, till exempel
Minamatakatastrofen i Japan 1956 med dess återverkningar.
Rachel Carson tog upp farorna med DDT, bekämpningsmedlet mot malaria, och
menade att om myggor utrotas kommer även fåglarna dö: då blir våren tyst.
Minamatasjukan upptäcktes och uppkallades efter kvicksilverförgiftningarna i
Minamata. Det tog tre år innan orsaken hade fastställts i november 1959: att
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McLeod och Chaffee (1972) menar att konvergensen kan pågå i evighet enligt följande enkla struktur:
grunden – Vad tänker jag [om X]? första ordningen – Vet jag vad den andre tänker? andra ordningen –
Vet den andre vad jag tror att han tänker? tredje ordningen – Tror jag att den andre vet vad jag tänker att
denne tänker? och så vidare i oändlighet (s. 63).
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symptomen berodde på utsläpp av metylkvicksilver i avloppsvatten från en närbelägen kemisk industri.
I Sverige hade vi till exempel företaget BT Kemi i Teckomatorp, som grävde ner
gifttunnor i början av 1970-talet; marken saneras ännu idag, samt hormoslyrdebatten. Hormoslyr var ett ogräsbekämpningsmedel som användes bland
andra av SJ för att hålla rent på banvallarna och skogsbruket för att ta bort lövsly. Hormoslyr förbjöds 1977. Företag och organisationer blev tvungna att fundera närmare på sin roll och sin kommunikation när miljöfrågan gjorde entré på
den publika scenen.
I Sverige präglades kommunikationen inom miljöområdet av Naturvårdsverkets bildande 1967 och av dess förste GD Valfrid Paulsson som
ledde verksamheten under 24 år fram till 1991. […] Den första perioden,
dvs. 60-talet präglades av en konflikt mellan vetenskapen och journalistiken emedan de förstnämnda fått upp ögonen för att sprida sina rön och
de andra menade att vetenskapsmännen hade undanhållit fakta.
(Jonsson, 2009, s. 57)
Djerf Pierre (1996) konstaterar att på 1960-talet var miljörapportering en spegel
av avsändarna: på 1970-talet blev den en kritisk dokumentation och 1980-talet
liknade den en populariserad miljörapportering. Miljöfrågan kom att skapa en
konfrontationslinje mellan medierna och företagen. Med andra ord medierna
började kritiskt granska aktörerna, från att tidigare till övervägande del ha vidareförmedlat vad experter och politiker sa.
Det är inte bara kemi- och skogsindustrin som står inför opinions- och
relationsproblem genom miljörörelsens aktiviteter; flera andra industrigrenar blir också indragna i att hantera dessa frågor. Exempelvis hamnar
förpackningsindustrin i skottgluggen för nedskräpning i naturen. Även
biltillverkarna hamnar i miljömässig motvind. (Larsson, 2005, ss. 7879)161
Då kom företagen i centrum för en intensiv kommunikation med omgivande
intressenter, myndigheter, allmänhet och medier. Men kommunikationen var
helt präglad av modellen sändare och mottagare; ingen av de då existerande
modellföregångarna som förebådade saminriktning tycks ha varit intressant.
Misstro och konflikt hindrade.

161

Håll Sverige rent skapas som svar på nedskräpningen.
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6.3.3 Rhenman först med intressentmodellen?
Rhenman-Freemans
Intressentmodell

Det finns som vi sett flera modeller inriktade på
samverkan och medverkan som kom till på 1950talet som pekade i riktning mot intressentmodellen.

Det svenska språkområdet är begränsat, vilket troligen har medfört att Rhenmans (1967)162 tidiga arbete med intressentmodellen inom organisation och
administration inte uppmärksammats internationellt såsom den förtjänar. Det
syns när intressentmodellen (stakeholder model) i den engelska litteraturen på
1980-talet med Edward Freeman som utpekad fader börjar få genomslag
(Laplume, et al., 2008, ss. 1152-1153). Freeman själv är mer ödmjuk kring sitt
”faderskap” och konstaterar att Stanford Research Institute, SRI, redan 20 år
innan han själv såg att stödet från alla intressenter var centralt för företagets
framgång (Freeman & Reed, 1983, s. 88). Men även Rhenman hade kontakter
med Stanford.163
Freeman hänvisar också till Ansoffs klassiska bok Corporate Strategy från 1965
som startpunkten (Freeman & McVea, 2001). Ansoff hänvisar i sin tur till Cyert
och March (1963) med en motsvarande intressentansats. Men Ansoff ska, enligt
Freeman, föredra en uppdelning i ekonomiska och sociala mål för företaget där
de sociala är randvillkor för de ekonomiska. Freeman noterar också Rhenmans
arbete:
For the most part the development of the stakeholder concept was slow
during the late sixties and early seventies, except for the continued work
at SRI by a number of researchers and consultants. A notable exception is
the work of Eric Rhenman in Sweden, who applied the concept to industrial democracy. (Freeman & Reed, 1983, s. 89)
När Laplume et al. (2008) analyserar litteraturen som behandlat intressentmodellen mellan åren 1984 och 2007 finns även Rhenman omnämnd (s. 1156).
Men det finns också forskare som gått längre tillbaka i historien och hävdar att
Mary Parker Follett redan 1918 publicerade de idéer som sedermera, mer än 60
år senare, blev intressentmodellen (Schilling, 2000, s. 224).

162

Rhenmans första upplaga Företagsdemokrati och företagsorganisation kom 1964.

163

Eric A K Rhenman, urn:sbl:6648, Svenskt biografiskt lexikon (artikel av Bengt Stymne).
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Figur 6-14 Rhenmans intressentmodell
(Rhenman, 1967).

Eric Rhenman grundade SIAR,
Scandinavian Institute for Administrative Research 1966, ett kombinerat forskningsinstitut och managementkonsultbolag. Två år före
grundandet hade han lanserat intressentmodellen för företag i sin
första upplaga av Företagsdemokrati och företagsorganisation.
Intressentmodellen var då en företagsekonomisk modell som skulle
förklara hur balansen mellan olika
intressen skulle kunna uppnås. Idag har den vunnit bred användning inom
kommunikationsområdet och kompletterats med undermodeller (Cornelissen,
2011). Rhenman (1962; 1967) ger både direkta referenser och vägledning för den
som vill studera mer kring influenser och upphov till modellen som sådan.
En intressent är en aktör som har intressen i en viss annan organisations verksamhet. En intressent kan både påverka och påverkas av verksamheten. I vissa
fall har intressenterna gemensamma intressen, i andra fall kan de stå i konflikt
med varandra.
Figur 6-15 Företaget i korselden
(Rhenman, 1967).

Sven-Ivan Sundqvist (1964), en
av de mest tongivande ekonomijournalisterna i Sverige, recenserar Rhenmans modell och
menar att han har ”en god förmåga att omformulera tidigare
fastlåsta problem” (s. 161). Men
Sundqvist menar också att
Rhenman vid analysen av vad
som ger jämvikt och balans
mellan företagets olika intressenter inte tagit upp Galbraiths
(1956) syn på lösningar som
belyser hur företag skulle kunna gå hand i hand med fackföreningar för att reglera löner och att regeringar kan reglera för att kompensera för marknadsmisslyckanden.
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Sundqvist ger en intressant kommentar till Rhenmans analys för konfliktlösning
(konfliktutjämning) och spelteoretisk terminologi och frågar sig om just spelteorin skulle kunnat ha klargjort frågeställningarna ytterligare (Sundqvist, 1964, ss.
162-163).
6.3.4 Freeman – “the father of the stakeholder model”
I den engelskspråkiga litteraturen kommer intressentmodellen cirka tjugo år
senare än Rhenman i och med Freemans bok Strategic Management: A Stakeholder Approach (2010) med en första utgåva från 1984. Intressentmodellen
intar idag en central plats inom public relations, vilket syns både i den akademiska diskussionen och i läroböckerna.
Donaldson och Preston (1995) analyserar modellen utifrån att den, utöver att
den är beskrivande, också är instrumentell, normativ och styrande. Att den är
beskrivande är enkelt att se. Att den är instrumentell innebär att den ger ett ger
ett ramverk för hur man kan undersöka intressenterna och relatera dem till företagets mål. Den normativa aspekten är här att intressenterna har ett legitimt
intresse i företaget oavsett om företaget anser det eller inte. Intressenterna har
ett eget värde, inte bara i det att de kan påverka andra.
Det normativa är styrande och kan ingå i ledarnas vardag, men kan också ge
vägledning beträffande i vilken utsträckning som olika intressenter ska involveras och i vilka processer.
Sveriges Kommunikatörer, menar att intressentmodellen lanserades av Helge
Jonsson 1980. Jonsson hade samma år börjat på Vattenfall som informationschef och behövde en modell som betonande dialogen (tvåvägs) snarare än målgruppen (envägs) efter folkomröstningen om kärnkraften i mars 1980.164 Han
presenterade intressentmodellen för Vattenfalls ledning i september där den
fick god respons.165 Idag är intressentmodellen okontroversiell, den är ett dagligt
redskap för alla dem som professionellt arbetar med kommunikation.166

164

Samma erfarenheter hade Kreab när företaget hjälpte dåvarande Televerket att lansera datakommunikationstjänster, med början 1981 och sedan under dryga 15 år. Det var uppenbart att det behövdes en
dialogmodell; Kreabs modell kallades i början intressentrosen.

165
166

Samtal med Helge Jonsson i mars 2014.

I Cornelissen (2011) finns följande avdelningar under kapitlet om intressenter; Stakeholder Management; The nature of stakes and stakeholder; Stakeholder communication; Stakeholder salience model;
The power-interest matrix; Stakeholder engagement and collaboration. Om vill man läsa vidare, ges Edward Freeman som rekommendation.
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Figur 6-16 Jonssons intressentmodell från 1980. Källa: Helge Jonsson

Det är också naturligt att utvecklingen blivit så om vi tittar tillbaka på Rhenmans referenser och särskilt dem som behandlar kommunikation (Dorsey,
1957/58) samt analyserar Freemans beskrivning om framväxten av modellen
utifrån public relationsområdet:
Public relations and corporate social action have a history too long to be
catalogued here. However, a recent development call for more farreaching change in the way we look at corporate life, and that is the good
currency of the idea of ’stakeholders’. (Freeman & Reed, 1983, s. 89)
Intressentmodellen har fått ett stort genomslag (Theaker, 2012; Cornelissen,
2011) även om inte alla kallar den intressentmodellen.167 Anledningen till det är
att den på ett tydligt sätt visar vilka som har intressen i och utövar inflytande på
verksamheten och omvänt påverkas av denna.
Men begreppet målgrupper används också fortfarande. Larsson (2008a) har en
genomgång av skillnaderna i begreppen intressent och målgrupp där han också
konstaterar att internationellt är intressent oftast lika med målgrupp. Han me-

167

Arenaanalys är ett exempel på hur kommunikationsföretaget JKL benämner sin kommunikativa omvärldsanalys enligt intressentmodellen.
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nar att på svenska är skillnaden tydlig; målgrupp – det vill säga ”att nå en önskad grupp”, medan ”intressenter är de grupper som berörs av organisationen,
antingen de tilltalas av eller själva tilltalar den” (ss. 144-146).
Intressentmodellen intar idag en central roll för analysen av en organisations
roll och dess kommunikation. Men när Rhenman publicerade modellen handlade det inte direkt och uttryckligen om kommunikation, utan om att förstå organisationer och företag som en politisk arena på vilken verksamhetens olika intressenter skulle mötas och komma överens.
6.3.5 Intressentmodellen behöver undermodeller
Att företagens intressen och därmed dess verksamhet befinner sig i ett sammanhang är nog ingen som ifrågasätter idag, men det började uppmärksammas
först för femtio år sedan. Idag har vi lagstiftning och andra bindande överenskommelser för att till exempel värna om miljön, att värna om minoriteters intressen eller att ge och värna intellektuella rättigheter. Det gäller också lagstiftningen för vissa specifika intressenter, som arbetsmarknadens parter och liknande.
En public relationsansvarig har idag att väga många intressen mot varandra –
om inte dagligen, så när man lägger fast sina strategier. En central aspekt är att
teknikutvecklingen har påverkat mediemiljön så att, oavsett om det är fråga om
traditionella eller nya medier, har ledtider blivit mycket kortare och omloppshastigheter mycket högre.
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Figur 6-17 Mediernas utveckling i intressentmodellen. Från egen målgrupp till att vara sammanbindande. Källa Kreab.
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Donaldson och Preston (1995) analyserar intressentmodellen ingående. De
kommer till slutsatsen att den har sitt berättigande i och med att den är mer än
enbart beskrivande, den är också normerande och instrumentell. Laplume et al.
(2008) hämtar upp Donaldson och Prestons uppdelning för sin stora artikel-
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genomgång168 och kompletterar dessa med två ytterligare aspekter: modellens
definition och framträdande drag samt teori och debatt. Modellen har rönt
framgång då den berör169 människor på ett positivt sätt, även om det enligt dem
också finns belackare till modellen. Lite senare i artikeln konstaterar de att teorin och dess språk användes framgångsrikt av dåvarande brittiske premiärministern Tony Blair i hans intervjuer och publika tal, vilket i sin tur styrkte praktikerna i användningen av vad som ditintills hade varit en akademisk konstruktion.
I analysen drar författarna slutsatsen att intressentmodellens framskjutna plats
och dess breda acceptans och relevans tvärs över många olika funktioner i verksamheter kommer av den riktar in sig på oetiskt och oansvarigt beteende i verksamheter. Den omfattar både strategi och moral (s. 1180).
Att kommunikation som sådan är en viktig del syns i genomgången av de fem
aspekterna från Donaldson och Preston samt i Laplume et al.170; där hantering
av företagets goda namn och rykte, hur man gör intryck, retorik och bilder (av
företaget) finns diskuterade. Även positionering i nätverk och intressenternas
deltagande samt användning av medling är avhandlade. Ytterligare andra
aspekterna är kommunikation indirekt, genom ord som påverkare, inflytande,
legitimitet, relationsstruktur, relation och lärande organisation.
Cornelissens (2011) har ett kapitel om intressentmodellen i den sektion han kallar Conceptual foundations (ss. 37-58). Han tar där modellen ett steg längre när
det gäller innehållet och introducerar undermodeller som adresserar den normativa aspekten.
Den första av undermodellerna är ett traditionellt venndiagram för att förklara
klassificeringen av intressenterna, som behöver göras, i dimensionerna inflytande (styrka), legitimitet och angelägenhetsgrad. Med överlappande mängder
(snitten) blir det sammanlagt sju klasser där alla får utmärkande drag som ger
förutsättningar för kommunikationen med var och en av de sju.

168

Laplume et al. (2008) gör en genomgång av sammanlagt 192 vetenskapliga artiklar om intressentmodellen fram till och med 2008.

169

En av referenserna som Laplume et al. (2008) gör går till Karl Weick och artikeln ”That’s Moving Theories that Matter”. Weick skriver: ”Compassionate theorists of organizational life may be those who pay
more attention to feeling and engagement.” (Weick, 1999, s. 140).

170

Laplume et al. (2008) för ytterligare en diskussion som kommer in direkt på kommunikationsområdet,
och det är hantering av olika kriser sprungna ur bland annat oetiskt beteende av företaget. Kriser, krishantering och kriskommunikation är ett eget område där modeller som intressentmodellen skulle kunna
vara ett beredskapsanalytiskt verktyg. Vid själva krisen gäller att allt är inövat och att alla regler följs; det
finns inga genvägar i förberedelserna som innehåller allt från riskanalyser till telefonlistor.
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Figur 6-18 Undermodell för klassificering av intressenter (Cornelissen, 2011)

Den andra undermodellen kallar Cornelissen för
inflytande–intressematrisen. Det är också
en välkänd typ av kategorisering, där axlarna
är ”inflytande” och ”intressen i” och kategorisering med de två värdena låg och hög. Även här
är kategoriseringen av
intressenterna ämnad
att ge förutsättningarna
för kommunikationen.
För den som är bekant
med intressentmodellen är detta något som görs inledningsvis när ett kommunikationsproblem ska lösas och ger ofta också en uppdaterad bild av verksamhetens olika relationer på samma gång (Ihlen, 2013).
Den tredje undermodellen är en variant av modellen DAGMAR171 från marknadsföringsområdet, awareness – comprehension – conviction – action, vilken
Cornelissen kallar ”From awareness to commitment”. De fyra stegen i hans undermodell är
x
x
x
x

Awareness – nås genom nyheter, rapporter, promemorior
Understanding – nås genom diskussioner, möten, utbildning
Involvement – nås genom konsultation och debatter
Commitment – är tidigt inkluderande, kollektivt problemlösande.

Syftet här är att lyfta fram vad som är strategi och taktik i kommunikationen. Då
menar Cornelissen att intressentmodellen har tre strategier, eller som han till
slut väljer att kalla dem kommunikationsmodeller mellan organisation och intressenter. Dessa tre är:
1. Den informativa strategin – envägs och symmetrisk
2. Den övertalande strategin – tvåvägs och asymmetrisk
3. Dialogstrategin – tvåvägs och symmetrisk.

171

Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. Jämför med stegen attention, interest,
desire och action från AIDA-modellen.
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Symmetri eller asymmetri är kopplat till ett företräde för någon av kommunikatorerna och detsamma som Grunig använder i sin modell. Är kommunikationen
symmetrisk, sker den på lika villkor mellan deltagarna; är den asymmetrisk, har
någon av deltagarna någon form av företräde, egeninitierat eller på annat sätt
skapat.
Den informativa strategin ovan blir lite motsägelsefull eftersom det i envägs
(sändare till mottagare) finns inbyggt ett företräde för den som sänder, annars
blir det ju ingen riktning. Cornelissen menar dock att sändaren förhåller sig objektiv, informativ, i den meningen att det är en redovisning, ingen övertalning.
Det är enkelt att förstå att en övertalande strategi inbegriper företräde. Andra
fall är när den ena parten vill utbilda den andre, men också lite mer frekvent;
när den ena parten sätter agendan för ett möte. Sist men inte minst: det kan
också ske helt informellt genom att leda diskussioner (understanding-punkten
ovan).
Lika enkelt är det att se Cornelissens andra tre punkter i undermodellen (awareness, involvement och commitment) är symmetriska. Att den övertalande
strategin är tvåvägs förklaras med att den måste ha en stark form av återkoppling, eller snarare interaktion för att den som har företräde dels ska kunna veta
om förståelsen uppnås och dels under resans gång ska kunna finjustera de aktiviteter som görs för att öka möjligheterna att uppnå den önskade förståelsen.
Förståelsen för dialogen mellan intressent och verksamhet syns tydligt i Rawet,
Dahl och Flick (2002) som branschföreningen PRECIS gav ut. Redaktörerna
menar att kommunikation har utvecklats till en ”affärskritisk funktion som bidrar till att avgöra om en organisation är blir framgångsrik eller inte” (s. 7).
Kärnan är att envägskommunikation byggd på modellen masskommunikation
har ersatts av dialog och noggrann kartläggning och lyssnande, vilket ger möjlighet att bygga på ett intresse hos publikerna som redan finns. ”Om budskapen
är väl utformade, så har de stora möjligheter att skapa förståelse och därmed
leda till önskade beteenden.” (s. 15).
Ett annat samtida exempel finns i Management Magazine (2004), en svensk
tidskrift för chefer och ledare som gavs ut i samarbete med Harvard Business
Review. Lars Wiberg, pedagog, skriver om lyssnandet och den moderna dialogen och gör en parallell med skillnaden mellan gamla huskurer och modern medicin för att förklara skillnaden mellan traditionell dialog och modern. ”Tack
vare några moderna forskares och tänkares insatser har vi nu tillgång till en
sammanhållen teori och praktiska anvisningar för dialogen.” (Wiberg, 2004, s.
36). Det vill säga precis som i medicinen vet vi nu också varför dialogen funge-
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rar, inte bara att den fungerar, och får betydligt bättre effekt ut av den såväl som
tillämpningar inom nya områden.
Cornelissen tar som avslutning upp hur intressentmodellen utvecklats sett utifrån ett ledningsperspektiv. Han menar att den igår var avdelningsorganiserad
(fragmenterad) och att idag är den integrerad i verksamheten. Igår var den till
för att hantera relationer; idag ska den också bygga relationer. Igår skulle modellen minimera utomstående påverkan; idag ska den främja ömsesidig nytta.
Igår tolkades den olika av olika ledare i verksamheten; idag är den en konsistent
modell som vilar på verksamhetens värderingar, långsiktiga mål och strategier
för att nå dem. Om vi jämför Cornelissen med Wood (2012)172 ser vi också en
betoning på ömsesidighet och dialog: ”The concept of stakeholder management
is being increasingly replaced by stakeholder engagement premised on dialogical approach.” (s. 117) Och det kan vi se som en brygga mellan intressentmodellen och Tvåvägs symmetri-modellen (nedan).
6.3.6 En modell från public relations och modelldiskussionen
Den andra dominerande modellen inom public
relations som kommer på plats under 1980-talet
är Grunig och Hunts (1984) Two-way symmetric
model, Tvåvägs symmetrisk, men också kallad co-orientation model. Enligt
Grunig är detta den modell som bäst hjälper en verksamhet att professionellt ha
relationer med sina publiker (intressenter). En balans uppnås mellan olika intressen (agendor) och ökar sannolikheten för ömsesidig förståelse.173
Grunig och Hunts
Tvåvägs symmetriska

Tvåvägs symmetrimodellens upprinnelse går tillbaka till Newcombs ABXmodell från 1953 som har karakteristiken en-till-en, tvåvägs och subjektorientering. Utöver det utgår modellen ifrån att kommunikatorerna i dialogen både bär
på en idé och har förmågan att utvärdera den andres idé. Det är viktigt hur
snabbt vi kan få modellen att svänga in mot något gemensamt, och det är här
kommunikatorernas uppfattning om verkligheten är avgörande. Få gemensamma nämnare ger många steg mot konvergens.
Grunig och Hunts införande av symmetribegreppet är dock inte helt entydigt.
Författarna konstaterar att många organisationer och företag använder den

172

Emma Wood är senior lärare vid Queen Margaret University, Edinburgh och f.d. redaktör av Journal of
Communication Management. Hon är en av 17 författare i läroboken.

173

Grunig och Hunts lärobok innehåller som sagts tidigare inte bara en modell, utan fyra. Därutöver flera
kapitel vilka behandlar public relations historia, vad yrket innebär och vilket ansvar det har, roller, budgetering målsättande, organisation, legala aspekter med mera. Även hantverket har sina kapitel. Ganttschemat, Perth-schemat, pressmeddelandet, radio, tv och det talade ordet får alla sina avsnitt. Lobbying
och andra aktiviteter som film utställningar och annonsering behandlas också.
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asymmetriska modellen, men kallar den både symmetrisk och tvåvägs. Grunig
och White (1992) menar att symmetribegreppet är skillnaden mellan återkoppling (asymmetri), såsom det beskrivs av Wiener och andra inom cybernetiken,
och dialogen (symmetri), där idealt både initiativtagaren och publiken båda
ändrar sig på något sätt under dialogen. Forskare och praktiker har ifrågasatt
om det går att uppnå full symmetri: det kan snarare vara en utopi än något
uppnåeligt (Waddington, 2012; Gower, 2006; Murphy, 1991; Eriksson, 2003).
Gower och Murphy lägger till exempel in jämvikt i begreppet symmetri och att
det egentligen handlar om vem som har makten.
Grunig och Hunts modell har helt klart blivit dominerande, men arvegodset de
hade att bygga på är rikhaltigt. McLeod och Chaffee (1973) drar slutsatsen att
forskningen inom saminriktade modeller är från mitten av 1960-talet och att
den är en ”eklektisk syntes” (ss. 470-471) av fem äldre skolor. De presenterar sin
modell för hur man ska mäta saminriktning enligt nedanstående figur. Broom
(1977) tar upp detta:
Co-oriental measurement of corporate-public understanding of an issue requires collecting data to answer four questions: How does corporate management define the issue? How does corporate management think Public A
defines the issue? How does Public A define the issue? How does Public A
think corporate management defines the issue? The answers to these four
questions are the four measures represented by the boxes. (ss. 114-115)
Figur 6-19 Mätmodell för saminriktning (Broom, 1977, ss. 114-115).
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Figur 6-20 Kommunikation förälder–barn med saminriktning och fyra olika typer av kommunikation (McLeod & Chaffee, 1972, s. 85).

McLeod och Chaffee (1972) använder saminriktningen som pilarna visar i en
situation där A är förälder och B är barnet. Här syns tydligt influenserna av
ABX-modellen. Grunig och Hunts illustration av sin modell är också hämtad
från denna bok.
Broom (2009, s. 238) har en variant, där kommunikatorernas kulturskillnader
modelleras på samma sätt som i Tvåvägs symmetri.
Figur 6-21 Kulturskillnader i saminriktning (Broom, 2009, s. 238).

Dessa varianter visar att Tvåvägs symmetrimodellen vuxit fram och så småningom fått ett stort genomslag. Men de visar också att illustrationen med dess
pilar är det starkaste bidraget eftersom dessa kan göras relativt oberoende av
innehållet på kommunikationen.
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Ett annat skäl till genomslaget för modellen är naturligtvis den tioåriga Excellensstudien som Grunig ledde och som skapade hans och hans hustrus ryktbarhet. Studien och dess förgreningar förfinade Grunig och Hunts modellbygge så
att verksamhetens och intressenternas agendor togs in i den, enligt upphovspersonerna, ideala modellen.
Diskussionen om den enda modellen
Duffy (2000) har granskat Grunig och Hunts lärobok och fyra andra som påverkat utvecklingen och undervisningen. Hon menade att lärare måste uppmuntra
studenterna att vara skeptiska läsare snarare än att enbart hylla dessa författare.
Zerfass et al. (2014) undersökning av europeisk public relations visar på bredden som det ursprungliga modellbygget omfattar. Också Gower (2006) skriver
om hur Grunigs modell dominerat som teoretisk ansats. Visserligen har Grunigs
modell uppdaterats av andra med komplettering som vinn–vinn-resonemang,
utvidgning i de fyra dimensionerna; riktning, balans, kommunikationsform och
etik. Men kärnan i modellen består och den ligger i samarbete, förhandlingar
och kompromisser. Gower menar dock att Grunigs modell på senare tid har blivit ifrågasatt som paradigm och att det finns viktiga spår för kritiken: modellen
som definition av en managementfunktion; beroendet av funktionella överföringsmodeller för kommunikationen (jämför Cornelissens undermodeller); betoning på teori på organisatorisk nivå men inte inbegripet makt i relationerna.
Framtiden för forskningen blir inte enbart att undersöka verkligheten mer detaljerat, menar Gower: tvärtom, fler modeller.
Today’s public relations is fluid and complex. Thus, we need to bring into
our literature new theories from other disciplines to enhance our conceptual understanding of the practice of public relations. (s. 185)
Stephen Waddington, tidigare ordförande för den engelska medlemsorganisationen CIPR, den engelska motsvarigheten till Sveriges Kommunikatörer, har
också gått igenom kritiken av Grunigs modell och konstaterar att det finns kritik
mot att den fokuserar för mycket på konsumentsidan, att den är överidealiserad, att publikerna inte är statiska, utan dynamiska, genom att de deltar i en
konversation och att för lite hänsyn tas till den sociala omgivningen. Hans slutsats är att modellen inte är fel, men att den är otillräcklig för att hantera dynamik och omgivande faktorer (Waddington, 2012).
Symmetrin kompletteras från spelteorin
Kritiken att modellens symmetri skulle vara i det närmaste utopisk har fått
andra att se på övergången från asymmetri till symmetri som ett kontinuum,
där detta består av ett så kallat blandat-motiv-spel (Murphy, 1991; Eriksson,
2003).
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Denna spelteoretiska utgångspunkt innebär att två spelare (kommunikatorer)
hittar ett jämviktstillstånd, en balans mellan sina respektive olika intressen på
ett sätt som gör att ingen av dem ångrar sitt beslut. Det ger en stabil lösning
(minimerar framtida konflikt) genom att det låser gjorda vinster och förluster så
att ingen kan bryta överenskommelsen utan att både skada sig själv och den
andre. Lösningen blir både realistisk och etisk.
Den spelteoretiska aspekten visar på ett kraftspel mellan kommunikatorerna,
det vill säga det finns med- och motkrafter. Men det saknas en diskussion om
egenskapen prioritet i förhållande till andra agendor i denna infallsvinkel. Utgångspunkten i teorin är också att det är ett nollsummespel, vilket är en begränsning. Det är inte svårt att tänka sig andra scenarier på ett spelutfall som till
exempel inbegriper tillväxt eller maximering av det egna utfallet utan hänsyn till
de andra intressenterna (Murphy, 1991, ss. 128-130). Ett av resultaten i Grunigs
Excellensstudie var att ta med kommunikatorernas agendor, vilket i sig medförde att dessa kunde sammanfalla i delar där båda kunde vara vinnare.
Även inom delområdet public affairs finns spelteorin representerad som en modell. Se till exempel Falkemark (1999). Noterbart här också att en av Rhenmans
utgångspunkter var just konflikthantering, det vill säga hantering av olika agendor.
Således: Det finns många sätt att modellera och förstå public relations och verksamheters kommunikation, men i grunden har Grunig och Hunts modell blivit
vägledande för både forskning om och synen på kommunikation inom public
relations, särskilt då internationellt.
6.3.7 En integrerad syn adderas till intressentmodellen
Vi har fram till nu sett att de två dominerande modellerna – intressentmodellen
och Tvåvägs symmetri modellen – koncentrerat sig på processen, dialogen med
dem som har ett legitimt intresse i verksamheten för att nå ömsesidig nytta för
kommunikatorerna. Innan vi går vidare med nästa modellfamilj ska jag belysa
ett ytterligare sammanhang för Saminriktningsmodellen, nämligen integrerad
kommunikation. Begreppet integrerad kommunikation formeras under 1980talet.174 Bland andra tar Cornelissen (2011) upp detta begrepp utförligt och refererar till Grönstedt (2000).

174

I samband med Kreabs 25-årsjubileum 1995 genomfördes ett seminarium med temat Integrerad Kommunikation där professor Thomas Duncan, University of Colorado presenterade området. Syftet var att
både lära ut konceptet och ge verktyg att använda i det dagliga arbetet. Duncan betraktas inom amerikansk marknadsföring som upphovspersonen till integrerad marknadskommunikation. (Duncan &
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Figur 6-22 Integrerad kommunikation – modell av
(Grönstedt, 2000, s. 18).

I annan litteratur används begreppen planerad kommunikation och totalkommunikation
med liknande ansatser som integrerad kommunikation (Erikson, 1992; Larsson, 1993). 175
Grönstedt (2000) skriver att upprinnelsen till
hans eget intresse för integrerad kommunikation kom från intressentmodellen (vilken han
praktiserat på Kreab före flytten till USA).
När han sökte efter tillgänglig litteratur hittade han ingen, varför han bestämde sig för att
utforska de mest framgångsrika tillämpningarna bland företag i Europa och USA. Grönstedt tecknade en modell i tre dimensioner
som ett resultat av sin forskning.
1. Extern integration
Beskriver relationerna till intressenterna
med betoning på kunderna.176
2. Vertikala integrationen
Beskriver hur man hanterar hierarkin i en
organisation177
3. Horisontell integration
Denna dimension tar hand om det som

Moriarty, 30 Mars, 2005) och
http://highered.mheducation.com/sites/0070601593/information_center_view0/about_the_authors.html
175

Peter Erikson är en flitigt anlitad lärare hos Sveriges Kommunikatörer. Helge Jonsson, då ordförande i
Sveriges Kommunikatörer, skriver i förordet: ”Information som yrkesområde håller på att professionaliseras. Det är en följd av att allt fler ser information och kommunikation som ett av de viktigaste instrumenten för ledarskap.” Boken används bland annat som kurslitteratur på Jönköpings högskola, vilket också
var önskan i Jonssons förord.
Totalinformation gavs ut av Lars-Olle Larsson 1993. ”Totalinformation är ett övergripande begrepp som
omfattar all information och kommunikation, såväl den information som verksamheten själv sprider som
den man tar emot. Totalinformation omfattar således också marknadsföring”, inleder författaren sin bok.

176

En viktig pusselbit var medierna och deras utveckling under den här perioden. Enkelt uttryck kan man
säga att medierna, från det att praktiker sett dem som en egen målgrupp, blev en intressent, vilken påverkade alla de övriga intressenterna som verksamheten hade och att dialogen med alla intressenter
därmed ökade i betydelse. Kreab såg framför sig en integrerad kommunikation där intressenterna var
och en visserligen fick anpassade budskap, men där alla budskapen var harmoniserade och konsistenta.
Intressentmodellen blev också central för analysen av situationen under denna period.

177

”Linking frontline workers […] with top management” (Grönstedt, 2000, s. 18). Grönstedt har troligen
hämtat inspiration från Jan Carlzons bok Riv pyramiderna.
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går över funktionella gränser, över olika affärsområden m.m.
Modellen bygger på att praktikerna ska se att det finns viktiga gemensamma
nämnare i kommunikationen och att den ska vara konsistent i alla dessa tre dimensioner samtidigt.
När intressentmodellen började användas gjordes ansträngningar att få budskap och aktiviteter riktade till intressenterna att förstärka varandra. Integrering var ett ledord; två andra för dessa ansträngningar var ofta synergi och harmonisering. Erikson (1992) och Larsson L-O (1993) är goda exempel på det.
Det dominerande perspektivet var vid den tiden att se kommunikationen inifrån
organisationen och ut till intressenterna (envägs), även om förståelsen för dialogen började synas bland både modellmakare och praktiker (Dozier, et al.,
1995; Allen, 1977). Erikson ger ingen uttalad modell för sitt tänkesätt i detta avseende, men han visar med sin ansats att ett integrerat synsätt på kommunikation och intressenterna är nödvändigt då han beskriver kommunikationspolicyns roll i förhållande till de olika intressenternas korresponderande kommunikationsområden (Erikson, 1992, s. 104).
Men Windahl och Signitzer (2009) har i stället en vad de kallar beredskapssyn
inför användningen av kommunikationsteorier och modeller inom organiserad
och planerad kommunikation. Beredskapssynen innebär förberedelser kring
alla de faktorer som kan påverka utgången av det man vill åstadkomma, jämför
Cornelissens undermodeller. De menar att varje kommunikationsproblem är
unikt och att det existerar bara under sina specifika omständigheter. Beredskapssynen blir då normativ och förhindrar kommunikationsplaneringen att bli
en monteringslinje à la löpande bandet.
We will find that information and communication do not themselves ensure achievement of one’s aims; rather, in striving for even modest goals,
careful planning, based on analysis and specification of conditions of the
situation, is paramount. (Windahl & Signitzer, 2009, s. 5)
En viktig iakttagelse är att Windahl och Signitzer inte är lika glasklara när det
kommer till karakteristikerna för modellerna de behandlar. Därutöver klassificerar författarna public relations som enbart en till den kommersiella sektorn
knuten aktivitet, vilket vi sett tidigare att den vare sig är eller vill vara.
Johansson (1991) har en annan syn. Han hävdar att inte ens teorierna på marknadskommunikationsområdet kan integreras eftersom den framtid han förutsåg
skulle komma att bära med sig stora förändringar inom geopolitik (EU och dåvarande östblocket), ”likriktning av produkter; mer komplexa konsumtions-
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mönster som inbegriper hälsa och miljö; samt privatiseringar av tidigare ej konkurrensutsatta offentliga verksamheter” (s. 15). Johanssons antologi kan ses
som en sammanfattning inför det då just påbörjade 1990-talet; modellbyggandet, sändar–mottagarmodellen och masskommunikationsområdet behövde förnyas och vi har tidigare i framställningen sett att det inte bara är
marknadsföring som ämne som påverkas av dåtidens strömningar.
Den integrerade synen har två viktiga drivkrafter (Cornelissen, 2011). Den ena
är ansvaret i organisationen (jämför Kotler och Mindak (1978) och deras diskussion om skärningen mellan marknadsföring och public relations) och den andra
är positionering. När verksamhetens kommunikationsaktiviteter blir alltmer
strategiska och har målet att bygga ett gott namn och rykte måste all kommunikation för alla intressenter koordineras. Samma bild och värderingar oavsett
intressent ger ramverket för integrerad kommunikation (Cornelissen, 2011, ss.
24-25). Det senare ger också en bild av intressenterna i olika nätverk.
Millenniets sista decennium innehöll också en snabb teknikutveckling, vilket
förde med sig genomslag för många kommunikationstekniker på många fronter.
Inte så att nätverkstankarna föddes då, men de blev snabbt en del av vardagen.
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6.4 Konnektivitet – många-till-många, med och utan innehåll
Även om nätverk som bild och modell är utbrett, också inom public relations, är
ursprungen och bakgrunderna inte lika omfattande och tydliga som för de två
tidigare modellfamiljerna. Konnektivitetsmodellens särskiljande egenskap är
förbindelsefaktorn, den hanterar kommunikation många-till-många. Många av
sedimenten kommer från sociologi och nätverksanalys. Som vi redan sett är
tanken inte ny, men modellerandet har inte inom public relations kommit lika
långt som för Riktningsmodellen och Saminriktningsmodellen. Konnektivitetsmodellens nuvarande utvecklingsfas för public relations kan mer jämföras med
den fas intressentmodellen var i, runt 1990-talet när Grunig ledde den stora Excellensstudien.

Konnektivitetsmodellen
Riktning
Förbindelsefaktor

Dubbel
Många-tillmånga

Förlopp

-

Medium

Primär
Sekundär

Företräde

-

Samspel

-

Målsättning

-

Initiering

En-till-många
Många-till-en

Prioritet

-

Kraftspel

-

Följande modeller ingår i familjen:
Granovetters Svaga kopplingar
Rogers Spridningsmodell
Gummesson RM, Relationsmarknadsföring 30R
Negropontes Sociala nätverk
(internet)
och de tre som kan betraktas som
idiomatiska för public relations:
Milgrams Sex steg av separation
Watts–Strogatz Den lilla världen
Barabási–Albert-modellen (Matteusnätverk)

6.4.1 Kommunikationsteknik, samhälle och ideologi – nätverk
1980-talet präglas IT-tekniskt av pc:n, som IBM introducerar 1981 efter att ha
sett framgångarna med Apples första maskiner de sista åren på 1970-talet. Nya
datakommunikationstjänster lanserades på flera fronter från telekomoperatö-
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rerna, varvid internets grundprotokoll TCP/IP178 vann terräng (Moschella,
1997). Affärsmodellerna inom ICT-sektorn som tidigare varit vertikala179 började bli horisontella, vilket på lite sikt kom att påverka hur den vardagliga kommunikationen på arbetet och hemmavid skulle köpas och skötas.
Tre citat får bli exponenter för hur tekniken och nätverk uppfattades omforma
vårt samhälle och vår syn på kommunikation mot konnektivitet180 under 1990talet. Det första är av Cairncross (1997), ekonom och journalist i bland annat
The Economist. Det andra härrör från Sturmark och Brandén (2001), ITentreprenör och debattör respektive företagsrådgivare. Det tredje, av Bard och
Söderqvist (2000), skiljer sig genom ett ideologiskt ordval, Bard är artist och
Söderqvist journalist.
The death of distance as a determinant of the cost of communicating will
probably be the single most important force shaping society in the first half
of the next century. (Cairncross, 1997, s. 1)
Vi formar en ny kommunikationskultur. En kommunikationskultur som
byggs av mobiltelefoner, datorer och internet – av olika former av digital
kommunikation. Den digitala kommunikationskulturen skapar ett helt nytt
samhälle – nätverkssamhället – där invanda och traditionella mönster, begrepp och axiom ställs på ända. (Sturmark & Brandén, 2001, s. 11)
I samband det med pågående paradigmskiftet och övergången från kapitalism till ”informationalism” lämnar makten bourgeoisiens salonger och flyttar ut till den virtuella världen, där en ny elit, nätokratin, står redo att ta
över. (Bard & Söderqvist, 2000, s. 103)
6.4.2 Framväxten – gamla rötter och spretig krona
Public relations idag är starkt påverkad av språkbruket som är relaterat till nätverk, vare sig det handlar om internet eller om fysiska möten och konversationer mellan verksamheten och dess publiker (Fawkes & Gregory, 2000; Duhé,
2015). För nätverksmodellerna har vi en nomenklatur som dels kommer från
sociologiområdet och sociala nätverk som Facebook, Twitter med flera på sena-
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TCP/IP ingår en samling hierarkiskt ordnade standarder (likt OSI-modellen) för överföring av datapaket
i nätverk.

179

Leverantören av varan eller tjänsten äger och driver alla ingående delar, från ax till limpa, en vertikal.
Horisontell innebär att vertikalen delas upp i skikt med definierade gränssnitt och att verksamheten i varje skikt där breddas (fler företag) i stället för som tidigare fördjupas. Tekniska standarders strukturella
uppbyggnad kan medverka till en sådan horisontell indelning.
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En av de första att använda konnektivitet brett var telekomleverantören Nokia i ”Connecting people”.
Devisen är från 1992. http://www.hs.fi/paivanlehti/talous/Nokia+1990luvulla/a1378183721551?src=haku&ref=arkisto%2F
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re tid; dels har vi de mer telekommunikationsinspirerade beskrivningarna vilka
i många avseenden blivit sinnebilden för nätverk, särskilt om vi ser till komplexa nätverk. Sist men inte minst har vi den matematiskt inriktade ansatsen
där det finns många fysiker som beskriver och räknar på nätverk i matriser, tensorer och andra begrepp som denna gren av matematiken genererar.
We think that the physics approach is the most advantageous for understanding the evolution of networks. Actually, what the physicists are now
doing on this active topic is a direct generalization of the usual physics of
growth, percolation phenomena, diffusion, self-organized criticality,
mesoscopic systems, etc. Our aim is to understand networks […].
(Dorogovtsev & Mendes, 2003, s. förord)
Samhällsvetenskaplig nätverksforskning var ”inne i en kraftfull expansionsfas”
(Borell & Johansson, 1996, s. 8) refererandes till en genomgång av databaser
och att mängden artiklar har mer än fördubblats under perioden 1984 till 1993.
De historiska rötterna för analys av nätverk kan spåras till psykiatrikern Jacob
Moreno på 1930-talet som visualiserade relationer med så kallade sociogram
samt till socialantropologen John Barnes som på 1950-talet studerade samhällslivet i det nordvästnorska fiskesamhället Bremnes och lanserade begreppet socialt nätverk (s. 9).
Vissa sociologer hävdar att det bara finns tre typer av nätverk: kommunikationsnätverk, utbytes- eller utväxlingsnätverk och normativa nätverk (Windahl
& Signitzer, 2009, ss. 96-97). Som vi ska se i denna presentation så är nätverken
konnotativt bredare än så, vilket tillsammans med deras relativa ungdom som
begrepp jämfört med de andra modellerna bidrar till ett visst mått av oöverskådlighet idag.
I läroboken av Palm (2006), vilken är inriktad på kommunikationsplanering,
finns ett avsnitt om aktiviteter benämnda nätverksprojekt (ss. 123-132). För
planeringen av nätverksprojekt rekommenderas uthållighet och noggrant följande av effekterna eftersom det kan vara svårt att veta vilka effekter som är direkt kopplade till de aktiviteter man genomför i, för, eller med nätverket. Traditionell masskommunikation betecknas av Palm som ”bombmatteprojekt”: dyra
och oprecisa. Det är dock inte säkert att nätverksprojekt är billiga eller ens billigare, om man ser tidsutdräkten behövs för att nå avsedd effekt.
Nätverksmodellerna som grupp är liten och mer heterogen, kanske ett bättre
ord är spretig, än gruppen sändar–mottagarmodeller eller gruppen av modeller
inom saminriktning.
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6.4.3 Före internet
Redan i början 1960-talet kom den första modellen (Smith, 2009, ss. 54-56). Palm (2006, ss. 123132) orienterar om Tvåsteghypotesen, Rogers
spridningsmodell, Granovetters Svaga förbindelsers styrka, även om den senare
inte nämns vid namn. Tvåstegshypotesen och dess vidareutveckling Mun-tillmun har beskrivits ingående tidigare: när de används i många steg kan de klassas som ett träd(nät)verk. Rogers spridningsmodell från 1962 härstammar från
studier av innovationers sätt att bli accepterade, använda och spridda. Den lever
fortfarande och påverkar vårt sätt att se på nätverk.
Rogers
spridningsmodell

Sociologen Everett Rogers presenterade sin teori om spridning av innovationer i
Diffusion of Innovations (Rogers, 1962), numera ett standardverk i en 5:e upplaga från 2003, och teorin refereras till i många sammanhang utanför innovationsområdet bland annat inom kommunikation. Det finns föregångare till Rogers enligt Wejnert (2002, s. 298), men det finns ingen annan som har haft så
stort genomslag.
Rogers teori innehåller viktiga kommunikationsansatser. Han gick ifrån tidigare
övertalningsansatser (jämför till exempel Grunig och Hunts modell Tvåvägs
asymmetri) och lanserade i stället idén att individerna återinnoverar innovationen och gör den till sin egen. Innovationen får på så sätt en spridning där individen och innovationen anpassas till varandra och på så sätt ökar nyttan. Denna
spridning när den illustreras bildar en trädformation, vilket är en form av nätverk.181 Numera är Rogers indelning i ”innovators, early adopters, early majority, late majority, and laggards” allmängods i diskussioner om hur idéer, koncept, teknisk information och budskap i praktiken vinner mark (Wejnert, 2002,
s. 297).
Diffusionsforskare från olika discipliner har funnit att det är meningsfullt att
anlägga ett nätverksperspektiv på diffusion. En del har använt nätverk som metafor, medan andra har använt mer strikta nätverksmodeller. Samhällsvetenskapliga diffusionsforskare använder nätverk som en av flera mekanismer ”som
kan bromsa eller påskynda diffusionsförlopp” (Borell & Johansson, 1996, ss. 3233).
Bass (1969) gjorde Rogers diffusionsmodell till en matematisk modell. I den
femte upplagan, från 2003 hänvisar Rogers till Bass beräkningar vilka visar hur
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Nätverk kan se mycket olika ut. Vanligen skiljer man på dem genom att med ett förled beskriva hur de
ser ut. Till exempel trädnät, ringnät, bussnät, stjärnnät och meshnät (alla kopplade till alla). Vardagliga
exempel är spindelnät, fisknät och vägnät.

235

olika kommunikationsformer (personlig kommunikation och massmedia) påverkar spridningen över tid. Bass beräkningar visade också hur den personliga
kommunikationen blir allt viktigare ju längre processen pågår och hur massmediernas påverkan på samma gång minskar.
1960-talet innebar också att Milgrams Sex steg av
separation fick ett genomslag (Milgram, 1967).
Det ursprungliga experimentet var enkelt: Han
bad ett slumpmässigt antal personer överlämna ett brev till en för dem obekant
namngiven person genom att försökspersonerna skulle lämna det till någon som
denne kände och sedan ge samma instruktion till denne och så vidare. Sedan
följde Milgram varje brev och räknade hur många överlämningar som behövdes
för att brevet skulle nå adressaten. Ungefär en tredjedel av breven nådde adressaten med i median sex steg. Grunden till att förstå avstånd i nätverk var lagd.
Milgrams
Sex steg av separation

Som kuriosum kan nämnas att Milgrams modell har fått stor spridning. Skådespelaren Kevin Bacon publicerar till exempel ett kändisindex grundat på modellen.182
Granovetter (1973) beskrev en slutsats som fått
stor påverkan på nätverksmodellering. Han studerade bland annat hur människor får information
om lediga jobb. I artikeln konstaterar att social
nätverksanalys kan koppla ihop mikro- och makronivån och därmed ge större
insikt i spridning av idéer med mera, social rörlighet, politisk organisation och
social sammanhållning.
Granovetters
Svaga kopplingar

Enligt Granovetter har personer förbindelser med olika styrka och där styrkan
är direkt proportionell mot frekvensen i kontakterna med respektive person:
förbindelsen kan åsättas en vikt. Våra bekanta är mindre intresserade socialt av
oss (svaga förbindelser), medan däremot släkt och vänner är intresserade (starka). Men bekanta är inte triviala förbindelser: de fungerar som broar till andra
grupper där det finns andra intressen och därmed också en källa till nya influenser, vilket inte vänner och släkt är i samma utsträckning. Utan svaga förbindelser skulle en person få influenser, information, idéer begränsad till enbart sin
närmaste krets, vars urval med stor sannolikhet vore färgat och begränsat av
den ingående kännedomen om personen. Paradoxen ligger i att de svaga förbindelserna är de starka (öppnande) och de starka är de svaga (begränsande).
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Se http://oracleofbacon.org/
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Tio år efter publiceringen ställer Granovetter (1983) en rad självkritiska frågor
för att svara på frågor och kritik han fått. Då förtydligar han också att de svaga
förbindelserna inte alltid är beskaffade på det sätt han ursprungligen beskrev
dem. Men sannolikheten att de kan överbrygga är större än för de starka. Det
utesluter inte möjligheten att svaga förbindelser över huvud taget inte har denna funktion. Han noterar också att analysen måste gå från ett statiskt betraktelsesätt till ett dynamiskt (ss. 228-229) eftersom nätverk hela tiden förändras
med de ingående personerna. Granovetters arbete anses som banbrytande även
mer än 40 år efter publiceringen (Dorogovtsev, 2010, s. 69).
6.4.4 Från en-till-många till många-till-många
Rogers och Kincaid (1981) ansåg att nätverksanalys var ett framtidsområde för
att analysera kommunikation. Då tänkte de utifrån Kincaids nyss introducerade
Konvergensmodell och att ett expanderade av den genom att nätverksanalysen
skulle kunna hantera den dynamiska aspekten av mänsklig kommunikation
över tid och innehåll i utväxlingen av information mellan kommunikatorerna
(ss. 75-78). Grunden i denna tanke ligger i att kommunikation förutsätter en
relation mellan kommunikatorer; att kommunikationsnätverk består av individer förbundna i mönster av informationsflöden; och att det är dessa flöden som
får individerna att närma sig eller fjärma sig från varandra i deras uppfattning
om sina verkligheter183 (s. 63). Vi får en många-till-många kommunikation.
Figur 6-23 Figuren innehåller modellen en-till-många och en-till-en och många-till-många. Här
ser vi utvecklingslinjerna och en utvecklingslinje mot många-till-många. (Brotchie, et al., 1987,
ss. 439-440)
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Verklighet här, menar författarna, är information om den fysiska verkligheten.

237

Antologin The transition to an Information Society (Brotchie, et al., 1987) innehåller 28 artiklar av 32 forskare från olika delar av världen vilka ger en överblick och sammanställning av IT-teknikens påverkan och dess effekter. Den informationstekniska revolutionen genomtränger alla hörn av mänsklig verksamhet. Men inte bara det: den genomtränger även vår tidsplanering av dessa. Som
en sammanfattning återfinns en modell som beskriver förändringen. De elektroniska nätverken ger nya globala kanaler för transaktioner och interaktioner
liksom spridning av information (teve, radio, text) från en eller flera noder till
alla delar av nätet (ss. 439-440). I det postindustriella samhälle som antologin
beskriver diskuterar man också hur jobben alltmer automatiseras och hur staden (det urbana livet) ska komma att te sig.
What is our commitment to an urbane civilisation which can support
networks of social relationships in an atmosphere of pluralistic tolerance,
human subsistence and dare we say it, technological progress? (Gappert,
1987, ss. 433-434)
Gappert184 skickar också med en förhoppning om att vi ska skapa en blomstrande miljö som strävar mot förnyad vishet.
Allen, Xerox och virtualitet visar vägen
Det gjordes naturligtvis vetenskapliga undersökningar innan internet som kom
att påverka synen på kommunikationen i nätverk. En av de viktigaste och tidiga
var Allenkurvan – med ökat avstånd kommunicerar vi mindre (Allen, 1977).
Figur 6-24 Sannolikheten för att två personer ska kommunicera som en funktion av avstånden
efter Allen (1977, s. 241)
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Gary Gappert, Director, Institute for future Studies and Research University of Akron, Akron, Ohio.
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Sambandet som Allen fann i sina undersökningar inom forsknings- och utvecklingsavdelningar var att medarbetarna med ökade avstånd kommunicerar
mindre, oavsett vilka medel de än använde sig av. Med andra ord får de som är
nära rumsligt större andel av kommunikationen, även om man skulle kunna
kompensera med telefon eller annan fjärrkommunikation. Med andra ord tänker vi inte i grupper av individer som vi kan nå via en viss kanal.185
Mok, Welman och Basu (2007) har också analyserat data från 1970-talet, men i
nutid. Då blir slutsatserna att internet påverkat deltagare i nätverk så att de
kommunicerar mer (större volymer) med dem som bor längre bort och antalet
aktiva förbindelser är både nära och viktiga. Men även nu har vi behov av fysisk
kontakt och det är få kontakter som enbart går över internet (ss. 452-454).
I början av 1980-talet genomförde Xerox ett ambitiöst vetenskapligt experiment: att arbeta i nätverk med stöd av ICT. Den första dokumentationen kom ut
1985 och presenterade många slutsatser, däribland ett diagram som visade på
den framtida modellen för samarbete. Under rubriken ”Future Company” presenterades en möjlig företagsstruktur och förutsägelse om förändrad företagskultur och företagskommunikation, internt och externt (Judkins, et al., 1985).
Figur 6-25 En möjlig framtida företagsstruktur baserad på Xerox-experimentets resultat
(Judkins, et al., 1985, s. 114). Xanadu utläses: Xerox Association of Networkers and Distribution
Utilities.

Xerox fann att kommunikationen var tvåvägs för all sorts trafik, både företagsrelaterad och privat. I den företagsrelaterade kommunikationen fann man att
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Här kan vi notera i marginalen att Allen inte var först att se distanssambandet. Sune Carlson (1991, ss.
70-71) gjorde det redan 1951 och publicerade en illustration i vilken han också visade hur mycket kontakttid som en vd har för både externa och interna intressenter.
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moderföretaget (se figur nedan) påverkades av de entreprenöriella noderna och
blev mer entreprenöriellt också det. De andra noderna i nätverket blev mer autonoma och de kom att lägga mer tid på tvärkommunikation än annars (ss. 114115).
Begreppet imaginära eller virtuella organisationer kopplar ihop nätverk och synen på kommunikation under tidigt 1990-tal. Det användes också för att positionera både telekommunikations- och IT-företag på marknaden vid den tiden.
Tre nästan samtida exempel på imaginära organisationer som begrepp och
spridning av detta till en bredare svensk publik är: Johnson (1994), Hedberg et
al. (1994) samt Davidow och Malone (1992)186. Ett bra exempel från forskningen
om hur idén imaginära organisationer kopplas till internets framväxt finns i Segerkvist (2001), där också Hedberg et al. är referens. Gummesson (1995) kopplar relationsmarknadsföring till imaginära organisationer vilka enligt honom
funnits sedan länge men mönstret har inte tidigare synts klart. Han ser det som
att det ”är ett marknadsföringsperspektiv på den imaginära organisationen” (s.
257).
Johnson (1994) är en berättelse över de stora sociala uppfinningarna där organisationspyramiden (hierarkin) ersätts med nätverket. Massproduktion, hög
produktivitet och låga priser, ersätts med kundanpassning och att det innebär
att framtidens produktion sker i nätverk med större grad av hantverk. Johnson
menar att nätverk187 är på allas läppar; som intäkt för detta ger han en lista på 17
olika tidningar med deras rubriker. Hedberg et al. (1994) har företagsorganisation i sitt sätt att se på nätverk. Johnson har politiken och samhällsomdanarens syn på förändringen som då sker. Davidow och Malone har den amerikanska industrins återuppbyggnad för sina ögon och ser i detta en positivt
uppåtgående spiral (Davidow & Malone, 1992, s. 267). Men ingen av dem ger en
vägledning modellmässigt eller bildmässigt hur en nätverksorganisation ser ut.
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Boken introducerades av Telia 1994 då Malone inbjöds för att föreläsa och samtala om nätverkande
organisationer. Telia såg kopplingen mellan nätet de byggde och hur man organisatoriskt bygger virtuella organisationer.
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På sidan 19 gör Johnson en intressant iakttagelse, som har att göra med en jämförelse med ARPA-net,
internets föregångare när det gäller nätverkets karakteristik. ARPA-net skapades för att kunna överföra
meddelanden över ett nät även om en eller flera förbindelser i nätet skulle fallera. Meddelandet delades
upp i paket och skickades i väg. På mottagarsidan begärde utrustningen omsändning om något var fel
eller om det saknades något paket och nätet ombesörjde alternativa vägar där hinder fanns. Störningsmotståndet ökade och viss självavhjälpning fanns med andra ord. Idag är det ett modeord inlånat från
engelskan: resilience.
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Men det virtuella188 har idag blivit allmänt tankegods189 och finns med i vårt modellerande av kommunikation i nätverksstrukturer.
Internet och tekniken bakom internet utvecklades som sagts starkt under 1990talet. Före börskraschen i mars 2000 hade både idégods och (överförings)kapacitet byggts upp för lång tid framöver. Ny kommunikation hade i det
närmaste blivit entydig med internet, och en (ny) kommunikationsrevolution
förutspåddes (Sturmark & Brandén, 2001; Cairncross, 1997; Bard & Söderqvist,
2000; Davis & Meyer, 1999; Nordström & Ridderstråle, 1999).
Davis och Meyer (1999) har en sammanfattande tabell som redovisar kommunikationen och informationens roll i den nya ekonomi som 1990-talet manar
fram bland många tänkare och ledare. Davis och Meyer menar att en ny elit
kommer till makten, precis som Bard och Söderqvist, även om eliterna inte är
desamma. En svensk motsvarighet till Davis och Meyer är Nordström och Ridderstråle (1999). Deras nätverkstanke uttrycks i en kort formel: ”Individuell
konkurrenskraft = Vad du vet x [multiplicerat med] Vem du känner” (s. 212)
vilket leder tanken till tillväxt och diffusion med fler kontakter och mer kunskap. I Cairncross (1997) blir detta nästan övertydligt: hon gav 30 trender att
hålla reda på, som en guide till ny kommunikation. Boken recenserades av
Banks (1999), bland annat med konstaterandet att förtjänsten ligger i bokens
”integrated view and societal change on a global scale that is associated with the
developments in communication technologies” (s. 400).
Låt mig som pendang till all den breda nätverksrelaterade litteraturen nämna
Karlöf (1994), som spred de klassiska affärslivsmodellerna. För Karlöf gav det
planekonomiska misslyckandet i öststaterna en ny period i organisationstänkandet. Han skriver detta mitt uppe i internets introduktion och åtminstone
två decenniers tankegods kring nätverkande. Karlöf blir (omedvetet, antar jag)
en antipod till den våg av tankar om ledarskapskommunikation som tar sin utgångspunkt i nätverksbilden under 1990-talet.
Allens kurva, hans forskning om och analys av kommunikationsmönster i forsknings- och innovationsintensiva miljöer, Xerox vetenskapliga försök med att
arbetet i nätverk, det virtuella som tankefigur i nätverksorganiserade företag

188

Jämför nyare begrepp som IRL och köttvärlden som används beteckna det som är verkligt och där den
äldre generationen fortfarande talar om den fysiska verkligheten.

189

Noterbart från MKV-kurserna är att virtualitet har andra förtecken än det organisatoriska. Som litteratur
rekommenderas till exempel Ågren (2010) som inledningsvis i sin bok Virtualitetens historia från 2010
skriver: ”Vi förknippar virtualitet […] med datorer och internet eftersom denna teknik är bäst lämpad för
att generera virtualitet. Så har det inte alltid varit.” Ågren beskriver tekniker mellan åren1200–1900, såsom spegeln, diaoramat (tittskåp) och laterna magica (föregångare till diaprojektorn).
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från flera författare har färgat vår bild av hur kommunikation går till i nätverk i
traditionella organisationer och i viss mån i nya. Men påverkan hade inte vid
2000-talets ingång fått några nya modeller för public relations till resultat. Det
var ännu för tidigt.
6.4.5 Relation i marknaden och i public relations
När sändar–mottagarmodellerna presenterades
och vi diskuterade kopplingen till marknadsföring
tidigare kunde vi notera att Kotlers 4P och de
många varianterna på AIDA-modellen har påverkat public relations. Ett tydligt
exempel på hur public relationstankarna utvecklades om och inom nätverk och
som fick spridning i breda lager inom hela kommunikationsprofessionen är att
Kotlers 4P blev till 30R i Gummesson (1995). Boken blev utsedd till årets marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförbund samma år den kom ut.
Gummesson
30R

Gummesson har föregångare inom marknadsföringsområdet som tar sin utgångspunkt i relationer. Håkan Håkansson och Jan Johansson är kanske de
mest kända inom industriell marknadsföring och organisation i Sverige. De två
och deras forskarkollegor vid Uppsala universitet skapade både modellen IMP,
Industrial Marketing and Purchasing, 1982 och modellen ARA, Actor Resource
Activity Commitment, 1992. Modellerna anses bland forskare som ett stort steg i
att bereda relationer mellan företag och att beskriva mekanismer för hur företagen relaterar till varandra (Lenney & Easton, 2009, s. 553).190
Gummesson definierar relationsmarknadsföring som marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum, med andra ord 180 graders
tyngdpunktsförskjutning från Kotler och med nätverk som nytt centralt begrepp
i stället för den klassiska dyaden leverantör–kund.191 Gummesson (1995) konstaterar att “jag har gjort min egen tolkning av nätverksansatsen och ser den i
ljuset av RM [relationsmarknadsföring]. Denna tolkning behöver därför inte
nödvändigtvis sammanfalla med IMP-gruppens uppfattning. Inom gruppen råder emellertid också delvis olika uppfattningar.” (s. 300). Falkheimer (2002)
ansåg att marknadsföring befann sig i konvergens med public relations och att

190

Håkansson och Johansson finns inte upptagna i den studerade kurslitteraturen, vilket framgår tidigare i
avhandlingen. Det ska dock inte tolkas som att de inte haft inflytande på marknadsföringstänkandet när
det gäller nätverk.

191

Nätverk och marknadsföring som ett begrepp tillsammans var dock inte nytt. År 1982 gav IVA och
Marknadstekniskt Centrum ut en bok som byggde på intervjuer med 150 internationellt verksamma personer i olika svenska företag. I bokens tredje kapitel beskrivs ”Nätverket – företaget och marknadsföringen” där företaget beskrivs ingå i ett nätverk av andra företag när man ser ”framåt” till kunderna eller
”bakåt” i leverantörskedjan eller åt ”sidorna” för att fånga upp bilden av kompletterande och konkurrerande produkter (Hammarkvist, et al., 1982, s. 21).
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relationsmarknadsföring hade ”mer gemensamt med public relations än traditionell marknadsföring” (Falkheimer, 2002, s. 22).
Kotler lade 18 år senare till ett femte P till sina ursprungliga fyra, nämligen
”purpose”. Men han skrev också på framsidan av Gummessons första upplaga:
Evert Gummesson has provided a vivid demonstration of ubiquity of relations in market phenomena. Everywhere one turns, we see relationships. Each company must identify the key success relationships in its
business and manage them optimally. (Gummesson, 1995, s. framsida)
Ordet relationer i public relations
Ordet relations i public relations, relationer och dess egentliga eller vidare mening, började inte diskuteras förrän i slutet av 1990-talet (Ledingham &
Bruning, 2000). Ledingham har ensam och tillsammans med andra försökt att
lyfta fram relationsperspektivet (Ledingham, 2003; Bruning & Ledingham,
2000; Ledingham & Bruning, 1999; 1998). Fem faktorer har fram till början av
2000-talet påverkat utvecklingen:
1. Erkännandet att relationer ska vara i fokus inom public relations
2. Public relations som en ledningsfunktion med strategisk planering och
utvärdering
3. Tvåvägs symmetrimodellens användning inklusive förhistoria, underhåll,
processer och konsekvensbeskrivningar
4. Möjligheten att ta fram utmärkande drag och egenskaper för relationerna
genom litteraturen
5. Utvecklingen av relationsmått för att mäta kvaliteten i relationerna.
(Ledingham, 2008, s. 244)
Ledingham konstruerade också tillsammans med Bruning en processmodell för
hanteringen av relationer, förkortad SMART (Scan, Map, Action-create and pretest, Rollout, Tracking). Det verkar dock som om gapet mellan forskarnas frågor
om varför och praktikernas frågor om hur består. För att råda bot på detta föreslog Ledingham att ledarskapets processer och publika initiativ behöver undersökas närmare. Fokus ska ligga på det gemensamma intresset, de gemensamma
målen för verksamheten och dess intressenter över tid för att öka förståelsen av
ömsesidig nytta och förståelse (Ledingham, 2008, s. 255).
En annan ansats för relationer, kommer från den sociala nätverksanalysens olika definitioner i kombinationen med intressentmodellen och Tvåvägs symmetri
(Rowley, 1997). Han formulerar ett antal teoretiska satser grundade i dessa begrepp som till exempel att, när tätheten i nätverket (av intressenter) ökar, ökar
också intressenternas förmåga att begränsa verksamhetens agerande (s. 898).
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6.4.6 Sociala nätverk ’går on-line’, nätverksanalysen växer
När vi kommer närmare nutiden blir modellutvecklingen svårare att följa. En
kort beskrivning av det senaste dryga decenniet ger fonden, men inte svaret.
Internets historia är kort. Telepolitiken har under samma korta period präglats
av liberalisering och globalisering. Telekommunikationerna avreglerades globalt
och internet gjordes funktionellt för både de traditionella datakommunikationstjänsterna och nya tjänster som inte tidigare hade kunnat erbjudas till breda
lager av användare. När stordatorn, minidatorn, mikrodatorn (pc:n) och på senare tid Apples olika i-apparater och deras efterföljare gjorde sitt intåg gav de
datakraft till verksamheten, den lilla gruppen, individen, på jobbet, på skrivbordet, i skolan och hemmavid. Det innebar också en snabb utveckling av gränssnittet192 eller kommunikationen människa–maskin193som ännu inte avstannat.
Med andra ord uppstod grundläggande förändringar i samhällsutvecklingen.
Det digitala språkets universella karaktär och nätverkslogiken skapade
tekniska betingelser för en horisontell global kommunikation. Dessutom
är arkitekturen i denna nätverksteknik sådan att det är mycket svårt att
censurera eller styra nätet. Enda möjligheten för styrning är att inte vara
inne i det, och det är ett högt pris för en institution eller organisation när
väl nätverken blivit universella och kanaliserar all slags information världen runt. (Castells, 1998, s. 357)
Negroponte (1996), vid den tiden kolumnist på
magasinet Wired194, som han också var med och
startade, vid sidan att vara chef för MIT Media
Lab, konstaterade att hans dyslexi gjort att hans
förmåga att se geografier (avstånd på kartor, tidtabeller med mera) var något
utöver det vanliga. Det i sin tur hade givit honom känslan för det ickeNegroponte
Sociala nätverk
(internet)

192

Idéer och prototyper för hur det skulle gå till fanns redan utvecklade på 1960-talet. Ett exempel: när
musen fyllde 40 år skrev tidningen Wired en hyllningsartikel till skaparen Douglas Engelbart: ”1968.
Computer scientist Douglas Engelbart kicks off the personal computer revolution with a product demonstration that is so amazing it inspires a generation of technologists. It will become known as ‘the mother
of all demos.’ The presentation included the debut of the computer mouse, which Engelbart used to control an onscreen pointer in exactly the same way we do today. For a world used to thinking of computers
as impersonal boxes that read punched cards, whir awhile, then spit out reams of teletype paper, this
kind of real-time graphical control was amazing enough. But Engelbart went beyond merely demonstrating a new input device — way beyond. His demo that day in San Francisco’s Brooks Hall also premiered
‘what you see is what you get’ editing, text and graphics displayed on a single screen, shared-screen
videoconferencing, outlining, windows, version control, context-sensitive help and hyperlinks. Bam!”
http://www.wired.com/science/discoveries/news/2008/12/dayintech_1209

193

Kan också noteras i utbudet av MKV-kurser.

194

Wired startade 1993 och är fortfarande ett tongivande magasin i ICT-utvecklingen.
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materiella, övergången från det fysiskt atomära till den virtuella digitala biten
(eng. bit). Negropontes bild av framtiden blev framgångsrik och man kan utan
överdrift säga att han skapade en ny bild av framtiden, av nätverk och för kommunikation. Värdet av ett nätverk är inte informationen i sig, utan de ”communities” som det skapar195. Bredbandet är mer än motorväg till biblioteket: det är
en ny global social väv för att sammanfatta hans bild om vad som komma skulle.
Samtidigt ville han att vi själva skulle skapa oss en bild i hjärnan av vad detta
nya var.
Interactive multimedia leaves very little to imagination. Like Hollywood
film, multimedia narrative includes such specific representation that less
and less is left to the mind’s eye. […] When you read a novel much of the
color, sound, and motion come from you. I think the same kind personal
extension is needed to feel and understand what of ’being digital’ might
mean to you. (Negroponte, 1996, s. 8)
Framtiden har alltid diskuterats och varje period har och sätter sin egen prägel
på vad framtiden ska innehålla. Popcorn (1992) och (Popcorn & Marigold, 1996)
förutspådde drastiska förändringar för public relations vid sidan av alla nätverksinspirerade och nätverksinspirerande visionärer och science fictionförfattare.196 Det Popcorn såg var den nya snabba responsen med hjälp av nätverk
som kunde ges av intressenterna till en verksamhet. Det skulle bli kritikerna, de
missnöjda, de förfördelade som i framtiden skulle få övertaget. Den som vill
sova på saken eller fundera på saken blir ohjälpligt efter och går ”samma väg
som vevgrammofonen. Varje uttalande måste göras på fläcken.” (Popcorn &
Marigold, 1996, s. 257).
Den lilla världens nätverk (Watts & Strogatz,
1998) och verkliga nätverk kännetecknas av att
klustringen är stor för noderna som ingår i nätverket och att de inte har speciellt stora avstånd, det
vill säga få antal steg i genomsnitt mellan noderna. ”We find that these systems
can be highly clustered, like regular lattices, yet have small characteristic path
Watts –Strogatz
Den lilla världen

195
196

Jämför Metcalfes lag.

Det kom en våg av science fiction under 1980-talet och 1990-talet som påverkade synen på kommunikation och nätverk. Den kanske mest namnkunnige är William Gibson som också introducerade begreppet cyberrymden. Den mest kända av hans böcker är Neuromancer från 1984 (i svensk översättning
1987). En annan viktig bok är Neal Stephensons Snow Crash från 1992. Den lyfte in ordet avatar, virtuell
kropp, i det mer vardagliga språket. Men även nya beskrivningar som till exempel kaosteori (en fjärils
vingslag i Tokyo ändrar vädret i Stockholm efter en tid) influerade samtiden. James Gleicks bok Chaos –
Making New Science (1988) är kanske den mest kända boken; översatt till svenska och utgiven av Bonniers 1988. Fraktaler blev också ett begrepp som kom att användas långt utanför sitt ursprung i matematiken.
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lengths, like random graphs.” (s. 440). Det betyder att Watts och Strogatz modell av nätverk också liknar Milgrams (1967) modell Sex steg av separation i
termer av närhet. Den lilla världens nätverk ligger i gråzonen mellan regelbundna nätverk och slumpade nätverk. Watts och Strogatz eleganta sätt att konstruera dem kan kompletteras med att man i stället för de slumpvis ändrade förbindelserna kan se förändringarna som att man skapar genvägar mellan noder på
långa avstånd (Dorogovtsev, 2010, ss. 18-20). Det viktiga i deras arbete ligger i
att åstadkomma genvägar, ett förhållande som inte påverkar klustringen nämnvärt, men kraftigt minskar genomsnittsavståndet mellan noderna.
Det låter inte så revolutionerande idag, men när Milgram och senare Watts och
Strogatz beskrev sina nätverk hade analysen av nätverk ditintills haft det
gemensamt, att den hade utgått från slumpade nätverk som naturligen har
mycket små klustringskoeffcienter: de liknar i lägre grad verkliga nätverk. Watts
och Strogatz viktiga bidrag är möjligheten att förklara klustring i verklighetens
nätverk och att sociala nätverk är relativt sett är små när det kommer till deras
funktion trots den stora mängden noder och förbindelser som de kan ha. Den
lilla världen säger dock inget om nätverk vars storlek ändras.
Nätverksanalysen expanderar
Begreppet sociala nätverk har växt exponentiellt de senaste 30 åren. På samma
sätt har forskningen kring sociala nätverk vuxit. Nätverksanalysen har blivit ett
perspektiv som spänner över många discipliner. De grundläggande begreppen
börjar bli kända för såväl sociologer som antropologer, ekonomer, medicinare,
biologer och kaosteoretiker. Här har de nya databaserade verktygen spelat en
pådrivande roll för spridningen. Det är inte längre så mödosamt att analysera
stora nät (Knoke & Yang, 2008, s. 2).
Ett bra exempel på hur nätverksanalysen kan tillämpas ser vi i Rosvall (2006).
Rosvalls avhandling innehåller flera analyser till exempel av ett terroristnätverk,
navigation i stadsbebyggelse och mun-till-munnätverk. Rosvall ser framför sig
mer och djupare analys där man tar med variabler/parametrar som tillit, rykte
och asymmetrier i informationsgivningen. En mix av socioekonomiska modeller
och självorganiserande informationsnätverk är nästa forskningsområde. Rosvall
menar att en låg kommunikationsnivå ger kaotiska nätverk och en hög nivå
strukturerade och ”[e]ftersom effektiv kommunikation är en viktig del i många
nätverk betraktar vi utvecklingen som en optimeringsprocess” (s. IV).
Barabási–Albertmodellen
(Matteusnätverk)

När Barabási (2012) skriver om framväxten av
nätverksvetenskapen är det speciellt två artiklar
som han nämner som starten på vetenskapen, dels
Erdös och Rényis (1959) om slumpmässiga nät-
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verk197 och grafteori samt Granovetter (1973)198. Barabási konstaterade hur antalet citeringar av dessa två artiklar har exploderat mot slutet av 1990-talet och
sedan på 2000-talet. Han hade ytterligare en tes för sociala nätverk, nämligen
om Milgrams upptäckt av Sex steg av sepration (Milgram, 1967). Enligt Barabási
är Milgrams den egentligen en återupptäckt av den ungerska författaren Karinthys beskrivning 30 år tidigare (Barabási, 2002, s. 27).
Barabásis bidrag till sociala nätverk handlar om att ta Erdös rena matematiska
nätverk till mer verklighetstrogna, om än inte helt fullt ut. Barabási–Albertmodellen beskriver skalfria nätverk med preferenser för olika förbindelser. Det
innebär att de flesta noderna i nätverket – till exempel människor – är sammanbundna med relativt få andra. Några noder har något fler kopplingar, medan ett fåtal har stora mängder kopplingar199. Matematiskt ser det ut som att
andelen noder, P som har k förbindelser med andra noder P(k) är proportionell
mot kíz, där exponenten z normalt ligger mellan 2 och 3.
Because of the preferential attachment, a vertex [en nod] that acquires
more connections than another one will increase its connectivity at a
higher rate; thus, an initial difference in the connectivity between two
vertices will increase further as the network grows. (Barabási & Albert,
1999, s. 511)
Det generella sambandet är inte oomtvistat: ”most power laws lack statistical
support and mechanistic backing” (Stumpf & Porter, 2012, ss. 665-666) Det innebär att exponentlagarna ska tolkas försiktigt, att den största nyttan ligger i att
de har stor utbredning, och att de ska användas för förenkling och för att motivera fortsatt analys.

197

Slumpmässiga eller slumpade nätverk är viktiga för teoribildningen och ger de nya sambanden grundade på matematik. De är regelbundna, med alltifrån ett fåtal noder och låg täthet (förhållandet mellan antal förbindelser och totalt antal möjliga förbindelser) till kompletta (alla har en förbindelse till alla). Nätverken studerades tidigt inom grafteorin.

198

Granovetter är intressant på flera sätt, bland annat som ett komplement till både Tvåstegshypotesen
och spridningsmodellen, då han lanserar sambandet att svaga kopplingar mellan personer i nätverk ökar
spridningshastigheten och räckvidden för det som sprids (idé, innovation, rykte m.m.), medan starka
kopplingar är betydligt sämre och i vissa fall direkt motverkande.

199

I Svenska Dagbladet 2010 (Haag, 2010) under titeln ”Fastna inte i fel nätverk”, säger Liljeros, sociolog
och nätverksforskare vid Stockholms universitet, att konsekvensen av skalfria nätverk blir att det är ett
fåtal som sitter i kärnan av nätverken. ”Om de besitter makt och pengar får de enligt Matteuseffekten
bara mer och mer av den varan. Vi andra får kämpa oss inåt och uppåt, om vi vill ha mer av detta åtråvärda.” Matteusevangeliet 25:29: Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte
har, från honom skall tas också det han har.
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Bilden kommer att klarna i framtiden
Inledningen av 2000-talet präglades inte bara av internetbubblan, utan också av
terroristattacken den 11 september 2001, ”9/11”: med sammanlagt fyra trafikflygplan som bomber. Kriget mot terrorismen som följde startades i stor skala
av USA tillsammans med olika allierade. Fokus låg på al-Qaida och talibanstödjande regimer. Redan i början av oktober år 2001 invaderades Afghanistan och
17 månader senare Irak. USA:s regering hade två välkända kommunikationsstrategier: dels ”You're either with us or against us”, dels ”Winning hearts and
minds in Afghanistan”.200 Dessa globala politiska skeenden skapade nya miljöer,
vilka i sin tur skapade nya konstellationer av globala aktörer med nya och nygamla politiska agendor. ”Terrornätverket al-Qaida” gav oss andra sinnebilder
av vad ett nätverk är och hur relationer skapas för terrordåd (Krebs, 2002).201
Efter att internetbubblan sprack tog utvecklingen ny fart och internet växte i alla
dimensioner. Sökmotorer, som visserligen funnits sedan internets födelse, och
deras algoritmer fick en central betydelse för kunna hantera mängden existerande och tillkommande information. Många insåg snabbt att användarna behövde användarvänliga sökmotorer. Den mest kända sökmotorn, Google, är
idag så välkänd att vi säger ”att googla” när vi söker efter något. Men det finns
många fler att använda. Det är också så att sökmotorerna kan vara regionalt,
kulturellt eller länderspecifikt anpassade, till exempel en sökning på samma ord
ger olika resultat om den görs via google.se och google.de. Samtidigt erbjuder
företag och organisationer oss användare alltmer sofistikerade sökmotorer anpassade till våra preferenser, bland annat för att finansiera verksamheten med
riktade annonser intressanta för en speciell grupp eller enbart en individ.
Fildelning med peer-to-peerprotokoll vände också upp och ner på kommunikationen och affärsmodellerna inom alla områden där en vara eller en tjänst kunde och kan digitaliseras, särskilt inom musik och film. Rörliga bilder och foto
har blivit var mans kommunikationsmedel genom till exempel Youtube, Flickr
och Instagram. Konversationerna har blivit snabbare och kortare såsom Popcorn och Marigold (1996) förutskickade, från sms via bloggar och Twitter till
Snapchat där inget sparas. Inte minst har vi blivit mer socialt nätverkande och
professionella i vårt nätverkande, med tydliga profiler. Nio exempel på tio år:

200

President George W. Bush den 6 november 2001 respektive USA:s Försvarsdepartements pressmeddelande den 17 oktober 2002.

201

I New York Times skrev Keefe (2006) en initierad artikel där nätverksteorin diskuterades med utgångspunkt i om den skulle kunna stoppa terrorister. Författaren refererar till Milgram, Barabási och Watts, där
olika aspekter på nyttan med att identifiera nav och spåra relationer via beteenden, såsom intresse för
paintball. Watts säger i en intervju att det är enklare att spåra i ett nätverk om du redan känner dess
medlemmar och noterar med referens till om 9/11-nätverket fortfarande verkar fungera: ”If you shoot the
C.E.O., they’ll hire another. The job will still get done.” (s. 3)
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Wikipedia-2001, LinkedIn-2002, Skype-2003, Google-2004, Facebook-2004,
Twitter-2006, Spotify-2008, Instagram-2010 och Snapchat-2011. Idag kan vi
göra allt det vi gör på internet i mobilen eller med paddan.
Tekniken från och inom internet har givit oss möjlighet att kommunicera
många-till-många och i många nätverk där ”jag” omväxlande, beroende på, kan
vara navet, nära navet, i ett kluster eller i periferin. Tekniken har också förnyat
intresset hur man bygger intressegrupper eller communities. Facebooks grundare och vd Mark Zuckerberg konfirmerade detta i en intervju till Wall Street
Journal att när han sade att företagets kommunikationsmodell ”word of mouth”
var den traditionella synen på kommunikation (Rusli, 2014). Sociala medier har
helt förändrat förutsättningarna för annonsering i traditionella medier och annonsering per se.
Social media have become the profit drivers for all the global advertising
and marketing services groups. For the cost of full page advert in The Sun
an organisation can employ an executive to manage their global digital
presence and messaging. (Walker, 2012, s. 225)
Den personliga kommunikationen i nätverk har blivit intressant som ett komplement till de traditionella sätten för personlig kommunikation vid fysiska möten. Tiden har blivit den knappa resursen och innovationerna tenderar att inrikta sig på att maximera egenförfogandet av tiden202. Kommunikationen som en
process har också blivit tydligare då relationer med de olika intressenterna kan
upprätthållas på ett för båda parter givande sätt; mycket tack vare internets stora (text, ljud, bild) komplementaritet till traditionella medier och kanaler
(Tufvesson, 2005).
Att ta med sina intressenter i kommunikationen, i processer gör att den integrerade kommunikationen som lanserades på 1980-talet blir mer än en budskapsoch verktygsintegration. Organisationen får en möjlighet att öppna sig och intressenterna blir en del av verksamheten – om inte dagligen, så med självklarhet
och viss regelbundenhet. Gränsen mellan vad som är innanför och utanför verksamheten suddas sakta ut och alltmer av verksamheten blir publik och transpa-
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Nätverket som mer eller mindre väldefinierad bild tränger in på många ställen och ibland lite oväntat.
Burton (1998) gästpoet på KTH 1996–97, litteraturforskare och essäist skriver om det i sin bok Det splittrade alfabetet, om naturvetenskap och teknik. Hon konstaterar att Benjamin Franklin sa att tid är pengar
och att när nu tiden styr det mesta för oss så har klockan blivit den stora samordnaren i det komplexa
samhället och att den förskjuter vår världsbild. Metaforer från hur man bygger samhället har överförts på
kunskapsbyggande med fundamenta och påbyggnader, men i ”nätverksbilden är ordningen analog med
labyrinterna av elkablar, vattenledningar och telefonnät under våra raka gator och stadiga byggnader.
Det handlar om något både sammanhängande och förgrenat.” (s. 75)
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rent. Det blir mer komplext, men ger också fler möjligheter för dem som kan sin
public relations on-line och off-line (Yaxley, 2012, s. 431).
Barabási (2012; 2002) har, liksom Strogatz (2003) och Watts (2003), skrivit
nätverksvetenskapens historia. Men inte ens alla tre tillsammans har kunnat
täcka in området helt:
In sum, it is misleading to label any of these books as presenting ’the science of networks’. Any claim to effective coverage of this wide discipline
would need to include for more consideration of graph theory, queuing
theory and social network analysis. (Amblard, 2003, s. 6)203
Det finns en både nytta och faror med nätverksanalysen. Vi ska inte ersätta
samhällsvetenskaplig teori- och modellbildning med nätverksmodeller. Analysen ska i stället användas för att vitalisera den då vi kan gå in och ut ur våra sociala relationer – ”människorna är något mer än summan av sina nätverksrelationer” (Borell & Johansson, 1996, s. 146).
Det finns ett spänningsfält mellan hur naturvetare och samhällsvetare använder
nätverksanalys (Borgatti, et al., 2009). Båda lägren ser teoriområdet (och metoderna) hos respektive läger som enbart beskrivande, men utifrån olika utgångspunkter. Naturvetarna ser samhällsvetarnas mätande av nätverk som helt nominellt utan att relatera måtten till teoretiska modeller. Samhällsvetarna ser å
sin sida naturvetarnas enkla slumpade grafer som extremt naiva – som att jämföra en skyskrapa med en slumpartad distribution av samma kvantitet material
som skyskrapan. Men viktigare är att de har olika mål med sina analyser. Det är
inte ovanligt att naturvetarna har som mål att visa att en grupp av nätverk har
vissa egenskaper och att dessa egenskaper är ovanliga i slumpade nätverk. Samhällsvetarna förväntar sig att nätverken har olika egenskaper redan från början
och att dessa olika egenskaper skapar olika resultat för nätverken och enskilda
noder (s. 895).
Huruvida det är begreppet internet eller om det är bilden av telenät eller en väv
relationer som kommer vara det som formade vår bild av det postindustriella
samhällets public relations är de framtida historikernas privilegium att tolka.
För avhandlingens del ser jag en modellfamilj med några egenskaper som vi
behöver titta lite närmare på och att komplexiteten har fler sidor.

203

Recensionen omfattar även Buchanan (2002).
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Figur 6-26 Rojong – bok från 1990 om nätverk. (Kreab, 1990)

Avslutningsvis vill jag visa det sätt på vilket Kreab
år 1990 använde nätverkstanken. Tanken var vid
den tidpunkten inte på något sätt ny emedan företaget hade arbetat med Televerkets lanseringar av
datakommunikationstjänster i närmare tio år. Det
viktigaste var att tankarna inte begränsades till telekommunikationsområdet, utan innefattade den
mänskliga kommunikationen (se också Appendix
2). Företagets dåvarande vd Lars-Göran Johansson
valde att använda det indonesiska ordet rojong,
vilket betyder ömsesidig samverkan.
Ett bra ord. Ömsesidig samverkan är vad
nätverkstanken egentligen handlar om. Ett
nätverk som inte samtidigt innebär en anda
av samverkan är inte mycket värt i längden.
(Kreab, 1990, s. 43)
Boken riktade sig till anställda, men användes också som material för att presentera företaget djupare för både kunder och andra de samarbetade med. Samverkan har idag lite andra associationer, särskilt i offentlig-privata sammanhang, men saminriktningen som begrepp lever ännu oförstörd.

6.5 Lager på lager och familjerna syns tydligt
Teknik påverkar både direkt och indirekt synen på och utvecklingen av kommunikationsbegreppet, se till exempel Carey (2009) - rituell kommunikation, Solymar (1999) – kommunikationsteknikhistoria, liksom Mattelart (2000) – de
stora strukturerna i samhället som drivkrafter, krig, kultur och nationalism.
Teknikens påverkan syns tydligast inom klustret sändar–mottagarmodellerna.
Masskommunikationens utveckling i allmänhet och public relations i förhållande till både marknadsföring och massmedieutvecklingen syns tydligare i detaljerna.
För 30 år sedan kunde public relationspraktiker begränsa sig till att se på och
hantera kommunikationsaktiviteter riktade till olika målgrupper. Det förutsatte
någorlunda homogena grupper eller att man inte tog hänsyn till heterogeniteten. Det förutsatte också att målgrupperna, när de nåddes av budskapet, tog till
sig och tolkade budskap på ett någorlunda samstämmigt sätt och i många fall,
att processen med att tolka budskapet pågick utan större tidsförskjutningar
mellan individerna i gruppen. Det var en del av den tidsanda som masskommunikationen skapade (Larsson, 2005). Idag betraktar oftast en public relations-
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praktiker målgruppen som en intressent och hanterar en faktisk dialog. Praktikern förstår att individer inom en intressent kan ställa krav utifrån fler intressentroller än enbart en (Heide, 2011, ss. 119-124).
Noterbart är också att Johnson och Klare (1961) och deras uppdelning i placeto-place och face-to-face inriktar sig på två egenskaper, nämligen Samspel, och
då också lägger in den rumsliga delen (lokus), samt användning av medium,
även om de inte finns uttryckligen med i upphovspersonernas framställningar.
Inom public relations anses det viktigt att förstå alla de intressenter som verksamheten har (Heide, 2011, ss. 125-142). Intressenterna är individer, grupper av
individer, institutioner som granskar och ställer krav på verksamheten utifrån
en eller flera roller. Intressentsynen har bidragit till att dialogen kommit i fokus
och det har kommit att uppfattas som att enkelriktad kommunikation inte alltid
är tillräcklig. Det betyder inte att ett begrepp som målgrupp är irrelevant, men
en forskare eller praktiker idag bör vara medveten om att det kan uppfattas
återspegla att avsändaren mest tänker i termer av att sända information till en
grupp.
Som vi sett i kapitlet har internet förnyat nätverksanalysen. Men det finns naturligtvis kritiker av nätverksvärlden på det sätt som beskrivs och framskrivs
med kommunikationsteknisk utveckling. Mattelart (2000) ger perspektivet att
den nätverkande världen började mycket tidigare än med internets intåg och
hävdar att världen inte blir bättre av allt nätverkande eller att detta skulle göra
oss mer enade. Han ser den globala kommunikationen direkt länkad till den
industriella revolutionen, modern krigföring och nationalism. Mattelart konstaterade också att den globala ledarskapsmodellen samt ökningen och utbredningen av risker har fört kommunikation till en strategisk nivå för ledare. De
behöver vara synliga i dagens miljö, vilket gör dem mer inblandade i den politiska sfären både lokalt och globalt. Att hantera olika intressenter har blivit professionaliserat och kommunikatörernas karriärvägar mångfaldigats (Mattelart,
2000, ss. 79-80). Även med detta i minne kan vi se att Konnektivitetsmodellen
inte har påverkat public relations lika mycket som de andra två. Det finns dock
all anledning att studera utvecklingen när praktiker gör ”tilltro-modeller”
(Arthur W. Page Society, 2012) och de kombineras med den senaste utvecklingen inom nätverksanalys, då kan Konnektivitetsmodellen komma i fokus.
En additionseffekt
Det finns en additionseffekt, lager på lager, som syns tydligt när man går igenom karakteristikerna och organiserar dem i egenskaper. En modell där det
syns tydligt är sändar–mottagarmodellen enligt Shannon–Weaver. Berlo lade
till effekten av det överförda meddelandet och frigjorde den från matematik,
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vilket i sin tur gjorde det möjligt att vidareutveckla den för massmedieområdet,
men också gjorde den kombinerbar med andra modeller, som i Westley–
MacLeans. Men Shannon–Weavers modell var också föremål för utvidgningar,
bokstavligen i en annan dimension, av Gerbner. Vanligen ritar man modellen
från vänster till höger, precis som text läses: sändare till mottagare. Gerbner
lade in detta vertikalt för att tillfoga sammanhang för kommunikationen, det vill
säga en y-axel. De Fleur introducerade dubbel återkoppling och gjorde kommunikationen iterativ. Lasswells formel utvidgades av Braddock. Strukturen lånades vidare av Fuller & Smith & Ross i företagskommunikation och fick formen
av en annons för att argumentera för företagskommunikation i allmänhet.
Additionseffekten ska naturligtvis ses som en naturlig effekt när en modell blir
mer känd eller när den inte löser det problem som en annan person än upphovspersonen har. Den senare behöver då inte börja från ett tomt blad; jämför
modeller som möjliggörare inom andra områden, till exempel Engwall, Kling
och Werr (2005). Effekten för med sig att många modeller har några av egenskaperna, men inte alla, och som det föregående kapitel visade blir bilden splittrad och förståelsen grund när man får den beskriven enbart utifrån dess uppbyggnad. Det som textmässigt lärs ut till studenterna via läroböckerna blir svårt
att tillämpa, trots att många karakteristiker är lika (eller liknar varandra). Konsekvensen när de sedan väljer en modell för användning kan bli ett felaktigt utnyttjande eller fel modell vid fel tillfälle – något som Fiske (2007) varnar för.
De tre modellfamiljerna syns tydligt
De tre modellfamiljerna finns där även om man inte studerar funktioner utan
enbart håller sig till ursprung, sammanhang och framväxt. Måhända kanske
karakteristikerna inte skulle framträda så tydligt om detta var det enda sättet på
vilket modellerna studerades; analyserna tagna tillsammans skapar en fylligare
bild av modellerna.
Tidkartan som inledde kapitlet har inte enbart i tiden sekventiella framväxter
för familjerna. Det finns flera kopplingar mellan familjerna. Den mest uppenbara är hur Saminriktningsmodellen kan utvidgas med olika sändar–
mottagarmodeller, till exempel Colleys DAGMAR, som blir undermodell i intressentmodellen. Men det finns också en koppling genom hur relationer har
kommit in i de klassiska marknadsföringsmodellerna med Kotlers utvidgning
till 5P.
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Figur 6-26 Modellerna inplacerade efter upphovsperson och årtal och exempel på innehållsmässiga kopplingar mellan dem.

Inom familjerna har Riktningsmodellen flera innehållsmässiga kopplingar också om man ser till vilka discipliner upphovspersonerna har kommit från. Från
genomgången i förgående kapitel och detta kan vi se att Westley-MacLean påverkades av Newcombs ABX-modell och att Braddock hämtade inspiration från
Westley-MacLean när han utvidgade Lasswells formel. Att Lasswell och sedan
Braddock är relevanta ingångsmodeller till Colley (med ursprung i AIDA) är inte
förvånande. Lasswell har också givit inspiration till The Man in the Chair. Att
Shannon Weaver inspirerat ”alla” syns historiskt (Seising, 2009). Två för public
relations viktiga modellkopplingar finns till Maletzke och De Fleur. Berlo verbaliserade sändar–mottagarmodellerna med SMCR-akronymen, vilken inspirerade även Maletzke.
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För Saminriktningsmodellen har vi kunnat se att Colleys DAGMAR inkorporerats i intressentmodellen på senare tid och lärs ut tillsammans med den. Däremot härstammar Grunigs modellbygge, som är parallellen till intressentmodellen, och den enda frambringad av public relationsområdet självt, enligt Grunig
från Lee, Bernays och Cutlips tidiga arbeten samt vilar på Johnsons samt Osgood och Schramms modeller.
Konnektivitetsmodellens kopplingar kommer i nätverksanalysen och tidiga studier av sociala nätverk. Här syns referenser till Moreno och även Milgrams inflytande syns tydligt. Gummesson får tillskrivas att Kotler lade till ett femte p:
purpose. Den matematiska grenen är relativt sen och kommer säkert att hitta
sina rötter utanför matematik och fysik, men i skrivande stund verkar spänningsfältet separera naturvetenskaparna och samhällsvetarna (Borgatti, et al.,
2009).
Även med denna typ av korskopplingar finns familjerna väl samlade kring några
huvudlinjer, vilket får mig att dra slutsatsen att indelningen i tre familjer och tio
egenskaper som konstituerar dessa är en förenkling och en väg att bygga både
teori och modeller på. Det bör också vara lättare att lära sig modellfamiljernas
begränsningar och användningsområden genom egenskaperna än att lära sig
varje modells karakteristiker för sig.
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7 Kommunikationsmodellerna i praktiken
Det högsta vore att begripa att fakta redan är teori. Himlens blåhet uppenbarar kromatikens huvudsats. Sök intet bakom fenomenen; de är i sig själva
läran.
– Johann Wolfgang von Goethe
I denna tredje analys av kommunikationsmodellerna presenteras de i samma
ordning som i föregående kapitel: Riktningsmodellen, Saminriktningsmodellen och Konnektivitetsmodellen. Före presentationen repeteras kortfattat sättet på vilket analysen har genomförts och tabellen över egenskaperna för familjerna.
Presentationerna har samma grundstruktur – en kort inledning med egenskaperna, genomgång av händelseförloppet och som avslutning mina reflektioner kring modellen i praxis.

7.1 Modellfamiljerna och egenskaperna
– verktyg och raster
Syftet med att genomföra denna typ av analys är rättframt utifrån perspektivet:
Kan modeller användas för att förstå planeringen och förloppet i ett kommunikationsprojekt? Att modeller kan användas som ett raster är trivialt, men i avhandlingen har jag syntetiserat tre modellfamiljer grundade på egenskaper vilka
jag definierat utifrån en mängd karakteristiker hämtade ur de 24 framtagna
kommunikationsmodellerna. Det är modellfamiljerna som är mina raster.
Jag använder tre praktikfall som visar hur modellfamiljerna kan tänkas användas för att förstå planeringen inför ett kommunikationsförlopp och själva förloppet i ett kommunikationsprojekt. En verbal illustration är en enkel liknelse.
Därigenom speglas också modellernas egenskaper och karakteristiker. Fallen
beskrivs i var sitt händelseförlopp där aktörerna i olika utsträckning kan antas i
förväg ha tänkt på en modell när de planerade och genomförde aktiviteter. Kronologin bär upp presentationen av fallen. Den kommer naturligen av att vi ska
kunna relatera till förloppet av händelser och därmed kunna rekonstruera vad
som följde efter vad. Varje fall beskrivs först enligt händelseförloppet och därefter kommer en analys av detsamma. De tre praktikfall som kapitlet behandlar
belyser modellfamiljerna utifrån min egen yrkespraxis. Urvalet i fallen vilar på
skriftligt källmaterial tillsammans med min minnesbild. Se också avsnitt 3.2.3 .
Både modellfamiljerna och modellerna i familjerna kan användas som verktyg
för att förstå kommunikationsföreteelser och förlopp i allmänna beskrivningar
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av händelser. Modellfamiljerna och deras respektive egenskaper är raster med
vilka vi kan studera och analysera projekt som sådana och ett specifikt förlopp.
En naturlig fråga i sammanhanget är (emedan jag använder modellfamiljerna
som utgångspunkt i analysen) om någon av de 24 framtagna modellerna med
deras respektive karakteristik används som raster; vad framtonar då? Den frågan besvarar jag i analysen med att prova några rimliga modeller, valda utifrån
deras karakteristiker, på respektive fall när alla fall är genomgångna.
Tidigare analys har visat att egenskaper förenklar studiet av och instuderandet
av modeller. I den fortsatta analysen av min frågeställning finns två viktiga
följdfrågor till de andra forskningsfrågorna: Ger familjerna en rimlig förståelse
av kommunikationsföreteelsen, och förenklar de med sina egenskaper för forskare som vill ta sig an analysen av praktikfall. Ett tänkbart svar är att familjerna
ger grunden till en klassificering och att egenskaperna bär denna klassificering
genom att de kan användas för att dissekera kommunikationsprojekt och händelseförlopp. En kort repetition vad gäller modellfamiljernas egenskaper beskrivs Tabell 5-3 (se nedan).
Egenskap
Riktning

Riktningsmodellen

Saminriktningsmodellen

Konnektivitetsmodellen

Enkel

Dubbel

Enkel204
Dubbel

Förbindelsefaktor

En-till-en205

En-till-många

Många-till-många

Förlopp

Objekt

Subjekt

-

Medium

Primär
Sekundär

Primär
Sekundär

Primär
Sekundär

Företräde

Asymmetrisk

Symmetrisk

-

Samspel

Asynkron

-

-

Målsättning

Alla typer

Alla typer

-

En-till-en

En-till-många
Många-till-en

En-till-många
Många-till-en

Prioritet

-

Ja

-

Kraftspel

-

Ja

-

Initiering

204

När riktningen är enkel får nätverket till en början en trädstruktur, där förgreningarna kan mångfaldigas
mellan varandra och efter en tid blir till ett många-till-många nätverk.
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Masskommunikation, en-till-många, har med utvecklingen av synen på målgrupper medfört att en målgrupp i det här avseendet kan vara en grupp såväl som en individ. Jämför också skillnaden i begreppen
kommunikator och kommunikatör.
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7.2 Riktningsmodellen
En katastrof för landet
– Marianne Nivert, vd för Telia, efter beskedet om att Telia inte fått 3Glicens (Di.se, 2000a).
Historien om hur Sverige fick 3G har en lång förhistoria. Fallet som beskrivs är
avgränsat till perioden från det att förfrågan från Post- och telestyrelsen, PTS,
formellt publicerades, den 12 maj 2000, till dagen då PTS meddelade sitt beslut,
den 16 december 2000 – en period om sju månader. PTS var således den aktör
som drev kommunikationen i detta praktikfall. Av beskrivningen framgår det
också att PTS i sättet på vilket verket valde att hantera förfrågan fick en inbyggd
kommunikationsmodell.
7.2.1 Introduktion – skönhetstävlan en process om sju månader
Den 16 december 2000 fattade Post- och telestyrelsen ett oväntat beslut för Telia och många andra. Sverige fick sina fyra första 3G-operatörer den dagen. Men
i listan över dem som fick de nya 3G-licenserna fanns Telia inte med.
Upptakten till Sveriges och PTS:s beslut följer två spår: dels direktivet från EU
1998 att unionens medlemmar skulle införa en gemensam 3G-standard (för att
upprepa den globala succén med GSM som hade givit de europeiska telekomtillverkarna ett globalt försprång, vid den tidpunkten: Ericsson, Siemens, Nokia
och Alcatel) samt dels från det politiska missnöje som fanns med det svenska
oligopolet på mobilmarknaden och med tre operatörerna, Telia, Europolitan och
Tele2: det ansågs dyrt att ringa mobilt.
Under 1999 diskuterades förändringar i telelagen för att minska oligopolets negativa verkningar. Ändringarna skulle tvinga nätägare att öppna sina nät till
rena tjänsteleverantörer; en förebild till detta fanns redan på internet. Dessa
förändringar i lagen skulle introduceras först i GSM-näten och sedan i de kommande 3G-licenserna.
Den parallella diskussionen handlade om på vilket sätt PTS skulle tillhandahålla
de nya 3G-licenserna. Där fanns dels de som ville gå på ett auktionsförfarande206
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Licenserna för 3G auktionerades ut i flera länder och slog alla rekord. Först ut var Storbritannien som i
mars 2000 drog in 38,3 miljarder euro (320 miljarder kronor), för att fem månader senare överträffas av
Tyskland som drog in hela 50,8 miljarder euro (425 miljarder kronor). Det fanns naturligtvis många som
ansåg att detta var överpriser och att det dessutom snarare skulle dränera utvecklingen som EU önskade sig än tvärtom. Man konstaterade att operatörerna betalade så mycket för licenserna att de inte skulle
ha råd med annat än ett nät och traditionella tjänster som krävde höga marginaler. Den spännande
tjänsteutvecklingen på bredbandsområdet som visionärerna hade tänkt sig skulle försvinna. Det var nu
inte alla länder i Europa som valde att följa i Storbritanniens spår, men återverkningarna av de höga li-
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och dels de som vill styra mot en snabb och heltäckande utbyggnad. PTS var
självt övertygat om att ett anbudsförfarande, en ”skönhetstävlan” (SvD, 2012)
med inriktning på täckning, snabb utbyggnad och nya tjänster var att föredra
och tog fram ett sådant förslag.
Skönhetstävlingen utlystes den 12 maj 2000207. PTS önskade fyra nationella aktörer, även om man i diskussionerna tidigare hade talat om fem. Skulle inte
PTS:s målsättning om täckning uppfyllas med nationella nät, kunde PTS tänka
sig regionala nät. Det var också tillåtet för de blivande licenstagarna att samarbeta. De kunde således dela på nätutbyggnaden, allt för att täckningen skulle bli
så stor som möjligt och för att underlätta en snabb utbyggnad över hela landet.
De tävlande hade 110 dagar på sig att till den 1 september komma in med en
ansökan.
Den 1 september lämnade tio tävlande in sina förslag till PTS. Händelsen bevakades intensivt av medierna. Olika nyhetsmedier rapporterade om händelsen
som att både kända och okända ”teledirektörer tog examen” (Dagens Industri,
2000a), samt visade upp det material som lämnades in: från två A4-pärmar till
åtta tunga flyttkartonger fulla med papper.
Från slutet av september till mitten av oktober inbjöds de tävlande att i tur och
ordning presentera sig för PTS. Därefter stängdes dörren till PTS och granskningen tog vid. Generaldirektören deklarerade att påverkan utifrån var helt lönlös (Di.se, 2000b).
Granskningen hade beräknats vara färdig till slutet av november, men en sent
påkommen presentation av anbuden i månadsskiftet september-oktober och de
stora volymerna av material gjorde att beslutet dröjde till den 16 december. Då
meddelade PTS att företagen Europolitan, Hi3G Access AB (sedermera operatören 3), Orange och Tele2 tilldelats 3G-licenser för de kommande 15 åren. Licensvillkor skulle meddelas inom några månader i enlighet med respektive ansökans utfästelser. PTS hade nått sitt mål att kunna introducera fler nya operatörer till de svenska konsumenterna och något som såg ut som en mycket snabb
heltäckande utbyggnad av 3G (detta kom senare att bli en egen historia). Sverige
skulle kunna fortsätta att vara ledande inom IT med detta beslut i ryggen.

censpriserna skulle komma att visa sig relativt snabbt för Sveriges del, tydligast med Telias köp av finska
Sonera och genom att Orange återlämnade sin licens till PTS – två händelser som båda inträffade 2002.
207

I slutet av mars 2000 meddelade regeringen att Telia skulle börsnoteras. Den 13 juni introducerades
aktien, som åsattes ett pris på 85 kr. Cirka 955 000 svenskar tecknade sig för aktien. En dag efter introduktionen var den uppe i 94 kr, men sedan sjönk kursen, för att vid ansökningstidens slut vara nere under 70 kr.

259

7.2.2 Två diskussioner ger en skönhetstävling och ett oväntat beslut
Telelagen infördes 1993. Det var en första reglering av Televerkets monopol,
vars syfte var att få in nya aktörer på marknaden och hålla hårt i tömmarna så
att inte Televerket, som bolagiserats och bytt namn till Telia, skulle missbruka
sin dominerande ställning. Avregleringen av telemarknaden hade påbörjats runt
1980 (Konkurrensverket, 1998)208 när det blev tillåtet att ansluta faxapparater
som inte var tillverkade i Televerkets verkstäder eller inköpta av Televerket, till
telefonnätet. De två teletekniska områden som utvecklades mycket snabbt under 1980-talet tack vare ökad liberalisering var datakommunikation och mobilkommunikation, det senare med Comviq som första nationella operatör i konkurrens med dåvarande Televerket.
EU som helhet påbörjade avregleringen senare än Sverige. EU:s direktiv från
1998 om 3G-införandet blev en tydlig markör för att telemarknaden skulle vara
ledande för utvecklingen inom unionen. Motivet för direktivet var att underlätta
ett snabbt och samordnat införande av 3G i alla medlemsländer. Dessutom skulle det ske i samklang med marknadens behov; det skulle finnas en betalningsvillig efterfrågan.
PTS hade vid den tidpunkten konstaterat att beslutet från EU kunde ge den
svenska mobilmarknaden ny energi och att det var angeläget att se till att 3Glicenserna fick villkor som förverkligade visionen om en dynamisk marknad för
mobila bredbandstjänster. De viktiga frågorna på lite sikt skulle bli möjligheten
för tjänsteleverantörer att erbjuda användarna tjänster, även om man inte hade
något eget nät, möjligheten för kunderna att byta operatör och ta med sig sitt
eget nummer samt att få fler nätoperatörer i de kommande licensutgivningarna.
I dessa publika diskussioner gjordes utredningar (Post- och telestyrelsen, 1999)
som indikerade att den låga takten i tjänsteutvecklingen behövde höjas. Dessutom nämndes att priserna för mobiltrafiken skulle kunna sänkas med 30 procent
de efterföljande tre åren.209

208

År 1980 avreglerades marknaderna för telefonsvarare och faxapparater. Under år 1985 upphävdes
Televerkets monopol på att ansluta telefonapparater till sina anläggningar, och ensamrätten för anslutning av företagsväxlar avvecklades successivt under åren 1988–1989.
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Fonden till införandet av 3G var den dittills mest hypade perioden sedan internet började användas i
bredare kretsar. Tidens anda och logik var speciell. Influerad hur internet utvecklades, bland annat med
Amazon.com som förebild i USA, skrev svenska medier om hur internet skulle revolutionera våra köpvanor och beteenden. Allt skulle komma att ske över nätet. Nu gällde det att vara först ut med sin idé, skapa tekniska plattformar som klarade allt, text, interaktivitet, ljud, rörlig bild med mera. Marknaderna var
också globala från början, Sverige var för litet som marknad att börja med. Sist men inte minst gällde det
att få många besökare som kunde registreras. Hur de skulle betala för sig, och för vad, verkade inte vara
det första man tänkte på.
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Riksdagen beslutade under våren 2000 att ändra i telelagen enligt PTS:s förslag
och därmed var vägen fram till anbudsförfarandet färdigt. De existerande operatörerna var inte nöjda med alla ändringar, men såg troligen möjligheter att i den
kommande 3G-utlysningen få klarhet och tydlighet för lång tid framöver, varför
det mesta av deras kraft kom att läggas på den kommande ansökningsperioden.
En viktig förändring från det ursprungliga förslaget gick dock operatörernas
väg: minskningen av antalet framtida 3G-operatörer från fem till fyra. Samtidigt
stod det klart att två av licenserna skulle kunna komma att delas ut till helt nya
aktörer.
När yttäckningen diskuterades under förarbetet stod det klart att de dåvarande
operatörerna inte ville ha nationell roaming och att PTS var tveksamt till åtgärden (Danmark hade nationell roaming vid denna tid, men erfarenheterna var
inte så positiva för de mindre aktörerna). Så blev inte heller fallet för de nya 3Glicenserna där yttäckningen i stället kom att handla om att ge Sveriges befolkning täckning där de bodde210 och nationell roaming ersattes med samarbeten i
den fysiska nätutbyggnaden.
”Catwalken”, processen för skönhetstävlan meddelas
Den 12 maj 2000 öppnade PTS skönhetstävlan. Formellt var det en inbjudan
(Post- och telestyrelsen, 2000f) att ansöka om tillstånd för 3G-licenser. Processen definierades i ett dokument om 15 sidor, vars huvuddrag var:
1. Fyra tillstånd, licenser, skulle ges ut. Två av dem gav också möjlighet att
söka lediga GSM-frekvenser i de band som existerande operatörer hade,
men med mindre kapacitet (bandbredd).
2. Inga krav på svenska ägare till operatörerna, vare sig fysiska eller juridiska personer. PTS ville främja effektiv konkurrens och ge möjligheten till
så många som möjligt att söka.
För att främja konkurrensen införde PTS också restriktioner så att inte
samma ägargrupp skulle kunna få inflytande över mer än en licens. Beskrivningen av ekonomisk gemenskap och närstående ägarrelation gjordes tydlig från början.
3. Processen skulle bestå i två steg: en inledande prövning där finansiell kapacitet, teknisk och affärsmässig genomförbarhet samt lämplig sakkunskap och erfarenhet skulle prövas. Det andra steget, om det första passe-
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Notera att det inte var geografisk täckning, utan den var en konsekvens av var människor bodde. En
kritiker av definitionen då skulle kunna ha sagt att det var trådlös kommunikation med begränsad rörlighet. Denna aspekt på utbyggnaden har kommit tillbaka i flera omgångar under licensperioden: senast
hösten 2013, när IT-minister Hatt kallade täckningskartorna ”skämskartor” och under våren, då alla operatörer lovade Konsumentverket och PTS bot och bättring som svar på Hatts kritik.
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rades, skulle bestå av en poängberäkning där befolkningstäckning, spridning och utbyggnadstakt poängsattes. Beräkningen hade tre framtida
tidpunkter som beräknades var för sig och sedan lades samman i utvärderingen. Alla sökande fick också anvisning att använda samma SCBstatistik för folkmängd, tätort och kommunindelning.
4. Den nationella roamingen ersattes med samarbete i det fysiska nätet.
Den utformades så att minst 30 procent av befolkningstäckningen skulle
ske med eget nät – de facto Stockholm, Göteborg och Malmö – och att
resterande 70 procent kunde uppfyllas med delad utbyggnad.
5. Täckningskravet definierades av både aktuella kartor över var befolkningen bodde och en bestämd nivå på mobilsignalens styrka. Definitionerna var teknikoberoende.
6. Ansökans struktur och innehåll angavs; där skulle det finnas en sammanfattning som PTS ämnade publicera så fort ansökan hade ingivits.
7. Licenserna gavs på 15 år och skulle meddelas sista november. Villkor för
respektive licens skulle sedan utfärdas inom tre månader efter beslut, baserat på den sökandes åtaganden i ansökan.
Bollen var nu i rullning; till en början spekulerades i vilka nya operatörer som
skulle komma att söka och om det verkligen räckte med en ny operatör för att
bryta det existerande GSM-oligopolet. Redan efter en månad fanns det ett tiotal
aktörer som publikt visat intresse, även om inte alla hade visat i vilka konstellationer de skulle ställa upp. De flesta bedömare var då eniga om att det skulle bli
de tre existerande operatörerna tillsammans med en ny, som redan hade någon
kundbas i Sverige, som skulle gå segrande ur tävlingen (Retriever, 2013).
Ansökningsperiodens 110 dagar
För ett bolag som redan hade byggt mobilnät var inbjudan inte obekant materia.
Men det var samtidigt en grannlaga arbetsuppgift att sätta samman en ansökan
enligt PTS:s förfrågan. Hutchison och Investor meddelade gemensamt, mindre
en månad från det att inbjudan publicerats, att de hade för avsikt att söka och
formerade ett projektteam bestående av experter från olika områden. Investor
hade tidigare endast gjort mindre satsningar inom IT/internet-sektorn, men
hade desto längre och djupare erfarenhet från att vara delägare i Ericsson (sedan 1930-talet). Hutchison, ett Fortune 500-företag under ledning av en av
världens rikaste personer Li Ka Shing, bedrev affärer inom en rad områden,
varav den framgångsrika uppbyggnaden av telekomoperatören Orange i detta
sammanhang var den viktigaste. Hutchison hade tidigare bestämt sig för att investera i 3G och sålt sin GSM-operatör Orange för cirka 300 miljarder kronor
för att bygga en ny operatör, verksam i många länder. Hutchison hade före Sverige skaffat sig 3G-licenser i Hong Kong, Italien, Österrike och Storbritannien
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samt avstått Tyskland när licensauktionen där blev för dyr. I alla dessa länder
investerade man ensam, men i Sverige gick man i par med sin sedan länge etablerade affärspartner Investor.
Att det skulle bli många samarbeten stod klart från början när Deutsche Telekom, France Telecom via sitt förvärv av Orange, finska Sonera211, spanska Telefónica, japanska Nomura och amerikanska MCI Worldcom alla visade intresse
för att delta.
Hutchison och Investor kom i ett tidigt skede till Kreab med sitt projekt att ansöka om 3G-licens. Arbetet formerades med olika undergrupper. Kreab fick under uppdragets gång också ansvaret för att hålla ihop och tekniskt producera
den ansökan som skulle lämnas in. Det var ett komplicerat koordineringsarbete.
Arbetet hade prägeln av att alltid hålla dörren öppen för olika framtida samarbeten, ifall ansökan skulle komma att beviljas, vilket också bidrog till en hög
grad av komplexitet212.
Den formella processen runt ansökan var inte problematisk, även om den var ny
i vissa delar. Man kan enkelt säga att den följde en offentlig upphandlingsprocess: Upphandlingsunderlag görs tillgängligt, kvalificeringsprocess förklaras,
frågor och svar publiceras tillgängliga för alla sökande. I en upphandling finns
möjlighet för upphandlande part att begära kompletteringar efter det att ansökan har lämnats in, men vanligtvis inte för sökanden att på eget initiativ
komplettera. Sedan genomförs kvalificering och sist tilldelning enligt givna kriterier. Det var egentligen bara en sak som saknades: en möjlighet för sökandena
att muntligt presentera sina anbud. För den delen av processen hemställde
Hi3G om att för PTS få presentera sin offert muntligt, vilket PTS efter ansökningstiden slut också inbjöd alla sökande att göra.
Mot slutet av arbetet med ansökan gjorde Investor och Hutchison förberedande
analyser, scenarier över vad som skulle komma att hända efter ansökningstiden,
givet att PTS skulle komma att publicera sammanfattningarna direkt efter inlämnandet, och PTS:s stora myndighetsintegritet samt konkurrenters tänkbara
agerande. Det arbetet fortsatte också efter inlämnandet, mer eller mindre kontinuerligt fram till beslutet den 16 december.

211

Telia köpte Sonera 2002 och bildade TeliaSonera från 2003. Numera (2017) heter företaget Telia
Company.

212

Arbetet bedrevs så intensivt i projektform att det var i sista stund projektledaren och andra kom på att
det också formellt behövdes en juridisk person som skulle ansöka, även om det tidigt stod klart att Hutchison skulle stå för 60 procent och Investor 40 procent av investeringarna. Så föddes och registrerades
bolaget Hi3G Access AB, sedermera operatören Tre och med varumärket 3, dagarna innan ansökan
lämnades.

263

Under de 110 ansökningsdagarna skickades över 200 frågor in till PTS från de
sökande. Flest frågor, cirka två tredjedelar, handlade om den femton sidor långa
vägledningen och den resterande tredjedelen om bilagan som beskrev ansökans
struktur. Frågorna besvarades på svenska, oavsett om de hade ställts på engelska eller svenska.
I slutet av juli kom EU med ett förslag att ändra telekomdirektivet, vilket alla
sökande meddelades. Exakt vad förslaget skulle komma att innebära för framtiden var vid tidpunkten svårt att ha någon uppfattning om, vilket också gjordes
klart från PTS:s sida (Post- och telestyrelsen, 2000i).
Tillkännagivanden
När PTS den 12 maj annonserade skönhetstävlan med alla villkor för både sökande och process fanns det strategiska överväganden att göra i förhållande till
andra tänkbara konkurrenter och PTS. Förenklat var den första centrala frågan:
Skulle man tillkännage sin avsikt att söka före ansökningsdagen, och i så fall
när, eller skulle man vänta till ansökningsdagen? Det senare alternativet var
möjligt, eftersom frågorna till PTS under ansökningstiden skulle publiceras helt
anonymt och med endast en neutral identifikation. PTS skrev på sin sajt när
frågorna började komma in:
Frågorna har givits unika nummer. […] Numreringen är gjord för att
kunna identifiera och referera till frågor och har ingen som helst logisk
eller kronologisk betydelse. (Post- och telestyrelsen, 2000d)
Naturligtvis behövde Hi3G inför ett beslut om sent tillkännagivande väga risken
för läckage i kommunikationen med PTS och spekulationer från medierna om
olika konstellationer av sökande.
Perioden efter ett eventuellt tillkännagivande att söka licens, om det skulle ske
före ansökans sista dag, måste ses utifrån ett kommunikationsperspektiv där
positionering bland tilltänkta samarbetspartner skulle prioriteras. För en ny
aktör gällde det att bygga upp en trovärdighet kring den egna förmågan att kunna finansiera, leda och bygga ut ett 3G-nät med all den komplexa logistik det
skulle innebära. Det sistnämnda fällde avgörandet: Hutchison och Investor
meddelade gemensamt och officiellt den 8 juni att de hade för avsikt att söka en
av de fyra licenserna (Investor AB, 2000).
I början av de 110 dagar som ansökningstiden varade tillkännagav många nya
aktörer sina avsikter att delta. Vad som inte var tydligt i alla dessa fall var vilka
som skulle samarbeta med vilka. Telenordia (British Telecom och Telenor) var
tidigt ute och sa redan innan utlysningen i maj att de tänkte söka. RSLcom från
USA meddelade i mitten av maj sin avsikt, men det dröjde till dagen före ansök-
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ningsdagen innan de bekräftade sin medverkan i ett konsortium. Deutsche Telekom annonserade sin avsikt via Financial Times dagarna före Hutchison och
Investor, men inte med vilka: det fick allmänheten veta först vid inlämningen.
Att Telia, Tele2 och Europolitan (Vodafone) skulle söka ensamma tog alla för
givet, vilket också innebar att de inte behövde röja något före ansökningstidens
slut. Med andra ord fanns det utrymme för spekulation i medierna om olika
konstellationer fram till den 1 september, se Tabell 7-1.
För Hutchison och Investor innebar det relativt tidiga tillkännagivandet att
kommunikationsarbetet kunde koncentreras på det projektinterna, omvärldsbevakning och svaren på de frågor som ställdes till PTS av dem själva och de
olika konsortierna.
Tabell 7-1 Lista över de sökandes annonseringsdatum.
Namn

Annonsering

Konsortium

Telenordia AB

Före 12 maj

BT och Telenor

Mobility4Sweden

5 juni

T-Mobile International AG, Utfors AB,
ABB Energy Ventures B.V.

Hi3G Access AB

8 juni

Hutchison Whampoa Limited, Investor AB

Broadwave Consortium

22 juni

Tele 1 Europe, Rix Telecom, Western Wireless,
2G/3P Group, You Communication

Orange Sverige AB

17 augusti

France Telecom SA, Bredband Mobil AB,
Skanska AB, NTL Ltd, Schibsted AS

Tenora Networks AB

17 augusti

Ratos, Nomura International plc, Teracom

Europolitan

1 september

Vodafone

Reach Out Mobile AB

1 september

Sonera, Industri Kapital, Telefónica

Tele2 AB

1 september

-

Telia AB

1 september

-

Den 1 september
Fredagen den 1 september 2000 stod intresset för telekommunikation på topp.
Medierna bevakade dörren till PTS från tidig morgon till sluttiden 15.00. Några
av de sökande hade annonserat sin ankomst, medan andra tog till spektakulära
transportfordon för att få uppmärksamhet. Medierna talade om teledirektörernas examensdag och att de aldrig hade burit på så värdefulla dokument som nu,
när de en efter en besökte PTS för att lämna in sina respektive ansökningar.
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Sammanlagt tio sökande räknades in; alla verkade vara segervissa, även om
några talade mer segervisst än andra med medierna.
1. Broadwave Consortium – Tele 1 Europe, Rix Telecom, Western Wireless,
2G/3P Group, You Communication
2. Europolitan – Vodafone
3. Hi3G Access AB – Investor AB, Hutchison Whampoa Limited
4. Mobility4Sweden – T-Mobile International AG, Utfors AB, ABB Energy
Ventures B.V.͒
5. Orange Sverige AB – France Telecom SA, Bredband Mobil AB, Skanska
AB, NTL Ltd, Schibsted AS
6. Reach Out Mobile AB – Sonera, Industri Kapital, Telefónica
7. Tele2 AB
8. Telenordia AB – BT och Telenor
9. Telia AB
10. Tenora Networks AB – Ratos, Nomura International plc, Teracom.
Det fanns minst femton icke-svenska telebolag eller investerare i åtta av de tio
ansökningarna. Medierna började omedelbart tala om att licenserna skulle bli
dyra, och bedömarna sa att man skulle få räkna med minst 10 miljarder kronor
för ett nytt 3G-nät (Retriever, 2013). Ericsson utsågs till vinnare, då flest sökande ville ha företaget som leverantör av utrustning, men också byggbolagen utsågs till vinnare, då antalet master räknades i många tusental (Retriever, 2013).
Det stora intresset höll i sig under hela hösten fram till beslutet den 16 december.
Figur 7-1 Hi3G:s ansökan: två halvryggspärmar med dokument enligt ansökningsbeskrivningen.
Källa: Hi3G.
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Mötet med PTS
När ansökan väl var inlämnad kom en period av tystnad. Nu skulle PTS granska
alla inkomna ansökningar och komma med sitt beslut senast den 30 november
(enligt ursprunglig tidplan).
Investor hade före ansökningstidens utgång tagit kontakt med PTS och föreslagit att PTS skulle avsätta tid för en muntlig presentation så snart som möjligt.
Förslaget mottogs välvilligt: alla tio sökande fick en formell inbjudan en vecka
efter ansökans deadline och träffade sedan PTS inom loppet av två veckor, med
början i månadsskiftet september–oktober. Sökandena Broadwave och Hi3G
var först ut, medan Reach Out var den sista sökanden i dessa möten, som varade
i exakt 90 minuter, lika för alla.
För Investor–Hutchison-projektets del innebar detta mycket arbete på kort tid.
I planeringen hade det visserligen räknats med en muntlig presentation, men
man hade inte med säkerhet kunnat förbereda formerna för en sådan. Till exempel hade möten med rätt representanter från ägare och projektteam inte
kunnat bokas.
Presentationen av ansökan handlade om att de kriterier som låg till grund för
poängberäkningen inte enbart var avgörande. I det första steget, kvalificeringen
av de sökande, handlade det om att PTS också skulle bedöma sökandenas finansiella kapacitet, teknisk och affärsmässig genomförbarhet samt huruvida denne
innehade lämplig sakkunskap och erfarenhet. Dessa faktorer innehåller både
hårda faktadelar och mjuka delar. Det bedömdes som mycket viktigt att PTS
skulle få förstahandsinformation i alla dessa delar och inte enbart döma de sökande efter vad medierna spekulerade i och skrev om.
Den 27 september kom en elva man stark delegation från Hi3G till PTS för att
berätta om sitt förslag till 3G i Sverige. De var alla väl förberedda att presentera
ansökan och presentera de personer som stod bakom förslaget. Protokollet från
mötet var mycket kortfattat och genomförandet av mötet var mycket formellt.
Det noterades också i medierna att de sökande gjort olika bedömningar av presentationernas tyngd i processen. Dagens Industri hade rubriken: ”Alla kom till
3G-möte – utom Telialedningen” (Di.se, 2000c). I artikeln beskrivs sedan hur
alla utom Telia hade skickat någon person ur koncernledningen. DI noterade
också att delegationen från Hi3G var elva man stark, medan Telia endast hade
fem man där. Efter tilldelningen i december skrev den nedlagda tidningen Vision i en tillbakablick:
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Och sett ur Ann-Marie Engvalls och de andra tjänstemännens ögon måste det varit en imponerande skara industrialister som tog plats i myndighetens konferensrum den 27 september för att berätta om sin ansökan.
’Du kan se vår uppslutning som en artighet mot den myndighet som behandlade frågan’ säger Björn Svedberg213. (Vision, 2001, s. 6)
Uttalandet från Svedberg kan i efterhand betraktas som ett så kallat understatement, då han redan dagen efter offentliggörandet, den 17 december, svarade
på Aftonbladets fråga om hur stora investeringar Hi3G tänkte göra i Sverige.
Vi planerar att investera 37 miljarder, men det bygger på att vi måste
göra allt själv. Den siffran kommer att sjunka. (Aftonbladet, 2000a)
Diskussionerna i Hi3G:s projektteam under tiden fram till beslutet handlade
mycket om vilka delar som skulle kunna förberedas inför beslutet. Den oklara
situationen gjorde att det fanns ett stort mått av försiktighet i alla kontakter.
Några saker var dock uppenbara. Dels kunde man arbeta med planeringen av
byggnation av nätet och dels kunde man börja söka efter lämpliga nyckelpersoner för det nystartade företaget. I övrigt handlade om att vara tålmodig, svara på
frågor och invänta besked och ha beredskap för oväntade händelser. Ett exempel på det senare är att PTS i början av oktober begärde kompletterande information om utbyggnadsplanerna enligt en mall som verket hade tagit fram för att
få de sökandes olika kalkyler och prognoser jämförbara.
Tystnad – men inte helt
När väl alla möten med sökande hade genomförts i mitten av oktober började en
tyst period från PTS:s sida. Alla sökande och andra intresserade ställde in sig på
att PTS den 30 november skulle meddela de fyra vinnarna.
Det spekulerades i att de företagsledningar som fått flest frågor hade de svåraste
ansökningarna att förstå och att de var de svagare ansökningarna. Just Hi3G:s
möte kom att bli omskrivet lite mer omfattande i ett av branschmedierna. Tidningen Finans Vision hade ett stort uppslag där man försökte rekonstruera vad
som skett i styrelserummet på PTS innan ansökan lämnats in, och vad som skulle hända härnäst. 214
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Björn Svedberg, då ordförande för Hi3G och styrelseledamot i Investor. Innan dess hade han varit
koncernchef och styrelseordförande för Ericsson.
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Jag kom personligen att närvara vid mötet då en kollega och jag följde med delegationen in i rummet
på PTS och riggade den medhavda utrustningen för presentationen. När jag var på väg ut tog ordföranden för Hi3G, Björn Svedberg, tag i min arm och sa det var bra om ett par oberoende ögon och öron var
med och noterade hur det gick för företaget i rummet. På så sätt kom mitt namn med i protokollet för mötet och den sedan 2003 nedlagda tidningen Finans Vision kunde i ett nummer efter att licenserna hade
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En diskussion fanns också om vad som skulle hända om fler än fyra sökande
skulle få samma poäng i skönhetsbedömningarna. Det fanns många uppfattningar om telelagen och om hur PTS:s anbudsförfarande skulle tolkas i sådant
fall (Retriever, 2013).
Drygt två veckor innan den 30 november började rykten komma ut om förseningar. Efter några dagar förvarnade också PTS om att det såg framför sig ytterligare två veckor av intensivt arbete. Ansökningsmaterialet var mycket omfattande, enligt generaldirektören, och man hade dessutom behövt kräva in kompletterade fakta, konstaterade PTS när verket senare också bekräftade förseningen.
Spridningen i spekulationerna om vilka som skulle vinna licenserna var inte så
stor. Fick telebolagen själva tippa handlade det om Telia, Tele2, Europolitan och
Orange (ny) som vinnare. Tidningen Dagens Industri såg konsulterna som vinnarna, alltifrån dem som varit med att utforma ansökningarna till de konsulter
som hjälpte PTS i utvärderingen, medan Svenska Dagbladet utsåg annonsörerna
till vinnare när nya 3G-bolag måste göra sig kända (Retriever, 2013).
När det så var bara några dagar kvar på granskningsarbetet konfirmerade PTS
att myndigheten lördagen den 16 december skulle komma att meddela de tio
sökande skriftligt om huruvida de hade beviljats en licens eller inte. PTS:s beslut
var börspåverkande för många av de stora internationella telebolagen och investerarna. Lördagen blev därför ett naturligt val eftersom alla sökande och andra
intresserade då skulle ha helgen på sig att ta till sig informationen och analysera
den.
Dialog lönlös
PTS:s generaldirektör Nils-Gunnar Billinger var mycket tydlig på punkten om
dialog och annan sorts påverkan, med anledning av att det i medierna förekom
röster om att det var gyllene tider för lobbyister: ”Det är totalt lönlöst, som att
kasta pengarna i sjön” (Di.se, 2000b). Den karaktärsfasthet som Billinger visade
kom senare fram i en intervju med Aftonbladet där han porträtterades som populär bland allmänheten och med rubriken: ”Vår machete i teledjungeln” (Aftonbladet, 2000b). Billinger svarade, lite längre in artikeln, på frågan om hur
det kändes att ha en sådan makt över beslutet om vilka som skulle få bygga
framtidens mobilsystem:

delats ut skriva en spionhistoria om hur det gick till när Hi3G hamnade i de fyras gäng, där de spekulerade i vad konsulten från Kreab gjorde på mötet.
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Jag ser det inte riktigt så. Regeringen har delegerat beslutanderätten till
oss och vi är käcka soldater som ska följa det regering och riksdag beslutat. Mitt ansvar är inte att sitta på kammaren och tänka ’den och den ska
få’ utan att få myndigheten att fungera på ett bra sätt. Och vi är många
som jobbar med licenserna. (ibid.)
Reportern följde upp med frågan om Billinger är omutbar och han svarar:
Haha! Ja, det måste jag vara. Jag talar inte ens med familjen om det, och
det är inte svårt att hålla tyst. Där har jag viss träning. (ibid.)
Anbudsförfarandets kommunikation innehåller således en skriftlig utväxling av
meddelanden mellan PTS som sändare och sökanden som mottagare, undantaget presentationen för myndigheten. PTS bestämmer också när omvändningen
gäller, det vill säga när sökanden sänder och PTS tar emot. Den modellfamilj
som ligger närmast till hands är Riktningsmodellen med enkel(riktning), en-tillen förbindelser och objektförlopp.
Under försteget kunde ägarna till det blivande Hi3G, den reella sökanden, agera
utan att bli uppmärksammade, liksom alla andra som behövde förstå situationen. Hutchison med sina omfattande 3G-satsningar och den nyss sålda GSMoperatören Orange kunde förbereda och samla in material och kunskap internationellt för den svenska situationen. Investor kunde göra motsvarande i Sverige.
Under den perioden handlade det inte om några kommunikationsinsatser visavi
PTS eller någon annan part.
Förberedelser inför beslutet
Tiden fram till beslut utnyttjades av Hi3G för att förbereda ett positivt utfall,
alternativt ett negativt utfall. Enkla saker som hur det nya företaget Hi3G Access
AB presenteras, vilka medel som stod till buds för presentation, rekrytering av
vd, planering av byggnation och sist men inte minst visitkort till nya anställda.
Det gällde också att skilja på byggnationen och lanseringen av de kommande
tjänsterna samt hur dessa skulle presenteras för de tilltänkta kunderna. Enkelt
kan man säga att Hi3G behövde kunna presentera sig för branschen i vid mening och snabbt rekrytera kompetenta människor.
Under samma period diskuterades också vilken extern kommunikation som behövdes och när den skulle kunna meddelas. Vägledande för alla dessa diskussioner var att ställa frågan hur den skulle kunna uppfattas under den pågående
processen. Givet begränsningarna var det naturligt att ordföranden i Hi3G var
den som företrädde bolaget och ansökan.
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Förberedelserna för själva beslutet var enkla och rättframma för Hi3G:s del: Ett
pressmeddelande och ett dokument med tänkbara frågor med svar. En variant
för ett positivt besked, och en annan variant i händelse av ett negativt besked.
Perioden från inlämnandet innehöll en kontinuerlig evaluering av händelseutvecklingen eftersom inte alla sökande var övertygade om att påverkan på PTS
var lönlös. Därmed kom rykten i svang som behövde analyseras och eventuellt
motverkas. Medierna hade också bevakning inte bara av vad som hände i Sverige, utan också vad som hände internationellt emedan så många sökande hade
sin huvudsakliga verksamhet utanför Sverige. Därmed fanns det större utrymme
än vanligt att spekulera kring olika uppgifter och skeenden och hur det skulle
komma att påverka PTS:s behandling av ansökningarna.
Oväntat utfall
Lördagen 16 december 2000 kl. 10.00 plingade det till i datorerna när mejlet
från PTS kom.
PTS meddelade att Tele2, Europolitan (Vodafone), Orange (France Telecom)
och Hi3G (Investor och Hutchison) hade gått vidare till en andra bedömningsomgång. De fyra hade fått full poäng, medan den femte sökanden Telenordia
Mobil som gått vidare till den andra omgången förlorade genom att inte få full
poäng. Telia, däremot, återfanns bland de fem sökande som inte hade tagit sig
till den andra omgången i bedömningen.
Först jublade de utvalda över att ha fått en licens; därefter infann sig omedelbart bryderier: Vad skulle det komma att innebära att Telia inte fått någon licens?
PTS:s beslut var omfattande: 102 sidor. Det var ingående i sitt resonemang och
publicerades omedelbart i sin helhet. Alla kunde se hur bedömningen i första
och andra omgången gått till. Med beslutet kunde PTS meddela att Sverige skulle få den bästa 3G-täckningen i Europa och att även glesbygden skulle få del av
den nya tekniken. Om nu PTS var nöjt, var Telia desto mer missnöjt.
Beslutet blev en stor nyhet med fokus på att Telia missade 3G-licensen. Telias
ledning fick omedelbart skulden för nederlaget och sade reflexmässigt, utan att
ha argumenten klara, att de tänkte överklaga. Tonläget var högt i debatten, och
krav på ledningens avgång kom också omedelbart.
I sin utlysning av 3G-licenserna hade PTS givit operatörerna möjlighet att samarbeta om näten. Telia och Tele2 tog möjligheten till detta ett steg till och annonserade i början av januari ett samarbete, där de båda delade på utbyggnaden
och Tele2:s licens. Det krävdes emellertid att berörda myndigheter, PTS och
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Konkurrensverket, skulle godkänna den kreativa lösningen, som innebar att
Telia skulle få en halv licens och att Tele2 skulle kunna halvera sitt behov av investeringar. 215
Europolitan och Hi3G meddelade i slutet av januari att de skulle samarbeta;
kvar stod Orange ensamt. Orange anslöt sig senare under 2001 till Europolitans
och Hi3G:s samarbete.
Telia överklagade PTS:s beslut, som operatören hade utfäst när beskedet kom
och gick också till angrepp mot de andra sökande, särskilt Hi3G, vars utbyggnad
anklagades för att vara orealistisk (Dagens Industri, 2000b). Telia lät också en
känd konsultfirma ta fram en affärsanalys av Hi3G:s ansökan. Två andra sökande överklagade också PTS:s beslut (Dagens Industri, 2001).
Telia sökte också inhibition av PTS:s tilldelningsbeslut, något som länsrätten
behandlade snabbt och avslog. I och med att inhibitionen inte godkändes började sakernas tillstånd stabiliseras och de nya företagen – operatörerna – började
realisera byggnationen och formera de nya organisationer som behövdes.
Överklagandet från Telias sida avslogs ett drygt år senare i ett beslut från länsrätten. Telia valde att acceptera beslutet och inte gå vidare; därmed var tilldelningen från den 16 december år 2000 avslutad.
Epilog
Mätt i kronor är 3G-licenserna en av de största upphandlingar som en svensk
myndighet gjort. Under cirka ett och ett halvt år ledde PTS en diskussion som
bottnade i att Sverige skulle få bättre konkurrens på teleområdet – användarna
skulle få lägre priser och fler aktörer att välja på, ny teknik skulle introduceras
med stor populationstäckning och finansieras av privata aktörer, på villkor som
de själva kunde vara med att formulera. Allt detta diskuterades relativt flitigt av
tele- och IT-folk, näringsliv samt politiker under tiden processen pågick. Det var
en öppen diskussion, även om vissa medier kritiserade några av operatörerna
för att träffa politikerna alltför ofta och under onödigt informella former (Retriever, 2013).
Det som förvånade alla var PTS:s integritet. Det och utfallet kommenterades
även internationellt, där man såg myndighetens agerande som något unikt (TT,
2000).

215

Telia kontaktades under jul- och nyårshelgerna av Tele2 med ett erbjudande om att dela Tele2:s licens.
Det snabbförhandlades, och redan den 8 januari 2001 kunde tidningar skriva om den nya affären. Två år
senare hade Konkurrensverket och PTS givit klarsignal för den nya ägarkonstellationen.
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Idag drygt femton år senare vet vi att introduktionen av 3G på det hela taget
blivit en framgång. Riktigt så fort som alla ville att det skulle ske gick det inte,
men väl så snabbt med tanke på flera bromsande faktorer som lokalt mastmotstånd, strålningsdebatt och mobilfria zoner samt samtrafikjuridiska finesser på
högsta nivå under första fem åren, utöver den recession som inträdde efter internetbubblans kollaps samma år som skönhetstävlingen.
7.2.3 Analys – från–till är centralt i kommunikationen
Fallet med 3G-licenserna innebär att processen från PTS:s sida – att efterfråga
ansökningar om 3G-licenser med givna utvärderingskriterier och besluta om
tilldelning av de fyra licenserna – följde en traditionell upphandlingsprocess,
om än med nya inslag i själva innehållet. Processen kom i medierna kallas
skönhetstävling, ett begrepp som varje upphandling skulle kunna ha som metafor, med tillägget att skönhetsidealen varierar från fall till fall. Troligen var den
nedlagda branschtidningen Dagens IT den första att använda ”skönhetstävlan” i
tryck:
Sverige har ju till skillnad från andra länder i Europa valt att anordna en
’skönhetstävlan’ om licenserna i stället för auktioner, som man har gjort i
England och nu senast är på gång med i Tyskland.
(Dagens IT, 2000, s. 1)216
En närmare analys av processen ger nedanstående förlopp och utmärkande drag
(Tabell 7-2 nedan) för kommunikationen mellan PTS och de sökande. Dragen i
kommunikationen är tydlig: det är en envägskommunikation, där varje steg
också anger riktningen från–till efter det att PTS i ett försteg haft sedvanliga
utredningar, remisser och frågestunder m.m. för att komma fram till beslut om
vad som skulle uppnås och hur det skulle ske. Processen var förankrad, om än
inte i detalj känd, innan anbudsförfrågan gick ut den 12 maj. 217
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Senast denna etikett för licensgivningen syntes i media riktigt stort var efter en granskning som Veckans Affärer gjorde i början av februari 2012 och som SvD, DN och sajten E24 spann vidare på. Naturligtvis var det enkelt för medierna att måla upp en skönhetstävlan gentemot auktionerna. Bara ordet ger associationer om en skönsmässig behandling och att det är attributen som ger utslag, inte innehållet. PTS
skulle ha kunnat förebygga de potentiella missuppfattningar som kunde äventyra processen på fler sätt
än det gjorde. Det var handlingarna i processen och generaldirektörens tydlighet i medierna som skulle
kommunicera. Denna aspekt på PTS:s kommunikation var intressant och skulle kunna studeras närmare.
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Beslut fattades av styrelsen den 14 april 2000. Därefter utarbetade PTS en föreskrift som styrde den
fortsatta processen. I beslutsunderlaget till styrelsen stod också att PTS skulle komma att beakta de inkomna synpunkterna i utformningen av prövningen, där också Europolitan, Tele2, Telia, branschen genom IT-företagen och Konkurrensverket nämndes vid namn.

273

Vid första påseendet skulle man kunna säga att processen innehåller många-tillen- och en-till-många-kommunikation. Men eftersom det inte finns någon interaktion mellan de många218, de tävlande är ovetande om varandras läge och
vilket innehåll deras respektive ansökningarna har samt att PTS ger samma information till alla, kan vi reducera situationen till ett tiotal (många) en-tillenkommunikation – det vill säga ett sökande företag219 och en licensgivande
myndighet.
Tabell 7-2 Indelning av ansökningsprocessen i steg.
Steg

Moment

Agerande

Inhämtande av underlag till processen

PTS utreder, testar förslag, diskuterar
lyssnar och beslutar

1

12 maj 2000
Inbjudan annonseras

PTS ger ramarna och detaljerna för
ansökan

2

13 maj – 1 sep
Frågor och svar

Alla sökande kan se alla frågor och
svar.

Försteg

PTS använder svenska som språklikare.
3

2 sep
Bearbetning av ansökningar220

PTS är tyst

4

27 sep – 6 okt
Presentation av ansökningarna
av de sökande

PTS lyssnar

5

5 okt – 12 okt
Fortsatt bearbetning av ansökningar, och svar på kompletterande frågor från PTS

PTS begär in kompletteringar för att få
jämförbarhet mellan sökandena

6

13 okt – (30 nov) 15 dec
Bearbetning av ansökningar,
forts.

PTS är tyst

16 dec 2000
Beslut meddelas

PTS meddelar och skickar ut ett fullständigt beslut, sammanlagt 103 sidor.

7

218

Meddelar så småningom två veckors
försening

Naturligtvis fanns det kontakter för att formera de konsortier som sedermera sökte.

219

Ansökningsavgiften var satt till 100 000 kr, vilken skulle betalas till PTS på dess postgiro senast ansökningsdagen.

220

PTS hade två moment i sin bearbetning: inledande prövning och fördjupad prövning. De sökande meddelades inte delresultat förrän all prövning var genomförd.

274

Det var den skriftliga ansökan som bar hela det budskap som de sökande hade;
upphandlingsprocessen gör att det blir en starkt objektorienterad kommunikation. När ansökan väl var inlämnad hade den sökande inte heller någon möjlighet att föra en regelrätt dialog med PTS. Det gäller även den presentation som
PTS bjöd in de tio sökande till. Inget nytt utöver det som efterfrågades av PTS
kunde tillföras ansökan (att svara på direkta frågor från PTS omfattas inte av
begreppet dialog).
Sändar–mottagarmodellerna har många varianter och uttolkningar. De grundläggande elementen är en sändare, ett meddelande, ett medium/kanal, en mottagare, möjliga störningar i kanalen/mediet och i vissa fall en återföring från
mottagaren till sändaren. Översatt till skönhetstävlingen växlar sändare och
mottagare. Vi får en riktning på kommunikationen genom de steg som processen tar (Tabell 7-3 nedan): den 12 maj i steg 1 är PTS sändare och de potentiella
sökandena mottagare; i steg 2 från den 13 maj och till den 1 september221 är omvänt sökandena sändare och PTS mottagare.
Störningen, i det här fallet otydligheter i texter och därmed hur uttolkningarna
av förfrågningsunderlaget skulle göras, hanterade PTS genom fråga–svarsfunktionen, det vill säga återföring. Men minst lika viktigt för minimeringen av störningar var beslutet att endast använda ett officiellt språk, svenska, i medvetande
om att utländska aktörer både hade beretts tillfälle att söka och skulle vara intresserade. PTS hade förberett sig väl, även om Billinger verkade överraskad
över det stora intresset totalt och dagen efter inlämningsdagen i medierna sa att
han var nöjd och att det var fler sökande än han själv hade gissat (Sydsvenska
Dagbladet, 2000).
Presentationen, steg 4 i processen, hade föregåtts av minutiöst planerande och
repeterande hos Hutchison och Investor. Det var det enda tillfälle då sökandena
skulle få träffa de ansvariga för ansökningsprövningen. Mötet hölls på samma
villkor för alla och hade en enkel agenda: presentation av närvarande, presentation av ansökan och fråga–svar, allt avhandlat på högst 90 minuter. PTS skulle
vara ordförande vid mötet.
Mötet var en kommunikativ utmaning av flera skäl, men inte sett utifrån modellen sändare–mottagare. Hi3G hade naturligen en modell att tillgå; envägs
kommunikation med samma riktning (till PTS), objektorienterad och med flera
personer närvarande i rummet blev det en en-till-många-situation (att betrakta
församlingen som en homogen grupp hade blivit fel). Men fortfarande hade

221

I praktiken var kommunikationen avslutad några dagar innan, emedan alla frågor skulle vara skriftliga
och postas till PTS samt att PTS publicerade svaren endast på sin egen sajt.
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Tabell 7-3 Riktningen på kommunikationen under ansökningsprocessen.
Steg

Moment

Riktning

Händelse

1

12 maj
Inbjudan annonseras

Å

PTS ger ramarna och detaljerna
för ansökan

2

13 maj – 1 sep
Frågor och svar

->

Alla sökande kan se alla frågor
och svar.
PTS använder svenska som
språklikare.

3

2 sep – 26 sep
Bearbetning av ansökningar

0

PTS är tyst

4

27 sep – 6 okt
Presentation av ansökningarna
av de sökande

->

PTS lyssnar
Begränsad tillbakakoppling genom
frågorna

5

5 okt – 12 okt
Fortsatt bearbetning av ansökningar, och svar på kompletterande frågor från PTS

Å

PTS begär in kompletteringar för
att få jämförbarhet mellan sökandena

6

13 okt – (30 nov) 15 dec
Bearbetning av ansökningar,
forts.

0

PTS är tyst
Meddelar så småningom två
veckors försening

7

16 dec
Beslut meddelas

Å

PTS meddelar och skickar ut ett
fullständigt beslut, sammanlagt
103 sidor.

Bjuder in till presentation

situationen många okända faktorer, som till exempel att planera för ett rum som
inte kunde besiktigas i förväg (dels placering och dels teknik), osäkerhet om exakt vilka personer som skulle delta och ingen möjlighet att i förväg veta vilka
frågor som skulle kunna komma. Dock fanns det en möjlighet att vara lite taktisk genom att önska en passande tid i raden av presentationer som skulle ske
under den dryga vecka som PTS hade avsatt.
Det som dock stod helt klart för alla i Hi3G var att detta var tillfället för PTS att
få möta företrädarna för ägarna och ge den faktaspäckade texten i ansökan en
förankring i verkliga personer; därför hade det också stått klart från början att
en beredskap för ett möte behövdes.
Steg 5 innebar inga nyheter när det gällde kommunikationen. PTS skickade över
frågor om hur de sökande skulle planera täckningen från varje mast, så kallad
cellplanering, och vilka prognoser som låg till grund för intäktsströmmarna under de tio åren, 2002–2011. För Hi3G och alla de andra var det bara att fylla i de
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av PTS tillhandahållna tabellerna, sammanlagt 19 stycken, och 23 frågor relaterade till uppgifterna i tabellerna (Post- och telestyrelsen, 2000c).
Under steg 5 och 6 skärptes omvärldsbevakningen från Hi3G:s sida för att ha
beredskap, om något publicerades som kunde ha en negativ inverkan på PTS:s
process eller på den begynnande mediebilden av Hi3G. Det var ju inte enbart i
Sverige som 3G-licenser utfärdades: Italien, Schweiz och Österrike gjorde det
via auktioner under hösten 2000. Hutchison, som först deltog i den tyska budgivningen och senare drog sig ur, deltog också i auktionerna i England, Italien
och Österrike. Med andra ord var det naturligtvis extra intressant för branschmedierna att bevaka och skriva om de utländska aktörerna.222
Inför det sista steget, publiceringen av beslutet fanns en mycket viktig kommunikationsuppgift, nämligen att förbereda olika utfall av beslutet: naturligtvis ett
positivt och negativt för Hi3G, men också vilka olika kombinationer av fyra sökande som skulle kunna tilldelas licenser. Kommunikationsarbetet i detta steg
tog sin utgångspunkt i att förbereda pressmeddelanden och ett fråga–svarsdokument för de två huvudalternativen. Mot slutet, när tidpunkten för tillkännagivandet var känd, förbereddes också ett möte för medierna förutom pressmeddelandet.
I förberedelserna fanns inte det oväntade utfallet: att Telia inte skulle erhålla
någon licens alls. Denna händelse gjorde att de två nykomlingarna Orange och
Hi3G ådrog sig mindre intresse i medierna än Telias fadäs att missa så grovt att
operatören inte ens kom till andra delen av PTS:s utvärdering, den fördjupade
prövningen.
Trots det komplicerade att göra en skönhetstävlan i 3G-teknik och utbyggnad
som sådan kan i efterhand konstateras att PTS använde endast en modell. I den
publika kommunikationen (lika för alla, särskilt markerad från generaldirektörens sida) dominerade de affärsmässiga övervägandena för Hi3G:s del. Företaget behövde inte analysera kommunikationssituationerna särdeles ingående för
att kunna mejsla ut aktiviteterna.
Det fanns under processen en tydlighet i PTS:s hantering om i vilken riktning
som kommunikationen skedde. Visserligen överklagade Telia och två andra sökande beslutet och Telia begärde inhibition i ärendet, men den snabba handläggningen i januari 2001 av inhibitionsärendet som resulterade i avslag på Telias begäran indikerade att PTS:s process inte sviktade på något avgörande sätt.
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Under perioden 1 september till och med 15 december publicerade Dagens Industri, Dagens IT, TT och
Svenska Dagbladet 41 artiklar om Hutchison av vilka 21 handlade om Hutchison utanför Sverige.
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Kommunikationsutmaningen för Hi3G:s del handlade om att på motsvarande
sätt vara tydligt gentemot PTS. De två blå halvryggs A4-pärmarna med dokumentation, i tre stipulerade omgångar, som lämnades in den 1 september av
Hi3G, manifesterade denna ambition. PTS:s beslut den 16 december får sedan
sägas vara beviset för att tydligheten bidrog till framgång.
7.2.4 Riktningsmodellens karakteristik i fallet
Vi går tillbaka till egenskaperna (se kapitel 5) och sammanfattar: Framträdande
karakteristiker för användningen av modellen i detta fall är envägs (med riktningen omkastad på ett tydligt sätt); två kommunikatorer (PTS och en sökande;
alla behandlades lika i kommunikationen); objektet – ansökan var det centrala;
PTS definierade kommunikationen och hade därmed företräde, samt initierade
den naturligtvis också; innehållet tolkades och mediet som användes – det
skrivna ordet – bars fram av papperet eller det elektroniska dokumentet.
Målsättningen fanns i anbudsförfrågan, det vill säga att skapa en snabb och yttäckande utbyggnad med hjälp av skönhetstävlingen som i sin tur var kommunikationsprocessen.
Tabell 7-4 Sammanfattning av Riktningsmodellens egenskaper och 3G-fallet.

Riktningsmodellen

Riktningsmodellen i 3Gfallet

Enkel

Enkel (växlande)

En-till-en

En-till-en

Förlopp

Objekt

Objekt

Medium

Primär
sekundär

Sekundär

Företräde

Asymmetrisk

Asymmetrisk - PTS

Samspel

Asynkron

Asynkron

Målsättning

Alla typer

Skapa aktion

Initiering

En-till-en

En-till-en (grupp)

Prioritet

-

-

Kraftspel

-

-

Riktning
Förbindelsefaktor

Det finns ett tillfälle då det i detta fall uppstår en möjlighet till tvåvägskommunikation och det är vid den muntliga presentationen i ett möte med PTS. Men
även där satte PTS agendan på ett sådant sätt att de sökande sände och PTS
mottog med enkel återföring, i form av några frågor och ett protokoll till de sökande. Den icke-verbala kommunikationen var vid detta tillfälle naturligtvis
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viktig och det var även kommunikationen på metanivån: vem kom till mötet,
med allt vad det innebar i form av tolkningar. Huruvida metanivån påverkade,
och i så på vilket sätt och i vilken grad, är värt ett eget studium.
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7.3 Saminriktningsmodellen
Vi kan inte ta hänsyn till vad ortsborna har emot en verksamhet säger
vice ordförande Jan-Erik Johansson i miljönämnden. Utan vi har prövat
Shells tillstånd utifrån de regler som finns. Men visst har man rätt att
överklaga säger Jan-Erik. (Ullman, 2011b)223
När en verksamhet ska söka prospekteringstillstånd blir inramningen och förutsättningarna för public relations och kommunikation i allmänhet speciella eftersom det finns flera olika lagrum som reglerar förlopp och aktiviteter. Lägger
man därtill att det i det här fallet handlar om ett stort utländskt ägt energiföretag, Shell, i en bransch som inte alltid har det bästa ryktet, ökar utmaningarna.
Fallet handlar om dialog och planering av kommunikation i en från början kontroversiell verksamhet: naturresursutvinning i geografier som används för
andra ändamål.
Shell är den aktör som i detta fall driver kommunikationen under minerallagens
förutsättningar i detta praktikfall. Beskrivningen omfattar tiden före ansökan,
månaderna före 12 december 2007 och perioden från ansökan tills dess att beslut fattats om tillstånd för undersökningar 15 och 29 maj 2008. Som också
kommer att framgå av beskrivningen hade Shell god kännedom om intressentmodellen och tillämpade denna i detta fall.
Först följer en beskrivning av förloppet och därefter en analys. Avsnittet avslutas med en sammanfattning över användningen och slutligen källförteckningen
för fallet, såsom i föregående avsnitt.
7.3.1 Introduktion – Shell ansöker om att få leta naturgas i Skåne
Att det finns naturgas under Skånes bördiga jordar är känt sedan lång tid. Det
är också känt hur fyndigheterna ser ut, det vill säga det finns gas i 0,1 mm små
håligheter i mörk skiffer. Sveriges Geologiska Undersökning och andra geologiska institutioner har dokumenterat och gjort detta tillgängligt för alla intresserade. I mitten av 2000-talet riktade det globala energiföretaget Shell sitt intresse mot dessa kända fyndigheter, eftersom utvecklingen hade kommit så långt att
de så kallade okonventionella fyndigheterna, till vilka Skåne räknades, skulle
kunna utvinnas på ett – som det beskrevs – tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt
och socialt acceptabelt sätt.
Strax före jul den 12 december 2007 ansökte det nybildade dotterbolaget Shell
Exploration Sweden om tillstånd att undersöka och provborra för att senare, om
detta första steg var framgångsrikt, ansöka om test av utvinning, och som sista
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Citat ursprungligen från Skånska Dagbladet 2009-07-24.
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steg – om detta andra steg också var framgångsrikt – ansöka om fullskalig utvinning av naturgas.
Den ansvariga myndigheten Bergsstaten fick ansökan i vederbörlig ordning enligt minerallagen. Ansökan täckte en fjärdedel av Skånes yta och berörde tjugotvå kommuner i den ursprungliga versionen, vilket senare skulle minska till tjugo. Att ytan var så pass stor berodde dels på de geologiska förutsättningarna och
dels på minerallagens utformning. Det gäller att vara först för att få ensamrätt,
vilket var viktigt inte minst med tanke på att Shell agerade utifrån öppen information.
Shell var vid den tidpunkten känt för sina bensinstationer, distributionen av
villaolja och bensin i Sverige samt en kvardröjande negativ bild kring oljeprospektering och utvinning i Afrika.224 Naturgas fanns nästan inte alls i Sveriges
energiförsörjning och -användning: enbart cirka två procent av den totala energianvändningen och cirka tjugo procent i några kommuner utefter västkusten
upp till Göteborg, den del av Sverige som har ett gasnät (Energimyndigheten,
2006, s. 27).
Nationellt politiskt var naturgas en icke-fråga. Naturgas sågs enbart som ett fossilt bränsle och därmed något som inte skulle användas alls, för att inte öka
CO2-utsläppen. Det globala perspektivet, att naturgas kan ersätta kol och olja
med renare utsläpp och 20 procent mindre CO2, förekom sparsamt i energidiskussionerna. Över huvud taget var det globala perspektivet på energifrågan begränsat till vilka länder som släppte ut mest CO2 och hur man skulle kunna nå
ett nytt klimatavtal i Köpenhamn 2009. Frågor som säker tillförsel och geopolitiska överväganden lyste också med sin frånvaro (Cook, 2008; Löw, 2007).
Shell fick tillstånd att leta efter naturgas i slutet av maj 2008, ett tillstånd för
vart och ett av de två områden man önskade leta i. Företaget behövde göra cirka
tio provtagningar spridda över den sammanlagda inmutade ytan, för att kunna
analysera fyndigheterna i detta första steg. Efter cirka två års arbete med borrning och analyser beslutade dock företaget sig för att inte gå vidare med steg
två, att testa utvinning, eftersom tillräckliga mängder gas inte hittats.
Under tiden från ansökan till beslutet att inte gå vidare hade kommunikationen
både intensiva och lugna perioder. En motståndsgrupp mot utvinningen och
Shell bildades efter det att ansökan hade lämnats in. Gruppen var mycket aktiv
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Shell gjorde vid den tiden årliga kundundersökningar i Sverige. Detta var slutsatsen från undersökningen för året 2006.
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både lokalt och nationellt och försökte bland annat få till stånd en ändring av
minerallagen.
7.3.2 Minerallagen styr ansökan
Sveriges mineraltillgångar är väl kartlagda på en nivå som gör det möjligt att,
allteftersom utvinningsteknik och marknader utvecklas, bedöma sannolikheten
och rimligheten i att leta efter mineraler. Detta gäller också olja och naturgas.
Naturgas finns enligt geologerna förutom i Skåne också i ytligt liggande så kallade mörka skiffrar i Västergötland, Östergötland, Närke, Öland, Dalarna och
utmed fjällkedjan. Om det finns tillräckligt utvinningsbara mängder i dessa
skiffrar, är det lokal användning som är den sannolika användningen.
Gas som energislag fanns i dagligt medvetande i Västsverige, tack vare det gasnät som där byggts upp från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr och då
som nu transporterar importerad gas från Danmark. Biogas, samma kemiska
gas som naturgas, var ett viktigt inslag i energi- och framför allt klimatdebatten
i början av 2000-talet (Gasföreningen, 2006; Energimarknadsinspektionen,
2008; Johansson & Pettersson, 2011). Genom att tillverka gas från organiska
material som avloppsrester, hushållsavfall, djurspilling och rester från skogsavverkning skulle man kunna göra biogasen till en koldioxidminimerande energibärare.
I Skåne finns naturgasen i alunskiffern på djup från cirka 1 000 m och djupare,
varför provborrningar var intressanta för att utröna geologiska, ekonomiska och
miljömässiga förutsättningar innan testutvinning och regelrätt kommersiell utvinning skulle kunna utvärderas.
Den gruvteknik som Shell tänkte använda sig av i testutvinningsskedet var en
anpassad form av horisontell borrning i skifferlagret och en vattenhydraulisk
press av gasen till det vertikala borrhålet. Provborrningarna som man ansökte
om skulle även ge vägledning för hur denna teknik skulle kunna användas.
Minerallagen – med anor från stormaktstiden
Den nu gällande minerallagen (1991:45) reglerar undersökning och bearbetningskoncession av mineraler, till vilka olja och naturgas räknas. Undersökningstillståndet fungerar som en inmutning och en koncession. Den statliga
myndigheten Bergsstaten prövar om det finns skäl att tro att den som söker tillstånd kan genomföra en undersökning och om denne gjort troligt att det finns
mineral att leta efter. När tillståndet är givet har den sökande ensamrätt till de
angivna mineralerna under en första period om tre år. Önskar den sökande fortsätta undersökningarna, ställs allt högre krav, ju längre tid som önskas. Även
kostnaderna för inmutad mark ökar.
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Finner man att det finns kommersiellt utvinningsbara mängder mineral, går
man vidare och söker en bearbetningskoncession hos Bergsstaten. Den prövningen är mer omfattande och innehåller, utöver de element som finns med i
prövningen av undersökningstillstånd, också full prövning i mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. I ett slutskede behövs också godkännande enligt
plan- och bygglagen för de anläggningar som ska uppföras.
För Shells del innebar själva ansökan om undersökning en utmaning i sig. För
att kunna muta in det område som var intressant behövde man arbeta ytterst
diskret, för att inte någon av konkurrenterna skulle komma före. Det gällde
både stora och små konkurrenter såväl som exploatörer där man kunde tänka
sig inmutningar enbart för att dessa skulle sälja dem till högstbjudande. Även
om Bergsstaten skulle göra en noggrann prövning och underkänna en konkurrerande sökande skulle detta försvåra arbetet och kommunikationen. Shell hade
ingen önskan om att ansökan skulle skapa förvirring och oro, snarare tvärtom.
Shell beslutade sig av dessa anledningar i ett tidigt skede av sin interna utvärdering att be Kreab om hjälp med kommunikationen kring ansökan och perioden
fram till dess att beslut om tillstånd hade fattats – en trolig period om cirka ett
år, men – som det skulle visa sig – blev cirka åtta månader. Ett första möte avhölls i början av hösten 2007 där alla förutsättningar gicks igenom och ett arbetslag med kompetenser från Shell och Kreab formerades.
Utgångsläget – en uppförsbacke
Det fanns många svårigheter att övervinna i detta projekt, och ett litet misstag i
ett tidigt skede bedömdes få större återverkningar än i genomsnittliga fall. De
kommunikativa utmaningarna var inte på något sätt mindre. Många av svårigheterna kunde identifieras vid det första mötet, utifrån arbetslagets samlade
erfarenheter. Ett antal oförutsägbara svårigheter tillkom inte oväntat då ansökan hade blivit publik.
Shells ambition var från första början att detta projekt skulle sätta en ny standard för hur exploateringsprojekt skulle genomföras: miljömässigt, tekniskt och
kommunikativt. Utmaningarna för kommunikationen bedömdes av arbetslaget
vid starten vara följande:
1. Att leta efter naturgas i den skala som Shell önskade var egentligen inte
påkallat av nationella intressen, utan av globala. Det fanns en efterfrågan
av naturgas i Europa och en efterfrågan på ett alternativ till den ryska naturgasen. Shell hade identifierat möjligheten att bidra till den globala
minskningen av klimatgaser genom att ersätta kol och olja med naturgas.
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2. Naturgas var inget energislag att räkna med i Sverige. Absolut inte mer
naturgas eftersom det var ett fossilt bränsle – och dessa skulle avvecklas.
Naturgas som en ersättare för kol och olja var inte ett giltigt argument i
den svenska debatten.
3. Skåne som region hade också en särställning, bland annat därför att man
på landstingsnivå gått samman i Region Skåne. Det fanns historiskt också ett större intresse att vända intresset mot Köpenhamn och kontinenten än mot huvudstaden, vilket komplicerade bilden. En statlig myndighet i Stockholm vägde till exempel inte lika tungt i Skåne som i andra delar av landet.
4. Skåne som jordbruksindustri och en av Sveriges mest omhuldade öppna
landskap var en mycket sannolik konfliktyta. Utvinning av naturgas var i
det avseende en med jordbruket konkurrerande industri som inte setts i
Skåne sedan den storskaliga stenkolsbrytningen i slutet av 1800-talet.
5. Danska mineralletare hade vid tidpunkten för arbetet med ansökan retat
upp lokalbefolkningen genom ett oskickligt beteende. Det fanns därför en
välgrundad skepticism mot exploatörer som inte var svenska, utöver det
att Skånes öppna landskap var (och fortfarande anses vara) ett riksintresse att bevara.
6. Shell självt var i den svenska allmänhetens ögon inte det mest välrenommerade oljebolaget på svensk mark. Faktum var att man vid denna
tidpunkt rankades sist i sina egna undersökningar av den svenska petroleummarknaden.
7. Ansökan skulle komma att omfatta nästan en fjärdedel av Skånes yta,
2 700 km2, och beröra två tredjedelar av alla kommuner i Skåne. Ett så
stort område hade inte inmutats i mannaminne, vilket var känt för Shell
från första dagen då idén om att leta efter naturgas i Skåne kom upp.
8. Tekniken att utvinna naturgas i skifferliknade bergarter hade vid tidpunkten för ansökan fått begynnande kritik. Bland annat fanns exempel
från USA som gav en negativ bild av vad Shell skulle kunna göra 6–9 år
efter provborrningarna, om det skulle bli beslut om utvinning.
9. Inget som planerades och gjordes innan själva ansökan lämnats in kunde
kommuniceras externt för att ge en beredskap och förförståelse hos alla
de intressenter som identifierades under arbetets gång. Naturligtvis
fanns en beredskapsplan för Shells del, om något skulle läcka under förberedelserna.
Projektet hade i planeringen av kommunikationen att ta hänsyn till många faktorer som kunde påverka den höga ambitionen att bli en ledstjärna för hela organisationen och framgången under arbetets gång. Där fanns dessutom de traditionella begränsningsfaktorerna i ett komplext projekt: rätt kompetens tillgänglig vid rätt tidpunkt (Skåne var inte det enda exploateringsprojektet i kon-
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cernen); teknik tillgänglig för demonstration av lösningar; uppbyggnad av projektorganisation parallellt med operativa förberedelser vid ett positivt beslut, för
att nämna blott tre.
Rättfram process – men tidskritisk
Ansökningsprocessen var rättfram. Alla visste att processen skulle gå in i helt
annan fas så fort ansökan hade blivit offentlig. Det fanns dock viktiga sakförhållanden att ta reda på innan ansökan lämnades in, men som måste genomföras
på ett sätt som inte röjde vad som var i görningen.
Den grundliga efterforskningen under planeringen visade att det inte fanns liknande fall att luta sig mot, framför allt när det gällde kommunikationen med
intressenterna, varför det bestämdes att själva ansökan också skulle visa på detta faktum.
Tidplaneringen kom att bli ett viktigt och stort arbetsmoment för att reda ut de
svårigheter som listades vid första mötet.
En juridiskt komplett ansökan – om än inkomplett vad gällde processen för
kommunikationen – lämnades in, emedan det inte fanns något prejudikat att
luta sig mot. Shell markerade därför på olika sätt att företaget, från dag ett då
ansökan fanns tillgänglig, önskade en dialog med aktörer som hade intresse i
och berördes av projektet, det vill säga även innan Bergsstaten hade skickat ansökan på remiss till berörda. En konkret signal om detta förhållande skickade
Shell också genom att samma dag som ansökan lämnades in annonsera om ett
publikt möte för intresserade. Mötet genomfördes fem dagar efter det att ansökan hade lämnats in.
Dagen för inlämningen den 12 december var kritisk. Från det att ansökan lämnades över till bergmästaren, chefen för Bergsstaten, behövde ett hundratal personer få reda på innehållet, så att de skulle vara förberedda på att frågor kunde
komma. En ansökan till annan myndighet skulle ha kunnat annonseras i förväg
till de närmast berörda, för att sedan fortsätta den publika spridningen. Minerallagen, med inmutningsprincipen och de stora områden ansökan omfattade,
omöjliggjorde emellertid en sådan lösning.
När väl ansökan inlämnats övertog Bergsstaten initiativet för hur processen
skulle drivas. Bergsstaten var nöjd med hur Shell tänkte informera potentiella
intressenter innan den formella remissen skickades ut. Om det framkom något
under tiden och senare under remisstiden, kunde Shell komplettera den inkompletta delen kring kommunikationen.
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Den interna kommunikationen inom Shell var före ansökningsdagen begränsad.
De anställda på Shell (distributionsdelen av verksamheten) fick reda på ansökan
på morgonen efter inlämnandet, och då spred sig nyheten som en löpeld.
Remiss från Bergsstaten till berörda kommuner och myndigheter skickades ut
omgående, den 20 december. Remisstiden sattes först till den 8 februari, men
kom att förlängas på begäran av berörda till den 17 mars. Därefter skulle Shell
beredas tillfälle att kommentera remissvaren innan beslut om ansökan skulle
fattas, vilket blev perioden 18 mars till 7 april, enligt föreskriven ordning.
Under perioden från inlämnandet av ansökan till beslut mötte representanter
från Shell i det närmaste alla intressenter. Många frågor fick sina svar, men inte
alla eftersom en del berörde eventuella aktiviteter långt in i framtiden, och missförstånd kunde redas ut. Samtidigt som frågor besvarades kunde också Shell få
mer fakta om och från kommunerna för att bättre kunna planera den fas som
skulle komma efter ett eventuellt positivt beslut.
Remissinstanserna var delade i cirka en fjärdedel positiva, en fjärdedel neutrala
och ungefär hälften skeptiska, varav två var helt negativa till ansökan. Skälen
varierade och bilden var inte entydig. De nio utmaningarna som identifierats i
början av projektet fanns alla i varierande utsträckning, beroende på vem Shell
talade med eller vems inlaga som lästes. Det alla intressenter förstod var dock
att provtagningen i undersökningarna, det vill säga det ansökan de facto handlade om, inte skulle göra några stora intrång. Om det eventuellt skulle bli stora
intrång, skulle de ske i utvinningsskedet, men om det skulle bli aktuellt låg det
minst sex år fram i tiden. Vid den tidpunkten kunde den tekniska utvecklingen
ha eliminerat flera intrångsproblem. Att i första skedet leta efter naturgas bestod enbart i att göra seismiska mätningar utefter några av de mindre allmänna
vägarna och ta prover ur högst ett tiotal borrhål (det skulle bli tre till slut) utöver hela den inmutade ytan.
Den publika diskussionen
Att en ansökan om att leta efter naturgas skulle intressera lokala medier var uppenbart. Frågan var hur och med vilket uthålligt intresse. När ansökan lämnades in skickades också information ut till både nationella och lokala medier.
Samtidigt fick dessa också en inbjudan att närvara på ett publikt informationsmöte den 17 december. Det hörsammades av cirka femton journalister. Totalt
kom cirka sextio personer till mötet. De första medierapporterna var avvaktande och neutrala. Från själva mötet rapporterades att det var stillsamt och att
inga kraftiga negativa reaktioner hade visats.
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Under remisstiden ökade fokuset på gasfrågor och andra aktörer gav sina hjärtefrågor utrymme: till exempel argumenterade en industrigrupp med OKQ8 i
spetsen för att gasnätet skulle förlängas in i Norge, så att även norsk gas skulle
kunna importeras. Det danska mineralutvinningsbolaget, som redan hade skaffat sig dåligt rykte, försökte bättra på det genom att hävda att Shell gjorde intrång på dess inmutning (Mannheimer Swartling, 2008; ATL.nu, 2008;
Sydsvenska Dagbladet, 2008).
När kommunerna så småningom lämnade in sina remissvar rapporterades det
naturligen i lokaltidningen för området eller kommunen. Alltför få kommuner
hade svarat inom angiven remisstid och några bad om förlängning, vilket Bergsstaten också beviljade.
Under remisstiden var det relativt lite nationell publik diskussion. Vid ett tillfälle gjorde Skånska Dagbladet en större genomgång av jakten på mineraler i Skåne. Jakten plockades upp av Dagens Nyheter (Kreab, 2008). I SkD:s artikel
kom naturgas framstå bättre (mindre påverkan) än andra mineraljakter som
utvinning av alunskiffer och kaolin (lera). Värt att notera är också att inte förrän
i mitten av mars, då remisstiden höll på att gå ut, skrev Dagens Industri om ansökan från Shell (Kreab, 2008). Det lokala näringslivets entreprenörer anmälde
intresse att hjälpa till med till exempel provborrning, så fort Shells ansökan blev
känd.
Den 15 och 29 maj 2008 meddelade Bergsstaten Shell undersökningstillstånden
för de två områden som sökts. Mottagande av beskedet blev blandat: två intressenter – Villaägarnas Riksförbund och det danska mineralutvinningsföretaget –
överklagade beslutet. Båda överklagandena avslogs.
Intressenterna och processen
Redan från början stod det klart att Shell inte avsåg att genomdriva detta projekt, om det inte uppfyllde kriterierna om att vara socialt, ekonomiskt och tekniskt hållbart. Men även med dessa utgångspunkter fanns det många målkonflikter att hantera. Därutöver fanns den kommunikativa utmaningen i att inte
kunna överbringa någon kunskap eller etablera någon kontakt innan ansökan
lämnats in. När ansökan väl lämnats in behövde många individer få reda på vad
det handlade om inom en mycket kort tidsrymd, så att inte olika uppfattningar
av ansökan och dess innehåll skulle skapas.
Lösningen på denna utmaning låg i att i förväg försöka detaljerat225 identifiera
alla berörda aktörer och att tänka igenom olika scenarier för hur informationen

225

Ambitionen var att hitta rätt person från början.
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skulle kunna komma att spridas när den väl var publik samt att utlysa ett allmänt möte så snart som möjligt efter inlämnandet.
Att ha ambitionen att identifiera samtliga berörda var orimligt redan om man
ser till antalet, eftersom ansökan omfattade tjugotvå av Skånes trettiotre kommuner. När man också vägde in omöjligheten att i förväg bestämma exakt var
och hur undersökningarna skulle göras (vilket styrs av andra lagrum) framstod
ambitionen som än mer orimlig. Identifikationen fick avgränsas till dem som
skulle tänkas få frågor och dem som skulle tänkas ställa frågor när ansökan
lämnades in, vilket i slutänden handlade om cirka 250 personer i olika funktioner och organisationer. Arbetet med att sammanställa all information var tidsödande.
Att använda scenarioplanering var en av Shells starka sidor emedan företaget
sedan mitten av 1970-talet haft detta i sin långtidsplanering för den globala
energianvändningen och energiförsörjningen. Nu handlade scenarioplanering
mycket om informations- och kunskapsspridning inom en kort tidsrymd, vilket
var en utmaning i sig.
Att ha ett publikt möte snabbt inpå inlämnandet av ansökan var inte den naturligaste aktiviteten i en process av detta slag. Av den anledningen förankrades
detta med Bergsstaten vid inlämnandet. Det som avgjorde frågan var att det inmutade området var stort och att det handlade om naturgas, något nytt för den
breda allmänheten. Ett möte snabbt efter inlämnandet gav också möjlighet att
fokusera på processen så att berörda skulle förstå stegen i denna och hur de under resans gång kunde vara med och påverka undersökningstillstånd och bearbetningstillstånd.
Identifikationen av intressenter var också första steget för kommunikationen
efter inlämnandet och det allmänna mötet, det vill säga från januari och framöver under handläggningen av ansökan fram till Bergsstatens beslut. Enkelt uttryck kunde listan över aktörer som tagits fram ses som en första approximation
av de intressenter som skulle komma att följa projektet under hela dess livslängd. Det nybildade bolaget Shell Exploration var också från första dagen av
sin verksamhet tvunget att agera som om det funnits och bedrivit verksamhet
minst lika länge som Shells distribution via bensinstationer hade funnits i Sverige (sedan 1912). Det enda bolaget hade gemensamt vid starten var en personunion i Sverigechefen och kommunikationschefen: alla andra var medlemmar
av ett projektteam, globalt rekryterade.
De fortsatta kontakterna med intressenterna sköttes med hjälp av telefon, epost, fax och möten på plats. Dialogformen var den som eftersträvades eftersom
Shell inte hade svar på alla frågor, vare sig det rörde sig om vilka garantier man
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kunde ge för att det ena eller andra inte skulle hända eller hur mycket CO2utsläppen skulle komma att påverkas. De ledande personerna i Shell och projektet besökte under tiden fram till Bergsstatens beslut i princip alla berörda kommuner, och blev bland annat inbjudna till lokala Rotarymöten och andra evenemang för att presentera projektet. Även om tidningarna inte skrev så mycket
om projektet talades det om det, och de täta kontakterna gjorde att spekulationer kunde minimeras. Detta tog naturligtvis mycket tid, varför man parallellt
rekryterade en person att på full tid sköta kontakterna på plats när väl ett positivt besked hade givits.
Vad är viktigt att få veta, och när?
För planeringen av kommunikationen behövde hela tiden frågorna: Vad är viktigt, för vem är de viktiga, och var och när besvaras de? hanteras. Med den komplexa sammansättningen av intressenter och deras olika förkunskaper samt tidigare ställningstaganden inom olika frågor som berörde ansökan blev det också
mycket viktigt att dela upp ämnet ”Shell letar naturgas i Skåne” i tydliga områden och faser: dels så att varje intressent i processen själva kunde avgöra när
och hur de skulle bli berörda, dels så att de intresserade kunde se och förstå
kopplingen mellan ekonomi, teknik och samhällspåverkan på de olika områdena och i de olika faserna. I det förstnämnda fallet handlade det om att ge möjlighet att prioritera sitt engagemang och hitta rätt kompetenser för handläggning. I det senare fallet fanns det både positiva och negativa aspekter att ta hänsyn till vid ställningstagandet.
Shells ansats var att först fokusera på processen som sådan och sedan på innehållet under handläggningen. Bergsstaten var också snabb med remissen på ansökan: den kom veckan efter inlämnandet, vilket underlättade fokuseringen på
processen. När innehållet avhandlades målade Shell upp tre distinkta steg, de
facto ett mer än det som Bergsstaten formellt hade krävt.
1. Undersöka geologi och teknik i detalj (ansökan om undersökning)
2. Testa utvinning i prototypskala för att utvärdera miljö, teknik och ekonomi i detalj (ansökan om testbearbetning)
3. Utveckla och bygga en kommersiell utvinning (ansökan om bearbetning).
Sammantaget talades om en tidrymd om cirka 10 år för alla tre stegen, förutsatt
att efter steg ett och steg två det kunde rekommenderas att gå vidare. Vid ansökningstillfället fanns ingen vägledning beträffande hur dessa två steg skulle
matcha den formella process som Bergsstaten hade. Fördelen med att få fram
med denna tredelade process var att alla berörda fick proportion på både omfånget av hela projektet (längd 10 år) och den första delen, undersökningen
(högst ett tiotal borrhål under tre år, alla återställda).
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Arbetet med kommunikationsmaterial påbörjades tidigt, och den första kritiska
leveransen, oräknat ansökan, var till det publika mötet i december. Till det mötet mejslades presentation och sammanfattade material ut och publicerades.
Ansökan i sin helhet fanns ju redan tillgänglig för alla som önskade ta del av
den.
Efter mötet fokuserades arbetet på att ta fram material till den tidpunkt då beslutet förväntades, vilket, med remisstiden given, innebar slutet av februari.
Remisstiden förlängdes, vilket gjorde att arbetet fick invänta resultatet av remisserna. I början av april kunde så Shell lämna in sina kommentarer till remissvaren. Med alla remissvar och Shells kommentarer fortsatte arbetet med
det nya materialet, med sikte på att delta i Almedalen för att presentera projektet, förutsatt ett givet tillstånd från Bergsstaten.
I en organisation av Shells storlek är många inblandade i denna typ av arbete.
Det gäller allt från tekniker som vet hur man borrar, till ekonomer och jurister
som granskar det skrivna och det som ska sägas utifrån att Shell är ett börsnoterat företag och därmed har en mängd regler och lagar på den sidan att följa. Materialet som projektet tog fram var att betrakta som potentiellt börspåverkande
information, och därmed fanns också rutiner att följa.
Måla en bredare bild trots osäkerheter
Att leta efter naturgas i Skåne inrymde ett stort mått av kunskapsöverföring. Det
gällde både processen som sådan – enstaka tidigare ansökningar och ett mycket
stort område – och prospektering och utvinning av ett energislag som var obekant för många. Stora grupper hade inte heller någon aning om naturgasens
användning och företräden. Här skulle dessutom många delar av projektet också vara pionjärarbete och pionjärteknik. Det fanns goda exempel på hur utvinningen såg ut i Nederländerna, men det fanns också avskräckande exempel från
USA som spreds på olika sätt (Ullman, 2011a).
Sammantaget betydde indelningen i steg av processen och kommunikationsplanerna att beslut om lösningar som i andra fall skulle ha tagits betydligt senare
tidigarelades, men med brasklappen att teknikutvecklingen kunde komma att
göra lösningen annorlunda (till det bättre) när väl tiden kommit.
Men det behövdes ytterligare kunskapsöverföring för att sätta in naturgasen i ett
globalt perspektiv. Därför beslutades att Shells globala energiscenarier skulle
presenteras för en bredare publik, något som tidigare enbart kommit internationellt verksamma svenska politiker till del. Scenariepresentationerna var viktiga för att visa naturgasens roll i den globala energimixen och därmed vad
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medborgare och beslutsfattare kunde vänta sig av framtiden226. Scenarierna presenterades i en första omgång tillsammans med projektets framtagna material
under politikerveckan i Almedalen.
Epilog
Efter att ansökan godkänts följde en period då de två överklagandena handlades. Beslut om avslag av dessa kom relativt snabbt, och planeringen för de geologiska undersökningarna kunde ta vid.
Hösten 2008 och vintern 2009 genomfördes seismiska undersökningar utefter
mindre vägar, för att ta reda på hur djupt alunskiffern låg och hur tjockt lagret
av skiffer var. Parallellt analyserades insamlade data för att avgöra var provborrningar skulle genomföras. Under våren 2009 ansökte Shell om att få provborra i tre kommuner. Provborrning är klassad som miljöfarlig verksamhet, och
ansökan görs hos kommunen för att få tillstånd. Ansökningarna behandlades
och överklagades av närboende, kommun och av Shell.
Shell fick i slutänden möjligheten att provborra i alla tre fallen. Provborrningarna genomfördes, varefter Shells återställde platserna och blev färdigt med det
arbetet i juli 2010. Därefter vidtog en analys av borrkärnorna. I mars 2011 meddelade Shell att det inte fanns tllräckligt utvinningsbara mängder gas i skiffern.
Företaget beslutade därmed att inte gå vidare med nästa fas i projektet.
Motståndarna till Shells utvinning var dock inte nöjda med detta beslut, utan
ville att riksdagen skulle införa ett kommunalt veto mot fossil energi, precis som
det finns möjlighet att säga nej till vindkraftverk och uranbrytning. De arbetade
därför vidare med sitt påverkansarbete i denna fråga.
7.3.3 Analys – intressenterna i centrum
Fallet med Shells ansökan om att leta efter naturgas i Skåne ser på ytan ut att
likna fallet med ansökan om 3G-licenser: det fanns en sökande, en ansökningsprocess och en tillståndsgivande myndighet. Men som redan beskrivits finns
mer som skiljer dem åt än vad som förenar dem.
En avgörande skillnad är att det var sökanden som startade processen och ägde
stora delar av innehållet i den. En annan var att själva ansökan skulle komma
att beröra så många fler parter under ansökningsprocessen. Processen för att gå
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När avhandlingen skrivs har naturgasens roll globalt också blivit tydligare i Sverige, bland annat eftersom USA nästan har blivit självförsörjande när det gäller energi tack vare nya gasfyndigheter. Scenarierna som Shell tog fram och fortfarande bygger upp med regelbundenhet bygger på data och insamlade
bedömningar från bland annat alla de länder där Shell är verksamt. De uppdateras kontinuerligt i dialog
med politiken, akademierna och andra intressenter.
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vidare efter att ha fått tillstånd att leta, det vill säga att utvinna naturgas var i
teorin känd i förväg – inte bara av sökande, utan också av berörda parter som
kommuner, fastighetsägare, länsstyrelser och olika miljögrupper. En ytterligare
och avgörande skillnad var att den sökande som kom först till kvarn först får
mala och fortsätta att ensam mala tills undersökningstillståndet går ut. Det
gäller att muta in tillräckligt med yta för att inte få onödig konkurrens eller
andra gränsdragningsproblem samt att inte berätta om sina planer i förväg.
En modell passar som utgångspunkt för planeringen
En intressent är en person, en grupp av personer eller en verksamhet som har
intressen i en viss annans verksamhets göranden och låtanden. En intressent
kan både påverka och påverkas av verksamheten. Exempel på intressenter till
en verksamhet är kunder, anställda, ägare, finansiärer, offentliga beslutsfattare
och leverantörer. I vissa fall har intressenterna gemensamma intressen; i andra
fall kan de stå i konflikt med varandra. Likadant är det med intressena mellan
verksamheten och intressenterna.
Intressentmodellens karakteristiker utgår från organisationens många intressenter, en-till-många. Den är tvåvägs, dubbelriktad och grundad på dialog med
hjälp av många olika verktyg, medier, både de primära och sekundära. Modellen
är fokuserad på processen, det vill säga den är subjektorienterad. Intressentmodellen är en öppen modell som lätt kompletteras med undermodeller, vilket vi
kommer att se strax.
När Shell bestämde sig för att ansöka om tillstånd för att leta efter naturgas behövdes en modell som både klarade av att identifiera vilka som var berörda och
underlättade den komprimerade kommunikationen på själva ansökningsdagen.
Ett ytterligare krav på planläggningen var att kommunikationen måste vara öppen för önskemål från berörda direkt efter inlämnandet, det vill säga från och
med den 13 december och framåt. Detta var viktigt även i normala fall, men det
var extra viktigt eftersom det inte fanns någon vägledning av tidigare ansökningar att tillgå. Innehållet i ansökan skulle behöva visa vägen. Dessutom kunde
inte någon av de berörda kontaktas före inlämnandet.
För Shell var intressentmodellen, i ett projekt av denna storleksordning och art,
ett naturligt sätt att bena upp problematiken (Roper, 2009).227 Modellen är också inbyggd i dess sätt att bedriva scenarioplanering. I det följande beskrivs för-

227

Roper (2009) konstaterar att Shell har genom olika rapporter visat att företaget på 1990-talet ändrade
sin kommunikationsmodell till Tvåvägs symmetri (s. 80). Hon menar dock att förhandlingar med stora organisationer som Shell så småningom späder ut intressenternas kraft och inflytande (s. 84). Förhandlingar är till sin natur samarbete, och det är vad Tvåvägs symmetri i grunden handlar om.
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loppet och utmärkande drag för kommunikationen mellan Shell och dess intressenter.

Tabell 7-5 Kommunikationsförloppet fram till och med Bergsstatens beslut.
Steg

Moment

Kommunikation

1

Före 12 december 2007
Planering av kommunikation

Insamling av situationsfakta och detaljering av
processen för undersöknings- och bearbetningstillstånd. Förberedelser för A-dagen.

2

12 december
Inlämning av ansökan

Inlämning av ansökan och presentation av tänkt
kommunikation efter inlämnandet.
Genomförande av planerad kommunikation.

3

13 december – 17 december
Planering av publikt möte
Svar på frågor från medier
och intressenter

Färdigställande av presentationsmaterial, presentationsträning, sammanställning av de vanligaste
frågorna under första tiden.

4

17 december
Publikt möte med intressenterna

Presentationer. Fråga–svar. Enskilda möten

5

18 december – 8 februari
(17 mars)

Möten med intressenterna

Remissrunda från Bergsstaten skickas ut 20 december
6

18 mars – 7 april

Möten med intressenterna

Yttrande över inkomna remissvar
7

8 april – 29 maj

Möten med intressenterna

Bergsstaten bearbetar inkomna dokument i ärendet
8

29 maj

Spridning av beslut

Bergsstaten meddelar sitt
beslut
9

30 maj – 17 juli 2008

Möten och seminarium i Almedalen.

Intressentmodellen är lätt att förstå utifrån Shells lednings perspektiv. Det
fanns individer och grupper utanför organisationen som hade legitima krav på
och önskade inflytande över den planerade verksamheten att göra geologiska
undersökningar med provborrning. Situationen var också sådan att dessa intressenter var omedvetna om den kommande relationen till Shell och i olika
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grad benägna att utöva det inflytande de hade. Därutöver fanns det individer
och grupper som hade ambitionen att öka sitt inflytande, oavsett om det var legitimt eller inte. Med andra ord blev intressentmodellen i denna situation en
modell för samhällelig och social samverkan, starkt beroende av situationen.
För Shells del innebar det att vissa relationer till intressenterna existerade (av
andra orsaker), medan andra saknades helt eller delvis. De flesta för projektet
nödvändiga relationerna saknades eftersom Shell vid tiden för planläggningen
distribuerade endast oljeprodukter och inte hade någon tidigare utvinning av
olja eller gas i Sverige att luta sig mot. Däremot var företaget Shell välkänt.
Intressentmodellen är som sagt en en-till-många, dubbelriktad och subjektorienterad modell. I Sverige är den sprungen ur ett syfte att väga av inflytande, och
på det internationella planet med en tillämpning inom public relations. Shell är
ett stort företag som hade implementerat intressentmodellen. Det betydde i sin
tur att många i organisationen var förtrogna med intressentmodellen och att de
som inte var det lätt kunde bli det på ett konceptuellt plan. Men det innebar inte
att de nödvändigtvis tillämpade den fullt ut och i alla hörn av organisationen.
Karakteristiker och genomförande
Intressentmodellens karakteristiker kan också användas med utgångspunkt från
någon av Shells intressenters perspektiv. I ett sådant fall blir det många som vill
påverka, varvid perspektivet många-till-en dominerar. Varje intressent kan också modelleras utifrån sina egna intressenter, vilket i många fall är nödvändigt
för att förstå hur den egna organisationen med begränsade resurser ska kunna
åstadkomma det man bestämt sig för att uppnå.
I projektet diskuterades det på ett tidigt stadium, utifrån de begränsningar som
fanns, vad den valda kommunikationslösningen måste uppfylla. Karakteristiken
en-till-många och subjektorientering var ett naturligt val med tanke på minerallagens och miljöbalkens samrådsförfaranden, även om deltagarna i projektet
inte talade i just de termerna. Det var tjugotvå kommuner och ett stort antal
markägare, både privata och offentliga, som var berörda från början eftersom
ytan för inmutningen kom att täcka tjugofem procent av Skånes yta. Bara detta
faktum gjorde att det med stor sannolikhet inte skulle räcka med att kommunicera med Bergsstaten eller via Bergsstaten (en-till-en och objekt). Tvåvägskarakteristiken blir tydlig eftersom kunskapen om naturgas, dess prospektering,
utvinning, och distribution, fanns hos Shell, medan kunskaper och åsikter om
lokal påverkan, intrång med mera fanns hos dem som skulle komma att bli berörda.
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En informativ strategi enligt Cornelissen (2011, s. 50), det vill säga envägs och
symmetrisk, skulle antagligen inte ha räckt till för den process som ansökan genererade. Shell behövde från början tydligt tala om att företaget skulle komma
att ta in och ta hänsyn till synpunkter och förslag till ändringar (tvåvägs) i det
intrång som undersökningarna skulle komma att göra. Men detta var inte enbart viktigt i det korta perspektivet (tre år för undersökningarna), utan också för
de efterföljande stegen: att testa utvinning och bygga kommersiell utvinning.
Oavsett utfall för ansökan behövde de efterföljande stegen också förberedas.
Subjektorienteringen blir tydligare när tvåvägskommunikationen måste ske
över en längre tid och kommunikatorerna ska vara i fas däremellan, för att ge
möjlighet till ömsesidigt kunskapshöjande åtgärder. Att vara i fas här betyder i
det här fallet att kunskapsöverföringen på båda sidor skulle komma i en bestämd ordning för att möjliggöra snabbast möjliga förståelse för både process
och innehåll, särskilt under ansökningstiden. I slutänden var Shell tvunget att
ha en tydlig kommunikationsprocess som minst tillfredsställde de av Bergsstaten och miljöbalken stipulerade remissrundorna och samråden och helst överträffade de förväntningar och krav som skulle kunna finnas på ett stort internationellt bolag som Shell. Ambitionen från Shells sida var att projektet, i första
hand internt, och därefter externt, skulle bli vad man kallade ett föredöme. Den
kommunikationsmodell som utkristalliserar sig är vad Cornelissen (2011, s. 50)
kallar Dialogstrategin. Denna har kritiker på det grundläggande planet. Larsson (2014, s. 59) pekar på några grundläggande invändningar. En genuin dialog
förutsätter en vilja att ändra på sin egen inställning; den är ovillkorlig och utan
strategiska inslag. En kommersiell värld har asymmetrin som grund, medan
symmetri är enbart en bimetod. 228
Med andra ord kan kritiken sammanfattas med att dialogen är en idealbild. Eftersom samhällets olika aktörer vanligen är pragmatiska (vill något för sin egen
del) och asymmetriska (vill övertala, vinna någon för sin sak) blir den inte användbar i praktiken. I efterhand kan konstateras att för Shells del var dialogen
central, inte ideal.
Tiden före ansökan
Det var Shell som hade tagit initiativet och lade grunden för en dialog, en symmetrisk tvåvägskommunikation och att det fanns ett viktigt skäl till det. Eftersom ansökan skulle komma att överraska de flesta och troligen mest negativt
ansåg Shell att det var en skarp risk, med tanke på de förutsättningar som fanns.

228

Jämför kritiken mot Grunigs Tvåvägs symmetrimodell.
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Därför lades stor vikt i planeringen vid att minska överraskningseffekten.
Kommunikationsförberedelserna följde tre parallella spår:
x
x

x

Att identifiera potentiella berörda och bestämma i vilken ordning dessa
skulle kontaktas och av vem efter det att ansökan lämnats in.
Att planera för ansökningsdagens möten och kontakter samt en svarsfunktion för de frågor som kontakterna i andra och tredje hand skapade
(spridning).
Att planera för de aktiviteter som behövdes efter ansökan lämnats in och
fram till det att remissen på ansökan skickades ut från Bergsstaten till
dem som enligt lag och förordning var berörda.

När det gällde den första punkten blev tillämpningen av intressentmodellen att
identifiera och beskriva intressenterna så entydigt som möjligt och när det var
gjort att identifiera personerna inom varje intressent som skulle kunna tänkas
komma få svara på frågor om Shells planerade undersökningar, särskilt provborrningarna. Steget därefter var att skapa scenarier över hur kunskapen om
ansökan skulle komma att spridas från inlämnandet och de närmast efterföljande dagarna. En viktig bedömning i det avseendet handlade om mediernas, då
främst lokala mediers, intresse och förmåga att förmedla fakta och åsikter till
och från olika intressenter. Shell kunde i det hänseendet utgå från att inte någon
redaktion skulle ha tillräcklig sakkunskap på området, och därmed jämställdes
de i analysen med de andra intressenterna i det initiala skedet. Därefter antogs
att deras roll var den gängse: att förmedla kontakt mellan å ena sidan Shell och
de olika intressenterna och å andra sidan intressenterna emellan. Ytterligare en
ansats för kommunikationen var att berörda parter skulle kunna se hur de kunde delta och påverka händelseutvecklingen och se när deras frågor var av vikt
för beslut i inom processen.
Detta första steg i intressentmodellens genomförande hade ingen kommunikation med de berörda. Kommunikationen med omvärlden bestod i att samla in
fakta för att kunna göra analysen. De fåtal kontakter som behövdes fick genomgöras mot generella bakgrunder eller med hypotetiska frågeställningar. Resultatet av ovanstående arbete var bland annat ett sammanfattande kontaktschema.
Ansökningsdygnet och tiden direkt därefter
När väl ansökningsdagen närmade sig påbörjades de slutliga förberedelserna för
de kommunikationsinsatser som skulle utföras. Med kontaktschemat färdigt,
bemanning i beredskap och olika kanaler förberedda (telefon, fax, e-post) för
både utgående och inkommande meddelanden, kunde projektteamet effektivisera själva framförandet vid de olika kontakterna. En liten grupp (färre än 10)
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personer skulle ta kontakt med och överföra information till ett stort antal (cirka 250) inom loppet av 24 timmar.
Ansökningsdagen inleddes med ett möte med bergmästaren, generaldirektören
för Bergsstaten, där den formella ansökan lämnades över till honom personligen
och där Shell samtidigt berättade om de kommande kommunikationsinsatserna,
särskilt det planerade publika mötet i Malmö, vilket planerades utlysas påföljande dag och annonseras i lokala tidningar. Shell berättade också om sina ambitioner med kommunikationen så att Bergsstaten kunde ge synpunkter, allt
mot bakgrund av att det fanns några tidigare motsvarande ansökningar som
vägledning.
När mötet med bergmästaren var avslutat genomfördes alla kontakter enligt
kontaktschemat. Naturligtvis var inte alla personer tillgängliga vid första kontaktförsöket, men det fanns ett förberett och genomgånget flödesschema över
hur de som tog kontakterna skulle göra vid olika utfall av kontakterna. Detta
steg isolerat skulle också kunna betraktas som tvåvägs och asymmetriskt, det
vill säga enligt Cornelissens nomenklatur en övertalande strategi. Men som redovisat tidigare var steget endast upptakten till den önskade dialogen, ty syftet
var inte att övertyga.
Figur 7-2 Framsida och uppslag från Shells presentationsmaterial. Källa: Kreab.

Genom en annons i dagspressen var alla intressenter inbjudna till det publika
mötet fem dagar efter det att ansökan hade lämnats in. Cirka 60 personer kom.
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Detta var ett traditionellt informationsmöte organiserat runt en central presentation, och sedan frågor och svar. Det angavs ingen sluttid för mötet eftersom
Shell ville kunna besvara så många frågor som möjligt vid detta första tillfälle.
Frågorna som kommit fram under de första fem dagarna och de som kom under
mötet bildade också en bank av kunskap inför det fortsatta arbetet. Det informationsmaterial som togs fram till det publika mötet var också det material som
användes under den fortsatta dialogen.
I modellhänseende var det publika mötet detsamma som ansökningsdagens,
med den viktiga skillnaden att det fanns tid för längre svar, följdfrågor och en
möjlighet för Shell att tillsammans med intressenterna bestämma formerna för
den fortsatta dialogen.
Remisstiden och beslutet
Remisstiden präglades av möten med intressenterna, dels för att överföra kunskap om vad Shell avsåg att göra och när, dels för att bygga relationer som skulle
kunna komma att behövas längre fram. Parallellt med detta löpte arbetet med
att säkra ansökningsprocessen från Shells sida, så att allt skulle finnas med inför
beslut och de två utfallen som skulle kunna bli resultatet – ja eller nej. Det processuella skulle inte utgöra hinder ur någon aspekt.
I detta steg syns dialogen tydligt. Den stora utmaningen var att hålla reda på
processen för ansökan, vad som skulle ske efteråt, samtidigt som Shell skulle
förklara hur företaget skulle lösa teknikproblem, miljöproblem, ekonomiska
problem med mera som inte hade med ansökan i sig att göra. Flera av frågeställningarna låg också så pass långt in i framtiden att den teknik eller den lösning som Shell tänkte använda sig av inte var bestämd och inte heller borde bestämmas eftersom företaget då inte skulle kunna använda sig av bästa tillgängliga framtida teknik.
När beslutet väl var fattat handlade kommunikationen om att så snabbt som
möjlig överbringa den till intressenterna med information om nästa steg. Dialogen under remisstiden visade på att det behövdes mer kunskap om naturgasens
roll samt en sammanfattning av svaren på frågorna på ett pedagogiskt sätt till
intressenterna. Den naturliga avstampen för denna fas var politikerveckan i Almedalen, där det generella intresset för frågan kunde utrönas och det nya informationsmaterialet testas. Dialogen gick också in i en ny fas lokalt, där den
särskilt rekryterade kontaktpersonen stationerad i Skåne blev den som främst
verkställde dialogaktiviteterna.
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7.3.4 Saminriktningens karakteristik i fallet
Vi går tillbaka till egenskaperna från kapitel 4 och sammanfattar: Framträdande
karakteristiker för användningen av modellen i detta fall är tvåvägs, en-tillmånga och subjektet det centrala. Hit hör också symmetrin, även om det var
Shell som initierade kommunikationen. De många intressenterna gör att både
samspel och medium innehåller alla möjliga karakteristiker. Målsättningen är
inriktad på att komma överens med de intressenter som är berörda.
Under flera av stegen i ansöknings- och kommunikationsprocessen skulle andra
modeller ha kunnat användas. Främst handlar det om den som Cornelissen kallar den informativa strategin och som är en undermodell och den Grunig och
Hunt betecknar som publik information, en modell som förvisso används än,
men enligt dem hör början av 1900-talet till.
Tabell 7-6 Sammanställning av Saminriktningsmodellens egenskaper i naturgasfallet.

Riktning
Förbindelsefaktor

Saminriktningsmodellen

Saminriktningsmodellen i
naturgasfallet

Dubbel

Dubbel

En-till-många

En-till-många

Förlopp

Subjekt

Subjekt

Medium

Primär
Sekundär

Primär och sekundär

Företräde

Symmetrisk

Symmetrisk

Samspel

-

Asynkron och synkron

Alla typer

Komma överens

Initiering

En-till-många
Många-till-en

En-till-många

Prioritet

Ja

Ja

Kraftspel

Ja

Ja

Målsättning

Men en genomtänkt användning av saminriktningsmodellens egenskaper med
tillhörande undermodeller i planeringen täcker även ett så komplicerat fall som
ansökningsförfarandet var. Saminriktningsmodellen är i denna form både öppen och anpassningsbar. Den ger en god struktur till koordinerade kommunikationsaktiviteter.
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7.4 Konnektivitetsmodellen
Finansminister Borg (M):
För att Sverige ska kunna vara ett IT-land i framkant krävs i första hand
andra åtgärder än att subventionera datorer i hemmen.
Riksdagsledamot Green (S):
Det har varit ett bra sätt för Sverige att ligga i framkant, och det är synd
att vi nu ska gå från att vara en IT-nation i framkant till att bli en städnation229. (Riksdagen, 2006)
I det följande avsnittet ser vi närmare på ett fall där nätverksbyggande var centralt och där en av grundförutsättningarna var ett politiskt beslut från 1998.
Historien om hem-pc kan delas in i många skeden. Det skede som är grunden
för fallet och analysen är perioden hösten 2004 till och med budgetpropositionen hösten 2005. Tiden efter denna period fram till valet 2006 finns med som
en konstrast när det gäller val av kommunikationsmodell.
Det första skedet innehåller en kommunikationslösning baserad på att bygga ett
nätverk av aktörer med sammanfallande intressen i en fråga. I det andra kontrasterande skedet är modellen baserad på en lösning kring opinionsbildning
med hjälp av olika kanaler, det vill säga lösningen präglas av att vara envägs och
riktad till beslutsfattarna. Aktören i detta fall var först ett enskilt företag i en
delbransch av IT-branschen, Nicator, i senare skeden var det branschorganisationen, IT-företagen. Den valda kommunikationsmodellen togs fram i ett
gemensamt arbete mellan Nicator och Kreab.
Dispositionen följer de två föregående fallen, med en introduktion, en beskrivning, en analys och en sammanfattning. En förteckning över källmaterial för
fallet finns i slutet av avsnittet.
7.4.1 Introduktion – hem-pc:n en historia om förmånsbeskattning
Den svenska politiska satsningen på tillgänglighet av datorer i hemmet har en
cirka tre decennier lång historia. Den så kallade hem-pc-reformen, eller personaldatorreformen, eller lånedatorsystemet var en viktig politisk reform som
skapade en bred marknad för inte bara persondatorn. Reformen innebar att
riksdagen beslutade att arbetsgivare från den 1 januari 1998 kunde förse sina
anställda med datorer för privat användning i hemmen under vissa förutsättningar, utan att detta behövde förmånsbeskattas. Syftet var att stärka ITkompetensen på bred front.

229

Med syftning på Alliansregeringens rut-avdrag.
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Förmånsbeskattningsbefrielsen begränsades senare av regeringen 2004, då det
endast gavs utrymme för ett så kallat bruttolöneavdrag upp till 10 000 kronor
per år. Regeringen ansåg att kostnaderna hade skenat i väg, att förmånen missbrukades och att det ursprungliga syftet inte uppfylldes. Finansdepartementet
ville gå längre och avskaffa reformen helt och tog initiativet till en utredning av
Statskontoret som levererades senvåren 2005. Näringsdepartementet var emellertid inte överens med Finansdepartementet. Samtidigt var en hel delbransch,
hem-pc-branschen, i gungning på grund av den införda begränsningen av förmånen. Hem-pc-branschen framförde sina idéer om hur reformen skulle kunna
utvecklas, vilket medförde att Näringsdepartement fick sin vilja igenom i budgeten för 2006 och reformen fick leva vidare.
Regeringsskiftet 2006, när Alliansen tog över, ändrade situationen helt. Den
nya regeringen tog bort möjligheten till skattefritt bruttolöneavdrag. Detta hade
de borgerliga partierna förberett redan i sin skuggbudget som presenterades
före valet. Förmånsbeskattning infördes med ett fast belopp som sedan ökades
under de två kommande budgetåren. Hela delbranschen omstrukturerades och
mer eller mindre försvann. Politiken, som bland annat fackföreningarna varit
med om att initiera, tog en ny riktning.
7.4.2 Det börjar i riksdagen – och där slutar det också
Ambitioner att lära svenska folket mer om datorer kan spåras till början av
1980-talet då bland annat tidningen Ny Teknik erbjöd sina läsare att köpa eller
låna datorer och tillhörande utbildningsmaterial. Många företag lånade ut datorer till sina anställda när de var på resande fot och för att kunna arbeta hemifrån.
Fackliga initiativ kan också skönjas tidigt: redan 1982 gick LO från att ha haft en
avvaktande hållning till den nya tekniken till att uttala sig positivt om densamma. En av regeringen särskild utsedd Datadelegation, som arbetade mellan åren
1980 och 1985, konstaterade dock i en rapport att en hemdator inte ger mer
kunskap inom dataområdet.
Detta var den politiska synen på hemdatorer fram till 1993 och 1994, då dels
dåvarande statsministern Carl Bildts mejl direkt till USA:s president Bill Clinton
öppnade för en diskussion om utvecklingen inom informationstekniken och dels
distansarbete kom att bli debatterat efter att SCB hade gjort en stor undersökning på uppdrag av Telia. Arbetsgivarna hade dock hela perioden sett nyttan av
persondatorer och såg allt fler användningsområden för desamma på arbetsplatsen, på resande fot och i hemmet.
Regeringen tog 1995 fram en IT-strategi som bland annat syftade till att utnyttja
informationsteknikens möjligheter till tillväxt, sysselsättning och konkurrens-
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kraft. I strategin ingick att värna allas lika möjligheter, utnyttja både kvinnors
och mäns kompetens och att använda IT för att stödja grupper med särskilda
behov. IT skulle användas för att utveckla välfärden, öka medborgarnas livskvalitet och delaktighet samt att höja effektiviteten och kvaliteten i den offentliga
verksamheten.
Året efter presenterade regeringen propositionen Åtgärder för att bredda och
utveckla användningen av informationsteknik (prop. 1995/96:125). Däri fanns
dock inga konkreta åtgärder för att uppmuntra eller stödja hushållens datortillgång och datoranvändning. Däremot kom riksdagsmotioner från såväl borgerligt som socialdemokratiskt håll hösten 1996 att sätta i gång diskussionen. Motionerna ville stimulera datorutbildning och datoranvändning eftersom frågan
om förmånsbeskattning kommit i kölvattnet av att arbetsgivare, på både den
privata och den offentliga sidan, sett fördelarna av att erbjuda sina anställda
både dator och utbildning för att stärka deras kompetenser. Riksdagens skatteutskott avslog dock alla motionsförslag.
Finansdepartementet arbetade parallellt med ett förslag som innebar att en
hem-pc under vissa förutsättningar kunde bli förmånsskattebefriad. I mars 1997
kom från departementet ett förslag om att en hem-pc inte skulle behöva tas upp
som förmån i deklarationen av den anställde, om hela personalen kunde komma
i åtnjutande av reformen och om utrustningen inte hade högre standard än
motsvarande utrustning på arbetsplatsen. I juli kom sedan regeringen med en
proposition där kravet på standardnivå hade tagits bort efter remisskritik. Under hösten klubbades propositionen i riksdagen, för att träda i kraft den 1 januari 1998.
Utvecklingen fram till det politiska ifrågasättandet
Ett av skälen till att skattebefrielse av personaldatorer över huvud taget uppstod
var att fler och fler arbetsplatser införde datorer: Helt eller delvis datoriserade
och automatiserade arbetsmoment fanns i såväl varu- som tjänsteproducerande
näringar och offentlig sektor. Att datoriseringen krävde att personalen som
skulle ha hand om och använda datorerna i sitt arbete måste skaffa datorkompetens var en tidig insikt230.
Satsningen var en av de mer lyckade reformer som en regering tagit initiativ till.
Regeringens nationella IT-strategi från 1995 ersattes med ett beslut i riksdagen,
det IT-politiska målet: att Sverige som första land skulle bli ett informations-
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Idag ser vi att omvändningen många gånger gäller: det är i konsumentledet och hemmavid som drivkrafterna finns, och att begrepp som byod (bring your own device) är på väg att bli ett krav i ITutvecklingen för många verksamheter, för både applikationer och datakommunikation.
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samhälle för alla. Bland Sveriges anställda ökade andelen med tillgång till dator
i hemmet från 28 till 86 procent mellan 1994 och 2003, i absoluta tal från en
miljon hushåll till 3,3 miljoner. Bland LO:s medlemmar ökade andelen från 15
till 80 procent.
I mitten av 1999 presenterade amerikanska affärstidningen Forbes en rankning
av Europas marknad för informationsteknik. Sverige rankades som det land
som hade bäst infrastruktur. I februari 2000 presenterade det internationella
IT-analysföretaget IDC en rangordning av länder i ett Information Society Index. Sverige rankades då som etta i den totala rankningen. Fyra år senare, 2004,
riskerade emellertid Sverige tappa eller var på väg att tappa ledarpositionen
(Nutek, 2005), beroende på vilket delområde som analyserades. I kategorin pcpenetration hade Sverige halkat ned till plats tio. Att finnas i toppskiktet var
med andra ord inte något självklart. Det fanns utrymme för att en ännu större
del av befolkningen skulle få tillgång till datorer i hemmet.
I och med hem-pc-reformen utvecklades en delmarknad inom IT och telekommunikation med många nya aktörer som såg möjligheten att utveckla och leverera lösningar för arbetsgivarnas olika behov. Med ett obegränsat bruttolöneavdrag blev också priskänsligheten för lite dyrare utrustning i lösningarna mindre,
vilket så småningom, enligt vissa debattörer, resulterade i lyxkonsumtion av
dyra skärmar och överdimensionerade datorer.
Finansdepartementet tar greppet
Under våren 2002 kontaktade Skatteverket Finansdepartementet och berättade
att hemdatorer allt oftare hade ersatts av multimediadatorer och att därmed
syftet med hem-pc-reformen höll på att urvattnas. Även problemen vid tillämpningen av vad som skulle betraktas tillhöra en utrustning för hem-pc hade ökat.
Till exempel hade Skatteverket inte godkänt de stora plasmaskärmarna (större
än 30 tum) som började komma ut på marknaden vi tidpunkten, medan till exempel cd-brännare och styrpinnar hade godkänts231. Resultatet av Finansdepartementets kontakter blev att regeringen införde ett tak för det så kallade bruttolöneavdraget, vilket trädde i kraft 2004. Taket sattes till 10 000 kronor per år.
Finansdepartementet fortsatte sina interna diskussioner i regeringen om ett
avskaffande av reformen. Regeringens IT-kommission lät utreda arbetsmarknadseffekterna och konstaterade att mål och prioriteringar delvis uppnåtts, men
till höga kostnader i form av bortfall av skatteintäkter.
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Att komplettera med godkänd utrustning i efterhand gick bra.
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Den 7 september samma år meddelade näringsministern att regeringen givit
Statskontoret i uppgift att se över reglerna för hem-pc-reformen. Det stod klart
från början att Näringsdepartementet inte var lika negativt till reformen som
Finansdepartementet. Näringsministern talade om att det fanns grupper som
ännu inte nåtts av reformen232. Utredningen skulle vara färdig 15 juni 2005, i tid
för att kunna ändra reglerna till budgetpropositionen i september 2005.
Delbranschen vaknar
Hem-pc-branschen, som hade utvecklats till att vara hundratals företag, sysselsätta flera tusen personer och omsätta miljardbelopp, såg att den nya utredningen riskerade omkullkasta de grundläggande förutsättningarna för branschens olika verksamheter, vare sig man hanterade utrustningen, programvaran, försäkringarna, supporten eller logistiken eller kombinationer av dessa.
En av de största aktörerna, Nicator, tillfrågade Kreab tidigt hösten 2004, om
hur man skulle kunna kommunicera nyttan för individ och samhälle som enligt
deras mening blivit resultatet av reformen och hur man skulle kunna utveckla
de grundtankar som fanns i reformen. Utgångspunkten för dessa diskussioner
var utveckling av innehåll233 och inkludering av fler grupper än dem som hade
en arbetsgivare.
Att situationen var komplex kunde urskiljas från första stund emedan det inte
fanns någon färsk utredning eller utvärdering att tillgå. Den tekniska utvecklingen gick i rasande fart, den politiska viljan var mångtydig och tiden var begränsad. En närmare analys visade att minst följande fem drivkrafter behövde
adresseras:
1. Skattepolitik – enklare, symmetri och minskade kostnader (minskat
bortfall)
2. IT-politik – att vara en ledande IT-nation
3. Jämlikhet – att minska de klyftor som fanns
4. Arbetsmarknad – anställningsbarhet och utveckling
5. Demokrati – fler och bättre e-tjänster.
När en utredning beställts av regeringen blir det också lätt så att ansvariga politiker och opinionsbildare väntar och ser vad som kommer ut av den innan man
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Reformens grundförutsättning var en anställning och en arbetsgivare som kunde köpa eller hyra en pc
och som var villig att låna ut denna till sin anställde.
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Innehållet i de erbjudanden som fanns på marknaden var mycket hårdvaruinriktade när det gäller användaren. För arbetsgivaren fanns många tjänster som underlättade administration, finansiering och
support. Ett nytt innehåll skulle innehålla både ny teknik och utbildning av användaren.
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ens vill eller vågar diskutera frågorna som ska behandlas. Det skapar en tröghet
i det offentliga samtalet som kan vara både ett hinder och en möjlighet.
Att förekomma eller att förkomma
Hem-pc-branschen såg vid denna tid en accelererande teknisk utveckling: 3G
introducerades och skapade mobilt bredband; datorerna blev bärbara och kraftfulla; konsumentelektroniken revolutionerades av Apples nya musikspelare och
telefoner samt de nya platta skärmarna; inte minst inträdde på marknaden en
mognad som gjorde konkurrensen stenhård, med starkt sjunkande priser som
följd. I denna utveckling skulle man kunna säga att hem-pc-branschen utgjorde
en liten skyddad hörna. Nu skulle hem-pc-branschen emellertid synas i sömmarna av Statskontoret. Insiktsfulla personer i branschen insåg att man behövde göra något – men vad?
Diskussionerna som fördes efter kontakten med Kreab landade så småningom i
att det var viktigt att formulera problemen och lösningar på ett sätt som visade
att branschen såg det bredare perspektivet, med andra ord att täcka in de fem
drivkrafterna och göra det i en form som var lätt identifierbar för politiska beslutsfattare på olika nivåer och inom olika områden. Därutöver skulle lösningen
helst kunna presenteras innan Statskontoret var färdigt med sin utredning.
Lösningen fick två grundelement: dels att ta fram en egen utredning enligt det
statliga formatet och presentera den för Näringsdepartementet, dels att hålla ett
symposium med den egna utredningen som grund, där de olika intressenterna
inklusive Statskontorets utredare kunde delta.
Arbetet med utredningen och planeringen av symposiet började omedelbart,
med sikte på att kunna presentera ett resultat tidigt 2005. Utredningen blev
färdig i början av januari och presenterades för Näringsdepartementet. Departementet tyckte att utredningen var intressant och den skickades in till departementet i det skick den då förelåg.
Detaljarbetet med symposiet påbörjades så snart utredningen lämnats till Näringsdepartementet. Symposiet hade en ambition att samla branschen och beslutsfattare för en genomgång av frågeställningarna. Den avsatta tiden, en eftermiddag, kunde dessutom uppfattas som väl kort när många aspekter skulle
diskuteras, varför ambitionen också var att göra symposiet interaktivt och stötta
mötesprocessen med särskilda datorer234.

234

Bärbara datorer med program designat för samarbete under möten, till exempel fråga–svar i hela gruppen, delade dokument och rankning av frågor.
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Det var också viktigt att symposiet uppfattades som en neutral arena där alla
kunde komma till tals, vilket ytterligare stöttades av det interaktiva momentet
där deltagarna kunde lämna både muntliga och skriftliga inlägg parallellt. De
som bjöd in till symposiet var Internetstiftelsen, TCO, IT-företagen och Dataföreningen.
I slutet av maj 2005 avhölls det planerade symposiet som hade döpts till eSverige, med 30 deltagare från bransch, politik, fackföreningar, media och akademi. Symposiet dokumenterades ingående; i och med att interaktivt datorstöd
användes kunde också dokumentationen skickas ut till deltagarna och andra
intresserade bara några dagar efter genomförandet (IT-företagen, IIS, TCO,
Dataföreningen, 2005).
Den publika diskussionen
Under perioden hösten 2004 till och med våren 2005 fanns fokus i branschmedia på hur hem-pc-reformen skulle klara sig. Rapporterna i facktidningen Computer Sweden om försäljningsutvecklingen var frekvent. Mycket handlade om
att pc-försäljningen totalt sett gick upp, medan hem-pc-försäljningen stagnerade.
Den publika diskussionen om reformens vara eller inte vara avstannade i det
närmaste helt efter att pressmeddelandet om utredningsuppdraget till Statskontoret publicerats. I början av maj 2005 deklarerade Moderaternas IT-politiske
talesperson Tobias Billström att partiet ville avskaffa reformen och i stället lägga
pengarna på att få arbetslösa i arbete, vilket gav ett visst genomslag i diskussionerna.
Medierna, framför allt Computer Sweden, rapporterade om symposiet i sig och
dess resultat. Diskussionen fortsatte mer publikt, fram till dess att Statskontoret
presenterade sin utredning i juni. Statskontoret förordade avveckling i ordnade
former och en förnyad diskussion om reformens vara eller inte vara började
(Kreab, 2006).
Lånedatorsystemet – gratis för arbetsgivare – dyrt för stat och kommun
Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare – dyrt för stat och kommun – var
den långa titeln på Statskontorets rapport när den lämnades i mitten av juni
(Statskontoret, 2005). Redan rubriken antyder att Statskontoret inte var positivt till hem-pc-reformen. Rapporten på 190 sidor mynnade ut i förslaget att ta
bort bestämmelsen om skattefrihet för hem-pc. På så sätt skulle stat och kommun få ökade skatteintäkter på 1 251 miljoner kronor när alla ingångna hem-pcavtal tagit slut, cirka tre år efter borttagandet.
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Hem-pc-branschen var naturligtvis inte nöjd, även om utfallet var väntat, med
tanke på hur uppdraget tillkommit och på kontakterna med Statskontoret under
utredningens gång. En livlig publik diskussion följde publiceringen. Näringsministern Ulrica Messing sade sig inte vara nöjd med Statskontorets utredning och
pekade bland annat på alla de grupper som ännu inte kommit i åtnjutande av
förmånen och dess kompetenshöjande resultat.
IT-företagen som är hela informations- och telekomföretagens branschorganisation och som också hade varit en av arrangörerna till symposiet i maj, konstaterade att Statskontorets rapport innehöll ett stort antal tankefel. De gick grundligt igenom rapporten och kommenterade den i en egen 36-sidig rapport som
skickades till regeringen och som innehöll en djupare analys av Statskontorets
beräkningar. IT-företagen konstaterade att Statskontoret hade missat ett grundläggande faktum: momsen som betalades till staten var inte någon utebliven
skatteintäkt. Den felräkningen halverade beräkningarna av de uteblivna skatteintäkterna under den period som reformen varit i kraft och som av Statskontoret rubricerades som kostnader för stat och kommun. Enligt IT-företagen hade
Statskontoret, trots en grundlig genomgång, inte heller jämfört med scenariot
att hem-pc-reformen skulle kunna behållas och vad det skulle innebära (ITföretagen, 2005).
Kontakterna med Näringsdepartementet var intensiva under sommaren fram
till dess att budgeten förhandlades i regeringen. När budgetpropositionen väl
offentliggjordes i september kunde det konstateras att Näringsdepartementet
hade fått sin vilja igenom och att hem-pc-reformen skulle få vara kvar åtminstone ett år.
Luften ur, men inte faran över
De flesta av hem-pc-företagen kände en stor lättnad och återgick till det dagliga
arbetet med att sälja och teckna avtal. Man kan säga att luften gick ur den
publika diskussionen. IT-företagen, med sin längre erfarenhet av politiska skiftningar än delbranschen för hem-pc, konstaterade att det nu gällde att fundera
ut nästa steg.
Hösten ägnades till tankar och tid över hur reformen skulle kunna utvecklas för
att stärka Sverige som IT-nation. Det handlade både om att utvidga reformen
till att även omfatta grupper som inte var anställda och att se hur innehållet i
paketen som erbjöds kunde utvecklas i takt med bredband, mobilitet och internet. IT-företagen tog sålunda fram en beskrivning för hur hem-pc-reformen
kunde utvecklas de närmaste åren som presenterades för politiker och beslutsfattare. Responsen var dock liten från medlemmarna, och diskussionerna avstannade under vintern.
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Genom att läsa Alliansens skuggbudget kunde man redan från början, med Moderaternas IT-politiske talesperson Tobias Billströms tydliga markering, inse att
det var andra prioriteringar som var viktigare och att hem-pc-reformen i Alliansens ögon hade tjänat ut. Sannolikheten för att reformen skulle finnas kvar i
Alliansens valplattform var mycket liten. Avskaffandet skulle öka skatteintäkterna med 800 miljoner enligt Alliansens gemensamma beräkningar.
Eventuellt en ny regering – uppvaknandet
Socialdemokraterna ledde, med stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, opinionsmätningarna stort. När den ledande uttolkaren av dessa siffror, professor
Sören Holmberg, sa att Alliansen inte skulle kunna hämta in försprånget till
valdagen var nog många inom hem-pc-branschen trygga i en fortsättning av reformen även efter valet 2006.
Under våren 2006 vände dock valvindarna och i början av sommaren stod det
klart att Alliansen mycket väl kunde vinna valet. Det nya hotet för hem-pcbranschen identifierades sent och den tid som arbetet med utvecklingen av
hem-pc-reformen inom IT-företagens ram legat nere skulle därmed hämtas in
under några korta sommarmånader, vilka dessutom med stor sannolikhet skulle
komma att präglas helt av andra valfrågor än hem-pc-reformens vara eller inte
vara.
Förutsättningarna för branschen var därmed lika osäkra som ett år tidigare,
med den skillnaden att det nu fanns en uttalad negativ inställning från Alliansen
och en neutral till försiktigt positiv hållning från den sittande regeringen. Miljöpartiet var negativt, men drev inte frågan, och Vänsterpartiet hade inte någon
tydlig ståndpunkt. På den borgerliga sidan var jobben (sedermera kallad arbetslinjen) det viktiga, och ett avskaffande av reformen bidrog till att finansiera dessa prioriteringar.
Under sommaren arbetades det med att beskriva nyttan med hem-pc-reformen
och den lokala förankring som reformen hade. Reformen hade skapat många
jobb, en hel delbransch, särskilt i mindre samhällen utanför storstäderna. Därför lades det ner mycket arbete på att beskriva hur hem-pc-reformen bidrog till
jobb inom logistik, försäljning, paketering och försäkring; liksom till både nya
och bättre jobb för den enskilde hem-pc-användaren; och sist men inte minst
nya sätt att arbeta samt den nya tidens entreprenörer, det vill säga branschen
själv. Det blev ett omfattande arbete för alla inblandade företag att ta fram och
bryta ner statistiken och omsätta den till lokala berättelser som sedan kunde
delges politiker på både riksnivå och kommunal (lokal) nivå när dessa var ute
och drev valkampanj.
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Centralt sammanställdes material som tagits fram under den då snart tvååriga
tid som frågan diskuterats och skickades till ledande riksdagspolitiker. Dels var
det Statskontorets felräkning och den ingående granskning som IT-företagen
gjort, dels var det uppdaterad statistik med en sammanställning av de lokala
berättelser om nyttan och jobben som tagits fram. En sammanställning över
svar på de vanligaste frågorna som IT-företagen fått fanns också. Detta arbete
pågick fram till valdagen den 19 september 2006.
Skademinimering nästa
Alliansen vann valet och bildade regering. En helt ny situation uppstod, i det att
Alliansen inför valkampanjen hade förberett sitt tillträde med en egen budgetproposition. Att den slutligen skulle komma att innehålla ett avskaffande var i
högsta grad troligt, men hur detta såg ut blev nu en viktig fråga. Vad kunde göras för att mildra effekterna eller skjuta upp avskaffandet en tid?
Den nya situationen återspeglades också i de olika riksdagsutskotten som var
berörda. Kretsen av nya personer som behövde få veta mer klarnade först under
de följande veckorna efter valet, då ministrar och utskott besattes. IT-företagen
och hem-pc-branschen beslutade i och med den korta tid som stod till buds att
försöka uppvakta den nye finansministern Anders Borg. Om inte det fungerade,
skulle man samlas i en regelrätt demonstration utanför Finansdepartementet
för att kunna lämna över sina önskemål och krav till honom. Detta var också en
naturlig fortsättning på de lokala aktiviteter som hade genomförts under sommaren.
Dessa aktiviteter ackompanjerades av en annonskampanj på temat hur många
jobb som skulle gå förlorade om hem-pc-reformen avskaffades. En av rubrikerna var ”Mauds och Fredriks jobbchock – 3 000 jobb försvinner när hem-pc avskaffas”. Rubrikval och demonstration var kraftiga aktiviteter för att vara ITbranschen.
Den publika diskussionen tar ny fart
När IT-företagen markerade så hårt som de gjorde blev hem-pc-frågan på nytt
publik på nationell nivå, efter att under sommaren mest ha diskuterats på lokal
nivå. Nu skrev några av de stora tidningarna inför den stundande budgetpropositionen och noterade att det var tidens tecken att vi gick från hem-pc till hemhjälp, syftande på de så kallade rutavdragen som skulle introduceras och som
Alliansen drivit hårt under valet.
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Figur 7-3 Annons i dagspress inför Alliansens
budgetbehandling vid regeringsskiftet 2006.
Källa: Kreab.

Det mesta av den publika diskussionen
handlade om de eventuellt förlorade
jobben. Även om man inte kunde vidimera siffrorna med full säkerhet
kretsade frågorna kring varför man
skulle avskaffa jobb som redan fanns.
En ytterligare aspekt som belystes i
diskussionerna var att många av dessa
jobb låg utanför tätorterna. Sveg i Härjedalen med dryga 2 000 invånare fick
utgöra exempel på en ort i glesbygden
som skulle drabbas.
Epilog – tre års respit
En månad efter valet presenterades
Alliansens nya budget. Nervositeten
var stor bland hem-pc-företagen. Snabbt kunde konstateras att regeringen lyssnat på IT-företagen och hem-pc-branschen. Regeringen valde att förmånsbeskatta hem-pc med ett lågt belopp första året för att sedan höja det de påföljande åren. Det skulle visa sig att det blev sammanlagt tre års respit.
Den skattetekniska lösningen som Finansdepartementet utvecklat gav arbetsgivarna möjlighet att avveckla förmånen till de anställda i ordnade former och
hem-pc-företagen tid att utveckla nya koncept, om dessa ville fortsätta att sälja
paketerade lösningar baserade på pc.
Den 26 oktober 2006, det vill säga nio dagar efter att budgetpropositionen lämnats till riksdagen drabbade finansminister Anders Borg och Monica Green, socialdemokraternas dåvarande IT-politiska talesperson, samman i riksdagen. De
stod långt ifrån varandra i synen på hem-pc-reformen, men frågan var i praktiken avgjord.
Finansminister Borg konstaterade: ”För att Sverige ska kunna vara ett IT-land i
framkant krävs i första hand andra åtgärder än att subventionera datorer i
hemmen. Bland annat inriktas statens insatser på att stimulera företagsamheten
i allmänhet, vilket också gynnar IT-branschen. De insatser regeringen gör för
svenska företagare, kombinerat med en sänkning av inkomstskatten ger en bra
grund för att klara av att pressa tillbaka arbetslösheten under de kommande
åren.” (Riksdagen, 2006, s. 15)
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Riksdagsledamoten Green svarade: ”Jag tycker att det är synd. Det är så många
som har ökat sin datamognad i det här landet tack vare hem-pc-reformen. Det
är så många som har kunnat deklarera hemifrån. Det är så många som har kunnat hjälpa sina barn med läxor hemifrån. Det är så många som har lärt sig så
mycket i samband med hem-pc-reformen. Det har varit ett bra sätt för Sverige
att ligga i framkant, och det är synd att vi nu ska gå från att vara en IT-nation i
framkant till att bli en städnation. Det tycker jag är trist.” (Riksdagen, 2006, ss.
16-17)
Med Finansdepartementets skattetekniska lösning sattes också punkt för de föregående regeringarnas IT-politik – men det är naturligtvis en helt annan fråga.
7.4.3 Analys – konnektivitet i första rummet
Hem-pc-reformen var hotad, den skulle utredas i grunden. Finansdepartementet och Näringsdepartementet var oeniga. Branschen eller rättare sagt delbranschen hade inte förberett sig för några stora politiska förändringar, vilket i
backspegeln är lätt att se att den hade behövt göra. Hela marknaden vilade på
ett politiskt beslut att undanta persondatorer – betalda av arbetsgivaren för
bruk i hemmet – från förmånsbeskattning.
Ansatsen i kommunikationen, att förekomma den utredning som tillsattes, innehöll två viktiga kommunikationselement: dels att göra en egen minst lika
grundlig utredning som den som Statskontoret fick i uppgift av regeringen att
göra, dels att bygga ett nätverk av vänner som delade uppfattningen att skatteundantaget var en god sak och kunde vidareutvecklas samt ena nätverket och
formera sig kring budskap till beslutsfattarna i regering och riksdag.235
Att skapa ett nätverk
Nätverksmodeller kan sägas vara de senaste tillskotten inom public relations: de
har fått sin stora spridning med internets tillväxt från mitten av 1990-talet. Det
gemensamma för alla nätverksmodeller är att det finns noder som är förbundna
i någon form. Inom kommunikationsområdet är då noderna människor och förbindelserna är allt från relationer och utväxling av meddelanden till kommunikationsvägar, kanaler.
I de föregående kapitel har vi sett att de finns relativt få modeller inom familjen
(identifierade från läroböckerna) som bildar Konnektivitetsmodellen. Egenskaperna hos Konnektivitetsmodellen är att kommunikation sker många-tillmånga, att den är dubbelriktad. Det ger också en fingervisning till att begrepp

235

Observera att tidpunkten är hösten 2004 när företaget Nicator ber Kreab om hjälp, vilket betydde att
sociala medier knappt var födda: Facebook hade lanserats detta år, och LinkedIn året dessförinnan.
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som centralitet för en nod är viktigt, liksom kortaste väg och kluster. En särskild
utmaning är att beskriva och modellera växande nät.
Den fem drivkrafterna i utvecklingen av hem-pc-reformen som hade identifierats (skattepolitik, IT-politik, jämlikhet, arbetsmarknad och demokrati) kunde
också representeras av olika aktörer utefter de frågor som de genererade. Nätverket behövde rymma dessa olika parter. Det krävdes en ingående analys av
vilka organisationer, grupperingar och individer som arbetade med frågorna
och kopplat till hem-pc-frågan. Den analysen som gjordes skulle i slutänden
komma att resultera i möjliga vänner och sympatisörer till målsättningen med
nätverket. I analysen kom naturligtvis de flesta kända organisationerna inom
näringsliv och offentlighet upp, men också några oväntade, då analysen inte
bara skulle ta hänsyn till historien, utan också hitta tänkbara allierade för utvecklingen av reformen. Analysen av vilka personer som kunde tänkas ingå i
nätverket formade en lista över personer som kunde bjudas in till ett öppet
symposium med utredningen som en faktagrund.
Syftet med nätverket var att mobilisera likasinnade och att skapa förändring,
inte avveckling. Argumenten fanns i den egna utredningen – en genomlysning
av både det positiva och det negativa med reformen och konkreta förslag för det
som kunde förbättras. En utredning av denna typ var naturligtvis en partsinlaga, men genom att göra den mer generell i sin ansats och innehåll skulle den
kunna skapa en gemensam agenda för flera parter. Att samlas runt en fråga som
ska förändras innebär att olika parter ska ges förutsättningar att kunna komma
samman utan att det blir partipolitik av frågan och politikprocess från första
stund.
För att komma i åtnjutande av hem-pc-reformens skatteundantag var man
tvungen att vara anställd, att arbetsgivaren var villig att betala för utrustningen
och att den skulle användas hemma. När Nicator gjorde sin utredning handlade
det om att både utsträcka reformen till andra grupper och utveckla innehållet i
skatteundantaget, men inte nödvändigtvis på så sätt att det totala beloppet för
statens inkomstbortfall skulle bli större. De fallande priserna på hårdvara gjorde
denna ansats rimlig. Parallellt med byggandet av nätverket utarbetades konkreta scenariobeskrivningar av olika utfall: från utvidgning och utveckling av reformen till avskaffande. Arbetet med scenarierna gav argument för och emot
reformen.
Inbyggt i ansatsen om drivkrafterna fanns en bild av att det för frågan fanns viktiga kluster av beslutsfattare i vid mening och att ett effektivt sätt att ta upp frågan med dem var nödvändigt. (Uttryckt i nätverksanalys: närheten till klustren
behövde identifieras, liksom var på agendan frågan fanns i respektive kluster).
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Går vi tillbaka till nätverksmodellerna från tidigare genomgång ser vi att Den
lilla världens nätverk stämmer väl överens: mer Milgrams tankar än WattsStrogatz. Men fanns det någon Milgramsk tanke när analysen inför skapandet
av nätverket gjordes?
Svaret är ett mycket troligt nej, emedan analysen gjordes utifrån hur frågan
skulle drivas framåt, inte frågan om hur den hade drivits tidigare. Det senare var
mer underlag och situationsbeskrivning till de kreativa tankarna. En viss form
av nätverksanalys av typen ”Vem känner vem?”, hade utförts i den historiska
beskrivningen av drivkrafterna. Nätverksanalysen genererade naturligtvis ett
antal viktiga namn för byggandet av nätverket och den kan jämföras med att
göra en citeringsanalys med frågan ”Vem citerar vem?”, och sedan illustrera resultatet med en graf.
Neutralt symposium
En av förutsättningarna för att åstadkomma en konstruktiv dialog (och nya förbindelser) kring framtiden för hem-pc-reformen var det öppna symposiet som
anordnades och att det uppfattades som neutralt. Här handlar det naturligtvis
om vem som arrangerade symposiet, hur programmet återspeglade för- och
nackdelar med reformen och dess möjliga utveckling samt också hur brett man
bjöd in. I detta skede utökades nätverket även med personer som öppet var
motståndare eller hade visat sig avvaktande eller tveksamma under diskussionernas gång.
Ett nätverk som innehåller både krafter för och krafter emot har naturligen en
annan dynamik än ett nätverk som endast har ett gemensamt mål. I det här fallet existerade nätverket endast under en kort period (om man bortser från tiden
det tog att bygga), från det att första kontakten med arrangörerna togs och till
dess att dokumentationen hade skickats ut till alla. Tydligast syns relationerna i
den dokumentation (ett slags minneskarta för dem som deltog) som skapades
av symposiedeltagarna under själva mötet.
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Figur 7-4 Dokumentation från symposiet, exempel på diskussionen. Ett utsnitt i faksimil från
dokumentationen (IT-företagen, IIS, TCO, Dataföreningen, 2005).

Den lilla världens nätverk ser inte annorlunda ut när medlemmarna i det väl
träffas. Däremot kunde vi se att arrangörerna, genom att sänka tröskeln för inlägg i diskussionen, det vill säga att med det interaktiva stödet tillåta parallell
kommunikation (det talade ordet och det skrivna ordet), upplevde större kreativitet, färre låsningar och att fler kunde yttra sig inom den begränsade tid som
stod till buds för symposiet. Dessa effekter tillhörde dock inte nätverkets egenskaper, utan var effekter av hur konversation arrangerades i nätverket.
Arbetet i nätverket
När nätverket var på plats fanns en bild över närheten till beslutsfattarna (ett
kluster och där centralnoden fanns i finansdepartementet). Med den bilden
framför sig fanns det för olika individer möjligheter att driva frågan om hem-pcreformens utveckling enligt de fem drivkrafterna. De politiska argumenten för,
liksom argumenten mot, kunde också vägas ihop till en helhet av de politiker
som senare skulle komma att fatta beslut i frågan.
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Ser vi till relationer i nätverket kan vi säga att de var traditionella kommunikationsrelationer och vissa ”gränsgenomträngande relationer” (Knoke & Yang,
2008). Anledningen till det senare är de fem drivkrafterna som identifierades
från början. Det gör att personer som till exempel var intresserade av IT-frågor
också kunde ha arbetsmarknadspolitik som huvudområde.
De instrumentella relationerna, det vill säga de direkta kontakterna togs av parterna, delbranschens företag och deras företrädare IT-företagen i form av traditionella uppvaktningar och skrivelser. Målet var naturligtvis att hjälpa Näringsdepartementet att få sin vilja igenom, vilket också blev resultatet i slutänden.
Efter framgången för Näringsdepartementet och delbranschen
Nätverket som skapades för hem-pc-reformen levde inte vidare efter beslutet att
behålla hem-pc-reformen. Kunskapen om hur nätverket kom att fungera var
dock viktig när delbranschen cirka nio månader senare stod inför scenariot att
en Alliansregering skulle komma att avskaffa hem-pc-reformen det första den
gjorde. Den kom väl till pass när man på kort tid skulle mobilisera sin egen
bransch och prioritera påverkansarbetet eftersom kunskapen gjorde att det var
enklare att prioritera åtgärderna och teckna olika scenarier och planera inför
dem. Nätverket fanns där, men spelade inte någon avgörande roll i sig. Det
gjorde i stället den omfattande opinionsbildning som företagen bestämde sig för
att genomföra och som kulminerade i både en regelrätt annonskampanj och demonstration utanför den nytillträdde finansministern Borgs ämbetslokaler.
I dessa aktiviteter användes en helt annan kommunikationsmodell: Riktningsmodellen.
7.4.4 Konnektivitetsmodellens karakteristik i fallet
Konnektivitetsmodellens egenskaper är få vilket vi kan se från tidigare kapitel.
Den är inte lika väl bestämd som de andra två modellfamiljerna. I princip kan
vad som helst analyseras som ett nätverk. Det är forskarens eller användarens
sak att fylla nätverket, vilket inte är detsamma som att det skulle vara oberoende av vad man fyller det med.
Om vi ser till fallet med hem-pc-reformen, skapades nätverket för att driva utvecklingen av densamma. Dialog fanns med från början, även om den var både
asynkron och synkron och både primära och sekundära medier användes (på
symposiet parallellt). Målet var att komma överens om att utvecklingen av reformen var det bästa alternativet. Ingen av aktörerna hade företräde även om
delbranschen tog initiativet. Agendorna var många (emanerande från de fem
drivkrafterna) och kraftspelet syntes tydligt. Går vi tillbaka till tabellen över
egenskaperna, ser vi att alla egenskaperna för nätverksmodellerna inte finns
fullt ut. Det är bland annat prioritet och kraftspel som saknas.
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Går vi sedan tillbaka till de tre fallen är det särskilt tydligt i hem-pc-fallet och till
viss del i naturgasfallet att det fanns med- och motverkande krafter. Det är början på hem-pc-fallet, lägesbeskrivningen och analysen inför valet av kommunikationsstrategi hösten 2004, med en drivkraftsanalys som tydligt visar ett kraftspel och som därmed speglar både med- och motverkande krafter.
I fallet med Naturgas i Skåne finns i analysfasen en genomgång av olika intressenters respektive dagordning för naturgas specifikt och energi–miljö i allmänhet. Dagordningen är i det här fallet samma sak som prioritet, det vill säga hur
högt på dagordningen naturgasfrågan står. Det finns en stor sannolikhet för
motverkande krafter med i analysen. Men fallet såsom det är valt handlar om
processen för ansökan, vilken är känd från början, inte om tiden efter att ansökan beviljats. Även i 3G-fallet kan vi tala om med- och motverkande krafter. Om
vi påminner oss om PTS:s ställningstagande före och under processen, var dessa
krafter emellertid inte så framträdande. PTS ansträngde sig snarare för att de
inte skulle inverka alls.
Ser man till modellens möjlighet att beskriva, förklara, förutse eller ge vägledning så är den relativt de andra två modellfamiljerna låg. Av den anledningen
förslår jag en tänkbar framtida utveckling av Konnektivitetsmodellen i kommande kapitel. Det skulle kunna öka beskrivnings- och förklarandevärdet i den.
Tabell 7-7 Sammanställning av egenskaper för Konnektivitetsmodellen i hem-pc-fallet.

Konnektivitetsmodellen

Konnektivitetsmodellen i
hem-pc-fallet

Dubbel

Dubbel

Många-till-många

Många-till-många

Förlopp

-

Subjekt

Medium

-

Primär och sekundär

Företräde

-

Symmetrisk

Samspel

-

Asynkron och synkron

Målsättning

-

Komma överens

Initiering

En-till-många
Många-till-en

En-till-många

Prioritet

-

Ja

Kraftspel

-

Ja

Riktning
Förbindelsefaktor
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7.5 Reflektion – alternativa kommunikationsmodeller
Komna så här långt är det naturligt att ställa sig frågan om någon av de ursprungliga 24 modellerna går att använda på samma sätt som de tre modellfamiljerna. Det finns i grunden en skillnad, och det är att karakteristikerna i respektive modellfamilj är det som framträder vid analysen. Använder vi någon av
de ursprungliga, har de redan fasta karakteristiker, vilket minskar antalet möjliga modeller. Vi gör det i samma ordning som tidigare.
7.5.1 Fallet – skönhetstävlan om 3G-licenser
Går det att använda någon av de 24 modellerna som raster när vi betraktar
PTS:s sätt att lägga upp skönhetstävlan som en envägskommunikation till de
sökande och där objektet är ansökningshandlingarna?
Vi kan undanta modeller som har med en-till-många-kommunikation (masskommunikation) att göra på något sätt av skälet att 3G-fallet handlade om ett
begränsat antal sökande (det blev 10) och en myndighet som specificerat vad
den ville ha av de sökande. Massmediemodellerna skulle bli indirekta, vare sig
de utgick från Tvåsteghypotesen eller senare modeller som Maletzkes och därmed skulle med största sannolikhet också bli jämförelsevis ineffektiva. I vissa
stycken skulle de också ha stått i direkt motsats till PTS:s uttalande ambition att
fokusera på ansökningarna och inte låta sig påverkas av annat eller andra.
Men skulle inte Schramms cirkulära modell som kommer från det språkliga området kunnat fungera eller Kincaids konvergensmodell från psykologiområdet,
om vi ser på karakteristiken?
Schramms modell
Schramms cirkulära modell utgår från att sändare och mottagare är både mottagare och sändare på samma gång och att det sker en tolkning av meddelandet
hos båda deltagarna. Det betyder att vi får en tvåvägs kommunikation som, om
den görs till figur, kan beskrivas som ett cirkulärt förlopp mellan parterna (se
Figur 4-5). Schramms modell är dubbelriktad, en-till-en och subjektorienterad
(se Tabell 5-2).
Schramms modell betonar dialogen och samtidigheten; vi som deltagare tolkar
det som sägs till oss på samma gång som vi förbereder vad vi ska säga till den
som talar till oss. Modellen utgår från ett kontinuum av meddelanden som bryter in i varandra för att öka förståelsen i den pågående dialogen, utan tid som en
begränsande faktor. Det finns en tydlig interaktion och den pågår mellan två
individer eller mellan två grupper (organisationer) eller blandning av grupper
och individer, en social interaktion. Även om modellen inte förutsätter att man
befinner sig i samma rum ser vi att modellen får större relevans om vi kan med-
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dela oss både verbalt och icke-verbalt; nicka bejakande, höja en varningens
finger med mera, vilket innebär med samtidig närvaro (i rummet, i videokonferensen).
Ser vi tillbaka på den av PTS planerade och genomförda formella processen för
skönhetstävlingen fanns det inget eller mycket begränsat utrymme för denna
modells sociala interaktion även om en-till-en-karakteristik finns i modellen och
även om man med mycket skohorn kan säga att det fanns en dialoginteraktion i
fråga–svars-delarna av processen.
Konvergensmodellen
Konvergensmodellen (se Figur 4-16) med ursprung från psykologiområdet har
samma egenskaper, dubbelriktad, en-till-en och subjektorienterad, som
Schramms modell, men det finns skillnader. Konvergensmodellen betonar det
generella målet med kommunikationen, det vill säga att komma till en ömsesidig förståelse och därmed blir också tiden som faktor en viktig del i processen.
Förståelse är här inte samma sak som att man har samma uppfattning eller bli
överens till slut, det kan lika gärna vara ömsesidig förståelse av skillnaderna i de
olika uppfattningarna.
I modellen finns det också medel för att klargöra förvirringen mellan information, kunskap, meddelande, symbol och betydelse eller innebörd. Med andra ord
en utväxling av och delande dessa entiteter är viktiga. Sättet på vilket förståelsen uppnås är självkorrigerande återföring, definierad som en minskande rad av
rättelser mellan de två deltagarna som kommunicerar; det blir en mot den ömsesidiga förståelsen konvergerande dynamik.
Såsom PTS skapade processen skulle den kunna förstås som en mycket rigid
användning av konvergensmodellen, bland annat för att komma till ömsesidig
förståelse om innehållet i ansökan jämfört med den av PTS önskade täckningen.
PTS hade naturligtvis kunskap innan inbjudan gick ut om hur god täckning kan
uppnås med cellplanering, men hur detaljerad var PTS kunskap för att förstå
vad som var tekniskt-ekonomiskt möjligt. Den kunskapen fick PTS via ansökningarna och de kompletterande frågor som man ställde till de sökande. Fråga–
svars-delarna av processen skulle ha kunnat motsvara den självkorrigerande
funktionen i modellen, vilket till dessa var till viss del för PTS, men knappast för
de sökande. Men det räcker knappast för att PTS skulle ha tänkt på konvergensmodellen våren 2000.
Det är viktigare att konstatera att PTS uttryckligen inte önskade en interaktion i
dialogform. Inte ens vid mötet på PTS då alla sökande gavs möjlighet att presentera sin ansökan kan man säga att det var en dialog, det var fråga–svar, styrt av
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ordföranden. Vi kan heller inte kalla de andra fråga–svars-delarna i PTSprocessen en bilateral utväxling mellan parterna eller att parterna bilateralt delade på information och kunskap. Det som hade skrivits i ansökan kunde inte
kompletteras, utvidgas, förtydligas, eller underbyggas annat än om PTS direkt
frågade om något. Det senare gjorde PTS förvisso, men då hårt mallat för att
skapa jämförbarhet mellan de sökande, det vill säga syftet var PTS:s förståelse,
inte den ömsesidiga. Därutöver kan vi så här efterhand ställa den grundläggande frågan om PTS ens tänkte i termer av ömsesidig förståelse av innehållet; processen handlade mer om hur PTS som myndighet felfritt skulle kunna genomföra den ditintills största upphandlingen i Sverige alla kategorier.
7.5.2 Fallet – att ansöka om att leta naturgas i Skåne
Skulle andra modeller kunna användas på fallet Naturgas i Skåne? Ser vi tillbaka på utsökningen av modeller ligger Grunig och Hunts Tvåvägs symmetri nära
till hands. Den är dubbelriktad, en-till-många, subjektorienterad, symmetri, fyra
olika typer av målsättningar inryms, initiering kan ske en-till-många och
många-till-en samt det finns ett kraftspel (se också Tabell 5-2).
Tvåvägs symmetri
Lite mer i detalj utgår Tvåvägs symmetri ifrån det grundläggande att personerna
i dialogen bär på både en idé och förmågan att utvärdera den andres idé (se Figur 4-17).
x
x
x
x

Kongruens – i vilken utsträckning som personerna tror att kontrahenten
har en liknande tanke/utvärdering som en själv
Förståelse – i vilken utsträckning som tankarna är desamma hos båda
personerna
Noggrannhet – i vilken grad som personernas bilder av kontrahentens
tanke/utvärdering stämmer med den dennes verkliga tanke/utvärdering
Överensstämmelse – i vilken grad utvärderingarna är desamma hos båda
personerna.

Tillämpad på detta fall skulle modellen enligt ovan ge följande beskrivning (läget hösten 2007):
Shells idé är att leta efter naturgas i Skåne, det är bra för den globala energimixen i det medellånga perspektivet (30-40 år). Shell uppfattar att marknaden
tycker det är bra eftersom naturgas minskar utsläpp av föroreningar och CO2
jämfört med kol och olja. Bolaget uppfattar en kongruens mellan sig själv och
marknadens aktörer. Användarna av energi där bolaget vill leta ser naturgas
som en smutsig energikälla, vilken inte ska introduceras, och att utvinningen är
ett intrång på den mark de använder till annat. Det finns mycket lite kongruens
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med bolaget och ingen förståelse dem emellan. Noggrannheten i bilderna mellan bolaget och användarna är låg eftersom bolaget ser minskade utsläpp
globalt, medan användarna ser smutsiga utsläpp och intrång lokalt – och vice
versa emedan användarna inte uppfattar (den globala) marknadens efterfrågan.
Användarnas (ut)värdering av bolagets idé är inte densamma som bolagets, ingen överensstämmelse, eftersom fossilberoendet är det som ska minska, inte de
relativa utsläppen (gas ersätter kol och olja). Det finns absolut ingen förståelse
mellan dessa två tankar.
Förståelse, noggrannhet och överensstämmelse ska vara resultat av de mål som
finns med kommunikationen. Alla tre förutsätter symmetri. Tvåvägs symmetrimodellen ger bilden av ett troligt låst läge, men säger mycket lite om hur Shell
skulle gå till väga för att låsa upp det.
Konvergensmodellen
Konvergensmodellen (se Figur 4-16) har samma egenskaper: dubbelriktad, entill-en och subjektorienterad. Konvergensmodellen betonar det generella målet
med kommunikationen, att komma till en ömsesidig förståelse och därmed blir
också tiden som faktor en viktig del i processen. En användning av denna modell innebär att varje person som berördes av ansökan skulle omfattas av en
konvergerande dialog. Den sammanlagda kommunikationsprocessen skulle
därmed blivit lika stor som antalet berörda personer. Det är högst troligt att detta inte skulle ha gått att effektuera, alternativt att kostnaden för genomförandet
skulle ha blivit avskräckande hög.
7.5.3 Fallet – ett nätverk för hem-pc
Det kan vara lätt att göra en efterhandskonstruktion när det gäller nätverk. Men
en jämförelse med de andra fallen hjälper oss att hålla kursen. Jämför vi hempc-reformen och Naturgasfallet ligger betoningen för hem-pc på byggandet,
skapandet av ett nätverk medan det i Shell-fallet snarare, utifrån intressentmodellen, ligger på att göra en detaljerad beskrivning av vilka existerande relationer som Shell har med olika intressenter. Hem-pc-fallets nätverk kommer till
som ett resultat av den drivkraftsanalys som görs i ett tidigt skede. Det fanns ett
viktigt syfte i att skapa kommunikationsrelationer (jämför till exempel Knoke &
Yang (2008) för en relationsbeskrivning) så att den utredning som togs fram
kunde få en förankring hos parterna; inte enbart en mekanisk spridning med
hyllvärmarfunktion.
Granovetter och Matteusnätverk
Om vi ser till Granovetters modell: dubbelriktad, många-till-många, objektorientering, asynkron och med målsättningen att uppdatera (se Tabell 5-2) för
spridning av idéer i nätverk kan vi notera att det finns en antydan till den idén

320

genom drivkrafterna. Det är dock troligt att man inte tänkte på den modellen236
emedan stor spridning inte sågs som en viktig del i kommunikationen, utan det
handlade mer om att få ett begränsat antal personer som på något sätt var tongivande inom de fem drivkrafterna att se varandra och varandras argument
samt se det gemensamma intresset i att utveckla reformen.
Matteusnätverket fokuserar på nätverk i tillväxt vilket - även om nätverket växte
och utökades mot slutet med meningsmotståndare - inte var en viktig aspekt av
nätverkets funktion i detta fall. De andra egenskaperna som Matteusnätverk
har, till exempel självorganisation, var inte heller det relevant. Nätverket skapades och underhölls av delbranschen. Utan den energi som de individerna lade in
nätverket skulle det fört en tynande tillvaro, vilket också visade sig under perioden senhösten 2005 till försommaren 2006.
Intressentmodellen
Kunde intressentmodellen ha använts fullt ut? Det finns anledning att ställa sig
den frågan eftersom det analytiska förarbetet handlade om drivkrafter och aktörer. Om vi för en stund går tillbaka till Cornelissens så kallade dialogstrategi kan
nog den hävdas som alternativ efter att ha gjort aktörsanalysen. Samtidigt visar
de fem drivkrafterna att frågan om hem-pc-reformens vara eller var mer komplicerad än så (intressenterna var inte medvetna om att de var intressenter) och
att delbranschen behövde mobilisera vänner långt utanför det som var deras
dagliga hemmaplan - att förse kunder med paketlösningar på en marknad där
ett politiskt pennstreck kan ta död på den över en natt. I Naturgasfallet och 3Gfallet fanns det väl etablerade politiska och administrativa processer med insyn
från intresserade och berörda parter. I hem-pc-fallet handlade det i slutänden
om budgetförhandlingar bakom stängda dörrar; först mellan tre partier ledda av
Socialdemokraterna och senare mellan fyra borgerliga partier i allians. Det är en
process som endast de som förhandlar har kännedom om och av den anledningen behövdes en annan idé (ett nätverk) för hur den skulle kunna ges rätt information utifrån de drivkrafter som var identifierade.
Sändar–mottagarmodellerna
Sändar–mottagarmodellerna är intressanta i det andra skedet av händelseutvecklingen, när det krävdes opinionsbildning på bred front. Under första delen
av fallet kan vi konstatera att den är trivial i det att den naturligtvis används på
individnivå i alla de möten som genomfördes fram till budgetpropositionen
2005. Här finns naturligtvis också modern retorik (som modell) företrädd.
236

Materialet under fasen fram till budgetpropositionen 2005 har inget som antyder detta. Däremot skulle
troligen en analys av opinionsbildningen inför budgetpropositionen 2006 kunna visa att modellen hade
givit ett bidrag – eller åtminstone var en faktor som förklarade framgången.
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I det andra skedet spelar modellen en central roll; i de kontakter som tas av enskilda personer, i de annonser som införs, i de brev som skickas till politiker, i
de kontakter som tas med medierna (som intermediär). Det är tydligt att det då
handlade om en avsändare (delbranschen, dess företag och alla anställda) som
riktar sig till politiska beslutsfattare (av alla färger och på många nivåer) och sist
men inte minst till finansministern.

7.6 Familjer förenklar klassificering, egenskaper
dissekerar
Detta mitt tredje sätt att analysera utgår från att använda modellfamiljerna och
några av de ursprungligen framtagna modellerna som raster för att förstå kommunikationsprojekt och händelseförlopp. I inledningen av kapitlet förutskickade jag att modellfamiljerna lämpar sig för en klassificering av fall och att egenskaperna kan användas för att dissekera och ge ökad kunskap om fallen som
sådana. Avhandlingens syfte är att öka kunskapen om modellerna, inte att klassificera praktikfall, varför jag begränsat mig till att svara på frågorna om huruvida familjeindelningen ger en rimlig förståelse för kommunikationsföreteelsen
och förklarar vad modellen faktiskt gör.
Modellfamiljernas uppbyggnad i egenskaper ger en snabb översikt av karakteristikerna i de olika förloppen. Till exempel syns egenskapen Riktning tydligt i
både ”Skönhetstävlan” och ”Naturgas i Skåne” och det ger en möjlighet att ordna aktörerna under förloppet. Det ger också en kompletterande, en mer tillämpande bild, i jämförelse med Craigs sju traditioner att analysera och beskriva
kommunikation (Craig, 1999).
Eftersom modellfamiljerna med sina respektive egenskaper kan anta olika kombinationer av karakteristik (eller – om man så föredrar – att kalla dem värden
på egenskaperna) ger till att börja med tre familjer färre ingångar i studiet av
fall. Med den avgränsade mängden olika värden som egenskaperna kan anta
kan också en indelning av mer eller mindre rimliga modeller för sammanhanget
göras. Naturligtvis kan också en forskare eller en praktiker i ett senare skede av
en egen beskrivning och analys förfina indelningen genom att skapa undergrupper i familjerna. Egenskaperna och karakteristikerna i familjerna samt eventuellt skapade underfamiljer är skarpa verktyg för att dissekera praktikfall eller
enskilda aktiviteter.
Familjerna och egenskaperna ger naturligtvis inte alla svar, men de ger en
struktur, en stomme, som gör det enklare att sortera och diskutera olika aspekter på ett förlopp. Några egenskaper, såsom Företräde, Initiering, Prioritet och
Målsättning öppnar också vägar till andra viktiga aspekter för förståelsen av ett
praktikfall. Konnektivitetsmodellen är troligen den familj där detta framträder
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tydligast, då de flesta av dem inte har något värde från början. Egenskaperna
som jag definierat dem kan som en första ansats i mångt mycket ersätta de matematiska begreppen som kommit in via nätverksanalys, till exempel ”mellanliggande”, ”närhet” och ”klustringskoefficient” (se också avsnitt 4.2.3). När sedan egenskaperna med rätt värde finns på plats kan de relevanta matematiska
begreppen användas effektivt. Då har vi fyllt nätverket enlighet med Borell och
Johanssons (1996) intentioner.
Modellfamiljerna kan således användas för att förstå planering och själva förloppet i praktiken, både för forskare och för praktiker. Egenskaperna kan då
vara grunden för en första strukturell (funktionell) genomgång av förutsättningarna för kommunikationsprojekt.
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8 Diskussion
Non est ponenda pluralitas sine necessitate
– Ockhams rakkniv
Kapitlet diskuterar resultaten och konsekvenserna av dem samt ytterligare
aspekter som framkommit under avhandlingens gång, dels utvecklingen mot
strategisk kommunikation och dels Craigs modell för att bygga modeller. Kapitlet avslutas med att peka mot framtida forskning.

8.1 Forskningsfrågorna och resultaten
Syftet med avhandlingen är att fördjupa kunskapen inom området kommunikationsmodeller specifikt för public relations. Ambitionen är att bidra till att
forskningen delvis ändrar karaktär genom, vilket också inbegriper delområdet
effekt- och effektivitetsforskning. En viktig del av den förändringen är att valet
av kommunikationsmodell och kommunikationsmodellers påverkan på effekt
och effektivitet inkluderas i framtida studier. Utgångspunkten för den ökade
kunskapen är att både bringa ordning och ge fasta punkter i en idag utspridd
materia.
Forskare ska kunna beskriva och förklara företeelser och förlopp med hjälp av
vissa kommunikationsmodeller. Med andra modeller ska de kunna ge vägledning och med ytterligare andra modeller ska de kunna måla upp tänkbara utfall
i olika format. Min analys av det partikulära, det vill säga modellernas egenskaper, har givit en grund för att sammanfatta helheten i modellfamiljer och egenskaper. Det har i sin tur givit ett antal insikter utifrån de forskningsfrågor jag
började undersökningarna med:
1. Vilka är modellerna? Hur är de uppbyggda? Vilken karakteristik går att
utläsa? Vilka likheter och olikheter finns dem emellan?
2. Vilket är syftet bakom respektive modell? Varifrån kommer den? I vilket
sammanhang utvecklades den? Hur har den utvecklats?
8.1.1 Tio egenskaper, tre särskiljande drag och tre familjer
I inledningen av avhandlingen konstaterade jag att valet av kommunikationsmodell behöver inte vara vad man kallar en vit fläck på kartan, utan snarare att
fläckens vita färg är så utspridd i små fläckar att helheten – fläcken – är svår att
hitta. Två av avhandlingens analyser visar på en klustring i tre modellfamiljer
och att klassificeringen är användbar emedan vi får färre modeller att hålla reda
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på än de ursprungliga tjugofyra237. Färre modeller innebär naturligtvis färre raster, men med de egenskaper jag tagit fram missar vi ändå inte detaljerna. Familjerna kompletterar andra sätt att närma sig frågeställningarna, till exempel genom att utgå från traditionerna, såsom Craig (1999) gör. Vi kan också se familjerna som ett försteg till att använda Craigs metamodell för att skapa en modell
ur ett kommunikationsprojekt, eller så räcker familjerna och deras egenskaper
gott och väl för att förstå projektet.
De framtagna egenskaperna är en för modellfamiljerna gemensam och mindre
uppsättning verktyg för analys. Det ger oss en gemensam startpunkt för att gå
djupare i analysen av egenskaperna som sådana och därmed också djupare i
verklighetens kommunikationsföreteelser. Kunskap om egenskaperna och modellfamiljerna avhjälper också till viss del den modellokunskap som jag inledningsvis talade om, genom att förståelsen för att det är viktigt med modeller
övergår till vad som är viktigt med modellerna. För att kort summera resultaten
från forskningsfrågorna i grupp 1:
x

x

x

x

de studerade modellerna kan ges utmärkande drag med hjälp av tio egenskaper, varav tre ger särskiljande drag, vilket reducerar antalet kommunikationsmodeller till tre modellfamiljer för public relations;
val av modell för en kommunikationssituation kan ske med hjälp av en
analys av den specifika situationens behov utifrån och i jämförelse med
de framtagna egenskaperna och deras karakteristiker;
indelningen i familjer och egenskaper ger en möjlighet att inkludera modellvalet i effekt- och effektivitetsstudierna. Egenskaperna blir ett verktyg;
i analogi med modellfamiljerna ges möjligheten att kategorisera effektoch effektivitetsforskningen efter de tre modellfamiljerna.

8.1.2 Teknik driver på, lager på lager och inte enbart inom familjen
På en övergripande nivå kan vi se att Riktningsmodellen har sitt ursprung i en
massmedieorienterad tid. Saminriktningsmodellen kommer från två startpunkter med cirka 20 års mellanrum, men båda har rötter i ledarskap och organisation. Det tredje modellfamiljen har betydligt brokigare rötter och är så pass ung
i public relationssammanhang att historien ännu inte är skriven. Men det finns
ändå en tydlig koppling till tekniken och dess utveckling att det inte är osannolikt att framtida forskare kommer skriva startpunkten med internets födelse.
Målgrupp och mottagare till stora delar ersatts med faktisk dialog (Heide, 2011,
ss. 119-124). Modellsynen har ändrats till en intressentsyn. Det betyder inte att

237

Se också kapitel 4.2. I appendix 3 finns alla i avhandlingen omnämnda modeller.
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begreppet målgrupp är obsolet, utan enbart att forskare och praktiker måste
vara noga med att det förknippas med ett annat modellval och en annan tidsanda (Larsson, 2005), vare sig valet är gjort explicit eller implicit.
Det finns en historiskt betingad addition. Effekten för med sig att många modeller har några av egenskaperna, men inte alla. Det som textmässigt lärs ut till
studenterna via läroböckerna blir svårt att tillämpa, trots att många karakteristiker är lika (eller liknar varandra) utan kunskap om var och en av dessa.
Tidkartan i kap. 6 visar både familjerna och flera kopplingar mellan familjerna.
Man skulle kunna säga förutom att modellerna kommer från många olika discipliner så har modellerna korsbefruktats. För att kort summera resultaten från
forskningsfrågorna i grupp 2:
x

x

x

teknikutvecklingen är den utveckling som syns tydligast i utvecklingen av
de studerade modellerna, tydligast i Riktningsmodellen, men Konnektivitetsmodellen kan mycket väl inom nära framtid ha påverkat lika mycket;
det finns en additionseffekt, vilken ger lager på lager av karakteristiker.
Förståelsen för denna effekt och vad den ger för resultat på senare versioner av modeller gör det enklare att jämföra modellerna;
modellfamiljerna syns i framväxten, liksom hur de har påverkat varandra: ett slags korsbefruktning.

8.1.3 Lite djupare kring resultaten
Uppbyggnaden – egenskaper och familjer förenklar
Efter att ha studerat läroböckerna för att utröna vad som lärs ut i modellhänseende inom public relations har jag kunnat presentera tjugofyra kommunikationsmodeller från tretton olika discipliner. De flesta modellerna är gjorda för
att beskriva verkliga situationer ungefär vid tidpunkten för deras respektive
publicering. Några av modellerna är tänkta att vara normativa, vägleda i det
praktiska helt enkelt. Naturligen är en del modeller välkända för public relations, medan andra är mindre kända. Som framgått av mina beskrivningar är
modellerna olika uppbyggda, men det hindrar inte att det går att urskilja och
jämföra deras respektive karakteristiker.
Mängden karakteristiker är omfattande, men inte ogenomtränglig. Genomgången av dessa visade att med en gruppering och nya benämningar som avspeglade
deras innehåll kunde tio egenskaper, som modellerna samfällt har, beskrivas.
Tre egenskaper har bidragit till att jag har kunnat identifiera det som särskiljer.
Därigenom kunde de funna kommunikationsmodellerna grupperas i tre modellfamiljer. Namnen på dessa familjer representerar också det särskiljande. Dessa
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tre modellfamiljer är i tur och ordning: Riktningsmodellen, Saminriktningsmodellen och Konnektivitetsmodellen.
Termerna för uppbyggnaden är inte alltid entydiga. Det tydligaste exemplet på
hur upphovspersoner och efterföljande uttolkare inte alltid använder samma
termer, men ändå har samma modell i grunden, är Shannon-Weaver (Seising,
2009) och SMCR (Berlo, 1960). Shannon-Weavers informationsteoretiska resonemang ersattes av Berlos verbala beskrivning, SMCR. Å andra sidan, bara för
att termerna är desamma över tid och från upphovsperson till uttolkare förblir
funktionen inte självklart intakt. Det syns tydligast i nätverksanalysen där senare tids matematiska bearbetningsmöjligheter har givit nya visuella tolkningar
som ger de grundläggande karakteristikerna ny och olika innebörd i olika lägen.
De tre modellfamiljer är en förenkling av de beskrivningar som görs i läroböcker
och forskningslitteratur. Det också en förenklad struktur i analysen av kommunikationsproblem. Med egenskaperna kan forskare såväl som praktiker bygga
egna modeller, situationsanpassade eller, om ambitionen finns, mer allomfattande.
Egenskaperna som sådana ger också perspektiv på Grunigs teoretiska utgångspunkter. Hans theories of co-orientation som de som skapar den enda och rätta
modellen för public relations har förvisso varit viktig, men i det svenska perspektivet är den inte lika dominerande som i det anglo-amerikanska. Det syns
både i antalet modeller och i deras karakteristiker. Grunig kommer i tid efter
den stora vågen av kommunikationsmodeller (1950- och 1960-talen) och han
redovisar också att han har hämtat sina teorier från många olika områden. Den
modellegenskap som ger Grunigs karakteristik (symmetri) är Företräde: den
återfinns i många modeller (se Tabell 5-2) och är inte heller särskiljande, vilket
syns i klustringen av familjerna. Grunigs theories of co-orientation, Macnamaras theories of information (transactions) och L’Etangs theories of persuasion
lever sida vid sida. Det som tillkommer är Konnektivitetsmodellens egenskaper,
där vi med samma språkbruk får en theory of connectivity.
De framtagna egenskaperna ska ses om ett första steg. Egenskaperna skulle till
exempel kunna omvandlas till en ordnad lista av frågor som en praktiker bör
ställa sig vid ingången till att lösa ett kommunikationsproblem eller när en forskare tar sig för att studera public relations (jämför hur Braddock (1958) expanderade Lasswells formel).
En ytterligare aspekt på public relations användning av termer och språkbruk är
att områdets strävan mot större respekt (tidsmässigt från de tidiga definitionerna under 1950-talet fram till mitten av 1980-talet då Grunigs modell lanserades)
paradoxalt sett stärkte public relations som ett område karakteriserat av spinn
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och manipulation (Stoker, 2014; Larsson, 2005). En del av förklaringen ligger i
att akademiker och praktiker önskade att distansera sig från nedsättande uttryck som ”pressagent, publicitet, propaganda och övertalning” (Stoker, 2014, s.
344) och döpte om dem, vilket fick motsatt effekt. Men en del av förklarningen
handlar också om att de modeller vilka man hållit sig med de senaste femtio
åren inte analyserats och diskuterats utifrån det funktionella perspektivet. Det
hade troligen givit en självdistans och en kompletterande självinsikt vilken i sin
tur kunde ha påskyndat en utveckling där forskningen hade fått en tydligare
kärna och därmed minskat de negativa konnotationerna.
Ursprung – teknik, addition och korsbefruktning
Public relations modellfamiljer visade sig ha en brokig skara medlemmar. En
stor grupp har som gemensam nämnare att de i grunden bygger på en sändare
och en mottagare med olika mer eller mindre avancerade beskrivningar av överföringen av meddelande och därefter nya påbyggnader på dessa. I den gruppen
finner vi också de äldsta modellerna: både sådana som lärs ut och sådana som
inte lärs ut. Teknikens påverkan syns tydligast inom sändar–mottagarmodellerna. Masskommunikationens utveckling i allmänhet och public relations
i förhållande till både marknadsföring och massmedieutvecklingen belyser detta
mer i detalj. För en generation sedan kunde public relationspraktiker använda
sig av begreppet målgrupper. Det var en del av den tidsanda som masskommunikationen skapade (Larsson, 2005). Idag uppfattar en public relationspraktiker
målgruppen som en intressent och kan hantera en faktisk dialog. Praktikern
förstår också att en intressent kan ställa krav utifrån fler intressentroller än enbart en. En del forskare och praktiker skulle nog vända på resonemanget och
säga att detta krävs av en praktiker (Heide, 2011). Att se kommunikation som
sändare och mottagare är inte fel, men det kan i många sammanhang uppfattas
som alltför enkelt trots de påbyggnader som gjorts under åren. Det viktiga är
dock att förstå egenskapen Riktning för kommunikationen som i Riktningsmodellen: då spelar det inte så stor roll att andra kan uppfatta målgruppsresonemanget som förenklat eller för enkelt.
Det är spännande att tänka tanken var svensk public relations skulle ha varit
idag, om public relations hade fått sin akademiska placering hos företagsekonomi i stället för hos MKV, som nu blev fallet. Kanske hade de tidiga ansträngningarna från Rhenman med sin intressentmodell i mitten av 1960-talet kunnat
bli ”den svenska modellen” inom public relations. Nu blev det inte så, men den
har ändå fått sin framträdande plats genom att den angloamerikanska public
relationsutvecklingen har inkorporerat stakeholder model (Freeman, 2010) från
mitten av 1980-talet. Intressentsynen har bidragit till att dialogen kommit i fokus och det har blivit tydligt att enkelriktad kommunikation inte alltid är tillräcklig. Att hantera olika intressenter och risker har blivit professionaliserat,
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och kommunikatörernas karriärvägar har mångfaldigats. Saminriktningsmodellen, som jag benämner min modellfamilj, är mycket öppen. Därtill finns det rader av undermodeller som passar och anpassar den för olika ändamål. Det ger
också möjligheter att hantera begränsningar på ett effektivt sätt i modellbyggandet.
Den tredje gruppen av modeller är den senaste i utvecklingen. Public relationsbranschen som helhet har varit relativt sen med att omfamna de tekniska möjligheterna att förverkliga nätverk, även om nätverkstanken i form av yrkesmässiga relationer alltid funnits bland de aktiva. Det kommer krävas en hel del ny
kunskap som baseras på den matematiska grenen av nätverk för att både forskning och praktik ska kunna säga att det är vardag att arbeta med nätverksmodeller inom public relations. Den senaste utvecklingen, till exempel big data
analysis, är ett tecken på vart utvecklingen är på väg, men för att verkligen kunna dra fördel av denna måste man kunna besvara de grundläggande frågorna
om modellering, se till exempel Allwood (1989). Förståelsen för begreppet algoritmer och vad de representerar blir centralt. Konnektivitetsmodellen är en bättre startpunkt för public relations nätverkstänkande framöver än de nätverksmodeller som hitintills lärts ut, emedan den tydligt visar att forskare och praktiker ska fylla den med innehåll och ge egenskaperna värden. När sedan egenskaperna med rätt värde finns på plats kan de relevanta matematiska begreppen
användas.
Det finns en additionseffekt, lager på lager, som syns tydligt när man går igenom karakteristikerna utifrån ursprunget (den syns även i den funktionella
genomgången). Det blir naturligt när en modell blir mer känd eller när den inte
löser andra problem än dem upphovspersonen hade tänkt lösa, men ändå är
konceptuellt attraktiv. Resultatet över tid blir att det som textmässigt lärs ut om
modeller till studenter via läroböckerna kan bli svårt att tillämpa för dem, om
inte additionseffekten tas med, trots att många karakteristiker är lika (eller i alla
fall liknar varandra) över tid. Förståelsen ges också av att modellernas ursprung
ger en fingervisning om vilka problem de var tänkta att lösa. Därmed syns också
de ursprungliga begränsningarna, vilka kan vara lika relevanta idag som då.
De tre modellfamiljerna syns tydligt när jag studerat ursprung, sammanhang
och framväxt. Måhända kanske karakteristikerna inte skulle framträda så tydligt
om detta var det enda sättet på vilket modellerna studerades; analyserna är
kompletterande för att skapa en fylligare bild. Genom att studera ursprung och
sammanhang kan fler forskare och praktiker granska modellernas funktioner
och begränsningar; det ger dem också verktyg för att hitta relevant publicrelationshistorik. Men då gäller att forskningen och praktiken förstår att korsbefruktningen, och inte bara olika ursprung, är viktiga kunskaper.
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8.1.4 Praktikfall – modeller som verktyg för att förstå förlopp
Kan modeller användas för att förstå planering inför ett förlopp och själva förloppet i ett kommunikationsprojekt? Svaret är naturligtvis: Ja. Det är i användningen som modeller och teorier prövas. I den tredje analysen har jag använt
modellfamiljerna och egenskaperna som verktyg för att illustrera tre olika
kommunikationsprojekt, tre olika praktikfall. Modellfamiljerna ska i detta
sammanhang ses som ett raster på ett händelseförlopp.
Familjebegreppet är en klassificering utifrån familjernas uppbyggnad i egenskaper, och den ger en snabb översikt av de utmärkande dragen i förloppet. Det ger
en kompletterande bild till de gängse. Eftersom modellfamiljerna kan i sina respektive egenskaper anta olika kombinationer av karakteristik ger de till att börja med tre klasser, vilka senare kan förfinas genom att skapa undergrupper.
Analysgenomgången av fallen visar att familjebegreppet är användbart för att
förstå ett händelseförlopp och dess underliggande delar och till och med den
inbyggda kommunikation som kan finnas i förloppet.
Med de framtagna egenskaperna och deras respektive karakteristiker hos modellfamiljerna kan vi dissekera företeelser och förlopp. Det ger därmed en
gemensam och mindre uppsättning verktyg som också kan vidareutvecklas av
både forskare och praktiker. Det bör underlätta argumentationen för att, redan
från början, avsätta tillräckliga resurser (tankemässigt och mätmässigt) för målsättningsdiskussion, modellval och uppföljning och det innan aktiviteterna
genomförs. Det är en utmaning för alla forskare och praktiker att målsättningen
och därmed uppföljningen bör kopplas till valet av modell, eftersom det finns
lite forskning att hämta på området. Nu kan utmaningen antas med frågor, såsom: Vilken riktning har kommunikationen? Är den riktad till många? Är den
objekt- eller subjektorienterad? Samtidigt ser jag också i användningen ett behov att kunna modellera de av mig föreslagna egenskaperna på flera sätt, att
använda dem för att skapa egna modeller med kunskap om begränsningar och
fördelar som mina två andra analyser har frambringat.

8.2 Konsekvens – en ny bild för public relations
8.2.1 Skolor och excellens
De skolor som syns i de studerade läroböckerna är två238: dels den som inriktar
sig på överföringen, transmissionen mellan två kommunikatorer och dels den
som ser helheten i hur kommunikationen utförs med sikte på delad upplevelse
(verbal beskrivning, bild eller dylikt) mellan kommunikatorerna, se till exempel
Fiske (2007) och Larsson (2008a). Båda skolorna hanterar social interaktion,
238

I jämförelse kan sägas att Craigs sju traditioner bildar sju skolor.
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där den förra fokuserar på objekt och tenderar att bli mekanisk, medan den senare riktar in sig på subjekt och tenderar att inbegripa det vida området: samhällets kultur. Med tre modellfamiljer tillförs en ytterligare förståelse av public
relations. De karakteristiker som klassiska modellbyggare haft får en tydligare
och jämförbar struktur. Med det sagt vill jag inte gå så långt som att säga att
familjerna ska bilda skolor. Däremot är egenskaperna en viktig startpunkt för
den som vill analysera kommunikation och ge perspektiv på komplexa förlopp,
både vad avser sekvens och vad avser beroenden mellan olika, många gånger
parallella, delar i förloppet.
Både forskare och praktiker behöver exempel från det dagliga livet för att förstå
och kunna använda erfarenheter som redan är vunna. Dagens komplexa väv av
kontakter människor emellan (för att kunna utföra arbetsuppgifter och privata
aktiviteter) behöver nya verktyg för att förstås. Kommunikationsmodeller har
Som vi sett tidigare i detta avseende har kommunikationsmodeller inte betraktats som verktyg, utan snarare tagits för givna. En förklaring till det är att det
finns få jämförelser mellan modellerna fram till nu, oräknat den funktionella av
Johnson och Klare (1961) och den effektmässiga av Baerns (2008).
Jämförelsen mellan modellerna har i avhandlingen har resulterat i en uppsättning egenskaper som ger en tydligare bild av kommunikationsmodellers betydelse. En forskare kan till exempel med egenskaperna utröna hur tankarna
kring kommunikationen varit och därmed få en ledtråd till hur (kraft)spelet
mellan olika intressenter sett ut. En praktiker kan till exempel med egenskaperna som utgångspunkt ställa ett antal frågor och få situationen klarare för sig och
sedan detaljera karakteristiken i den modell som passar bäst. Där Grunig och
Grunig (1992) förklarar att det finns en modell som leder till excellens ger denna
avhandling ett annat alternativ, nämligen att egenskaperna i kommunikationen
är det som bygger den excellenta modellen, i varje givet ögonblick.
Med modellfamiljerna som grund tonar också en ny bild av public relations och
dess forskning fram. Området som jag tidigare beskrivit som ”en mängd utspridda fläckar i en och samma färg, men med olika nyanser” kan få, en till skolorna och Craig kompletterande struktur, i dessa tre familjer. Förenklat skulle
familjerna kunna vara tre pelare på vilka fortsatt teoribildning byggs, vilket också bör underlätta kommunikationen när resultat presenteras.
Det resultat jag förutspår i inledningen, att forskning om effektivitet och effekt
behövs när det gäller modeller, blir lättare realiserbar när den får nya verktyg
där modellens relevanta egenskaper finns med. Då är det naturligtvis lättare
med endast tre familjer och tio egenskaper i grunden än med ett trettiotal eller
fler hämtade från läroböcker, alternativt sju från sju olika traditioner.
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8.2.2 Egenskaperna – ett försteg till Craigs metamodell
Min ambition har inte varit att bygga en ”unifying theory” (Rogers & Chaffee,
1993). Men, om vi inte är överens om vilka byggstenar, det vill säga egenskaper
en kommunikationsmodell har eller bör ha riskerar diskussionen att bli ett instabilt lappverk av olika modeller. Låt mig därför återvända till Craig (1999, s.
133) där hans kriterier239 för traditionerna240 återfinns.
Studerar vi Craig närmare (se Tabell 3-2) skulle de tre modellfamiljerna kunna
finnas i flera av traditionerna. Den cybernetiska traditionen skulle kunna hysa
Riktningsmodellen och Konnektivitetsmodellen, medan den socialpsykologiska
traditionen skulle kunna hysa Saminriktningsmodellen. Världen är nu inte svart
och vit, vilket gör att vi kan konstruera tänkta situationer, eller också hitta fall
från praktiken där till exempel Riktningsmodellen hamnar den i semiotiska traditionen, medan Konnektivitetsmodellen och Saminriktningsmodellen återfinns
i sociokulturella traditionen. Utgående från konstaterandet att modellfamiljerna, som en första ansats, tillhör de cybernetiska och socialpsykologiska traditionerna kan vi hämta följande utmärkande drag:
x

x

Den cybernetiska traditionen talar i termer av (har en vokabulär) som
källa, mottagare, signal, information, återkoppling, redundans, nätverk
och funktion, informationsprocess.
Den sociopsykologiska har i stället beteende, variabler, effekt, personlighet, känslor, tolkning, förstånd, attityd och interagerande som termer.

I den andra av Craigs tabeller jämförs de sju traditionerna korsvis mot varandra, det vill säga fördelar och nackdelar. Jämförelsen bildar en 7x7-tabell
(Craig, 1999, s. 134). Här behöver vi inte gå igenom hela tabellen, utan kan koncentrera oss på modellernas beröringspunkter med traditionerna, den sociopsykologiska och den cybernetiska, kommunikation som informationsprocess. Se
Tabell 8-2. I den cybernetiska traditionen, jämförd med den sociopsykologiska,
är cybernetiken alltför rationell eftersom den relativt sett undervärderar käns-
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De fem områden som tas upp tabellen är: hur traditionen är teoretiserad, hur kommunikationsproblemen är teoretiserade, vilken vokabulär som används, att den attraherar i allmänhet och att den utmanar
allmänna begrepp.

240

Craigs sju traditioner:
1.Retorisk, kommunikation som konsten föra ett samtal (en diskurs)
2.Semiotisk, kommunikation som förmedling av tecken mellan subjekt (kommunikatorer)
3.Fenomenologisk, kommunikation som att erfara andra, ha en dialog
4.Cybernetisk, kommunikation som bearbetning av och flöde av information
5.Sociopsykologisk, kommunikation som interagerande mellan individer
6.Sociokulturell, kommunikation som upprättande eller upprätthållande av social ordning
7.Kritisk, kommunikation som det reflekterande samtalet (diskurs).
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lor. Omvänt har kommunikationen cirkulära orsakssammanhang, vilket den har
i socialpsykologin, men inte i cybernetiken, där orsakssammanhanget är linjärt.
Diagonalen blir särskilt intressant då traditionerna jämförs med sig själva. Cybernetisk tradition – cybernetisk tradition ger enligt Craig att observatören [av
systemet] måste vara med i systemet, vilket också gör det obestämbart. För den
socialpsykologiska traditionen har dess teorier ett mycket begränsat värde när
det kommer till att förutsäga utfallet.
Tabell 8-2 Utdrag från Craig (1999, s. 134). Se också Figur 3-5.

Cybernetisk
tradition

Socialpsykologisk
tradition

Mot
cybernetisk
tradition

Observatören måste vara
del av systemet, vilket gör
systemet obestämbart

Rationell, undervärderar
känslor

Mot
socialpsykologisk
tradition

Cirkulär kommunikation,
inte linjär

Begränsat prediktivt värde

När jag sedan har läst alla celler i båda tabellerna ställs jag obönhörligen inför
frågan: Ligger problemen i kommunikationen om kommunikation i att det inte
finns gemensamma termer, ett gemensamt språk? (Min ansats till svar redovisas i nästa avsnitt om framtida forskning). Den slutsats jag drar av en sådan
genomgång är att kommunikationsmodellernas egenskaper förenklar analys (av
och med) och användningen av modeller. Craigs tabeller ger ytterligare stoff till
de kontexter i vilka modellerna kan diskuteras inom kommunikationsforskningen.
Jag har tidigare sagt att Craig gärna hade sett en intensivare diskussion om sin
metamodell. En som tagit honom ad notam är Coreen (2012), som konstaterar
att en av metamodellens förtjänster är att den ger en specifikation över hur modellerna bör se ut. Coreen tillämpar specifikationen, lanserar buktaleri (bildlikt)
som en kommunikationsmodell, och går igenom Craigs specifikationer för sin
modell.
But having something to say means that we have to have a communicational way of approaching the world, like when we speak of a psychological, sociological, anthropological, economical, or political way of conceiving of the world. This is why the constitutive question is so important and
this is why I hope Craig’s call will be answered. (Coreen, 2012, s. 13)
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Mitt svar på Craigs inbjudan och Coreens instämmande svar är: Låt oss, innan
vi gör en ansats att skapa en åttonde tradition, fortsätta att prova egenskaperna
i de tre modellfamiljerna och se om de inte ger oss vägledning om hur vi kan
bygga en gemensam syn på innehållet i teori- och modellbildningen åtminstone
inom public relations. Ty där Craig ackumulerar kunskap för att skapa sin metamodell gör jag tvärtom: jag dissekerar och dekonstruerar.
8.2.3 Strategisk kommunikation ändrar inte slutsatserna
I bakgrundsteckningen till avhandlingen beskrevs yrke och forskning i Sverige,
den senaste utvecklingen inom organisationskommunikation och strategisk
kommunikation. Strategisk kommunikation är ett forskningsområde vilket, enligt verksamma forskare (till exempel Falkheimer och Heide), innefattar public
relations. Det är också ett viktigt begrepp för praktiker, vilket redogjordes för i
inledningen. Men det finns anledning att diskutera i vilken mån detta forskningsområdes definition påverkar modellfamiljerna och egenskaperna.
I antologin Falkheimer och Heide (2013), har Sveriges framstående forskare och
praktiker skrivit om ämnet strategisk kommunikation. Den senaste beskrivningen har Falkheimer och Heide (2014) gjort, se Figur 8-1.
Figur 8-1 Strategisk kommunikation (Falkheimer & Heide, 2014).

Det som enligt Falkheimer och Heide (2013, ss. 18-20) utmärker strategisk
kommunikation är följande fyra kriterier:
1. Helhetsperspektiv.
Public relations (vanligen extern kommunikation) och intern kommunikation sammanlänkas. Marknadsföringen ingår i denna helhet.
2. Fokus ligger på skapa en gemensam mening.
Forskningsfält integreras. Organisationsteori och samhällsteori samt medieoch kommunikationsteori. Hög relevans har sociologi, socialpsykologi och
retorik.
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3. Många olika perspektiv används.
Från funktionalism och instrumentalism till multidisciplinärt förhållningssätt. Däremed används teoretiska ramverk: från samhälls- och kulturvetenskaper i stället för public relations.
4. De amerikanska universitetens dominans på detta område minskar.
Strategisk kommunikation är en global och stark europeisk plattform.
Forskningsfältet strategisk kommunikation gäller inte enbart kommersiella eller
offentliga verksamheter, utan företeelser som ”terrornätverk, konströrelser eller
andra aktörer kan [också] analyseras som strategiskt kommunikativa.” (s. 20).
Det gäller även begreppet sett utifrån en praktikers perspektiv.
Strategisk kommunikation och dess modeller härstammar från masskommunikationsforskning och har lite relevans idag. De sociala medierna tydliggör att
verksamheterna inte längre har kontroll på det sätt de önskar (Falkheimer &
Heide, 2013, s. 40). Dynamik och interaktion (dialog) har som vi sett tidigare i
avhandlingen kommit i förrummet, och kommunikationsmodellernas egenskaper måste återspegla detta. Sedan kan vi retoriskt fråga oss om inte sändarkontrollen snarare gradvis har försvunnit från det att massmedieteknik introducerades i mitten av 1900-talet, snarare än att det har skett vid de nu omtalade sociala mediernas introduktion.
Verksamhetskommunikation förutsätter en integrerad ansats för att kunna leda
och hantera kommunikationen (Cornelissen, 2011). Ett citat av Richard Edelman, vd för Edelman, en av världens största kommunikationsrådgivare, belyser
den strategiska rollen:
[W]e used to be the tail on the dog, but now communication is the organizing principle behind many business decisions. (s. 5)
Konsolideringen av olika kommunikationsdiscipliner är nyckeln till att kunna
förse organisationer med strategisk kommunikationsinriktning för alla dess intressenter och för verksamheten som helhet, menar Cornelissen. Under 1990talet drevs inriktningen mot att ge verksamheterna en position, och med begrepp som identitet, varumärke och rykte länkades kommunikationen till verksamhetens strategi. Koordinering av kommunikation riktad till marknaden och
public relations är en av de springande punkterna (s. 24).
Strategisk kommunikation vilar både på många olika verktyg och på en proaktiv
tvåvägskommunikation med de intressenter som är avgörande för organisationens framtid (Smith, 2009). Det handlar om att bygga relationer där båda parter, organisationen och intressenten har en ömsesidig gynnande relation. Strategisk kommunikation är en del av ledningen och beslutsfattandet och har som
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fokus verksamhetens raison d’être. ”Strategists plot courses, set objectives, and
measure results.” (s. 9).
Det finns en samstämmighet kring strategisk kommunikation som ett fält, även
om Falkheimer, Heide, Cornelissen och Smith närmar sig denna från lite olika
håll. Låt oss därför analysera de fyra kriterierna för ämnet strategisk kommunikation och spegla dem mot modellfamiljernas alla egenskaper.
”Helhetsperspektivet” gynnas av att vi startar en analys utifrån vad som krävs
för en framgångsrik kommunikation. I avhandlingen är det egenskaperna i de
modeller vi har som är verktyget för att skapa en bild av situationen, länka
samman och beskriva möjliga utfall. Med de tre modellfamiljerna är det lättare
att diskutera de sammanlänkande organisatoriska enheternas modelluppfattning. Helhetsperspektivet borde således bli lättare att skapa.
”Den gemensamma meningen” finns som mål i olika modeller. En god kännedom om publikernas verksamhet, verksamhetsstrategier, ledarskap och organisation blir naturlig emedan det underlättar processen att komma till samstämmighet och samverkan. Det är också naturligt att det med många intressenter,
oavsett om vi talar om individer, grupper eller hela organisationer, också behövs
många perspektiv. Den funktionella uppbyggnaden av modellfamiljerna underlättar integreringen av olika forskningsfält.
Om vi accepterar att public relations har utvecklats till strategisk kommunikation enligt ovan, kan vi också notera det självklara att fältet är multidisciplinärt.
Men det finns två viktiga aspekter på kriteriet ”Många olika perspektiv används”: dels att ämnet härstammar från praktiken och dels att kommunikation
som sådant är något de flesta har en uppfattning om.
Att ha utvecklats som ämnesområde ur praktiken kan innebära många olika saker, men det viktigaste för public relations är sannolikt att det finns ett stort
mått av hantverk såväl i utförandet som i tankarna om utförandet. Med det
kommer också en stor andel kunskap som snarare traderas än institutionaliseras genom forskning och utbildning. Det bör vara ett observandum för kommande skapare av kommunikationsutbildningar och modellanalys av den typen
som avhandlingen återspeglar.
Den andra aspekten är en lite mindre rättfram. Studier som denna om kommunikationsmodeller, där modellernas uppbyggnad blir jämförda och deras ursprung och sammanhang framlyfta, hjälper oss att se vilka uppfattningar vi har
om public relations och hur vi fått dessa uppfattningar. Studierna tjänar som ett
komplement till det redan existerande. Men det kan synas lite motsägelsefullt
om ramverk från samhälls- och kulturvetenskaper ska användas i stället för de
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som public relations själva frambringar då public relations aktiviteter är strategiska, valet av modell är strategiskt och området i sig är liktydigt med strategisk
kommunikation.
När det gäller det sista kriteriet, ”De amerikanska universitetens dominans på
detta område minskar”, är det tydligt att dominansen minskar. I antologin Botan och Hazelton (2006) noteras att Europa med England och Tyskland ligger i
spetsen och utvecklar teorier, men också Australien och Nya Zeeland numera
räknas till de etablerade områdena. De länder och regioner som accelererar i sin
public relationsutveckling är Brasilien, Sydostasien och Kina. Med tre modellfamiljer och deras egenskaper som startpunkt kan detta bli än tydligare.
Att public relations är liktydigt med strategisk kommunikation som ämne kan
kanske medföra att forskare och praktiker snabbare och effektivare ta till sig
modellfamiljerna. En förfining av vilka egenskaperna ska vara, karakteristiken
bakom och egenskaperna i sig kan göras utifrån den nuvarande utvecklingen av
ämnet. Begreppet modellfamiljer får en relevans då vi bättre förstår vilka egenskaper som behövs var och när för att välja modell. Även de tidigare begreppen
som härstammar från olika kommunikationsmodeller framträder tydligare på
detta sätt än när de fanns inbäddade i de olika studerade modellerna.
Egenskaperna är de minsta byggstenar vi behöver för att begripa och angripa ett
komplext kommunikationsproblem. En förståelse av egenskaperna underlättar
vår syn på kommunikationen: den blir mindre komplex och öppnar för mer förutsättningslös problemlösning, vilket jag a priori ser som fördel i alla sammanhang. Kunskap om modellerna på den nivå jag förespråkar blir i ett sådant resonemang också strategisk i den meningen att de kan mer eller mindre effektivt
och effektfullt förverkliga det satta målet för ett kommunikationsprojekt och
därmed skapa en relevant kontroll, varken mer eller mindre.
En sista fråga är om hela området ska kallas strategisk kommunikation eller
något annat. Svaret på den frågan får tas fram utanför denna avhandling. Dock
kan sägas att Kreab ändrade inriktning på mitten av 1990-talet för att kunna
koncentrera sig på att bygga upp mer kompetens inom ”strategisk kommunikation” – kommunikation utifrån ledningens perspektiv. Den nya inriktningen
innebar också att produktion började köpas som tjänster i stället för att utföras i
huset och att IT-verktyg för den nya utvecklingen inriktades på frågor rörande
”vad” och ”hur”, inte så mycket ”med vad”.
8.2.4 Den nya bilden
Med Johnson och Klares tidiga och relativt okända funktionella genomgång av
modeller, med Baerns intressanta effektjämförelser, med Grunigs mångåriga
dominans, med Craigs ambition att kunna konstruera nya modeller ur traditio-
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ner och med public relations omdöpt till strategisk kommunikation: Vilken blir
den nya bilden?
Avhandlingen tecknar en bild av ett forskningsområde och en praktik som skulle kunna utveckla sitt modellerande i en riktning där det funktionella och det
kontextuella bildar ett amalgam. Det visar sig att de modeller som lärs ut kan
klassificeras på ett enklare sätt än nuvarande, vare sig man förespråkar skolor
eller traditioner eller enstaka modeller. Det borde rimligen också innebära att
en stor del av forskningen kunde utgå från egenskaperna och familjerna, ”kondensera fläckarna” – och så småningom skaffa sig ett tydligare centrum.

8.3 Fortsatt forskning
Det finns flera för mig tydliga utgångar från avhandlingen resultat. Dels finns
modellfamiljernas kopplingar till kommunikationsteorier och dels studier som
skulle utveckla resultaten ytterligare.
Till den första gruppen skulle det vara spännande att använda Craigs kriterier
och slutsatser för att utveckla kopplingen till hans traditioner utöver den diskussion som förts i detta kapitels tidigare avsnitt. Det första förslaget tar sin utgångspunkt i det att det inte finns ett gemensamt språk med vilket forskningen
kan utväxla kunskap. Det andra förslaget, ”tensegritet”, har sitt ursprung som
inspiration till hela avhandlingen. Här skulle det handla om att bygga en teori
utifrån det som många aktiva säger att public relations handlar om, nämligen
nätverkande och relationer.
Till den andra gruppen ger jag också tre exempel som kan ge ytterligare insikt i
urvalet av modellerna och deras sammanhang: Det första syftar till att vidga den
avgränsning till Sverige och svensk universitetsutbildning jag införde tidigt i
avhandlingen. Det andra förslaget handlar om att göra en mycket omfattade
studie av praktikernas modellanvändning och modelluppfattning. Det skulle
utvidga den tredje analysen med olika fall som avhandlingen innehåller. Det
tredje exemplet i denna grupp handlar om att skriva en historiebok över kommunikationsmodeller inom public relations.
8.3.1 Notation för kommunikationsmodeller
Med en tydlig koppling till ”traditionen semiotik” (se Figur 3-2) finns ett resultat från Craigs arbete och det är frånvaron av ett gemensamt språk mellan de sju
traditionerna (det vill säga mellan kommunikationsforskare). I antologin Craig
och Muller (2007) finns sammanlagt trettiofem texter241, det vill säga i genom-
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Texter från Platon, Aristoteles, Locke, Peirce, Saussure, Gadamer, Luhmann, Mead, Marx och Habermas är några exempel som sammanställts i antologin.
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snitt fem för varje tradition. Redaktörernas (och författarnas) ambition är att
läsa inom traditioner och jämföra mellan traditionerna för att utveckla kommunikationsområdet (s. 501). Det kan förvisso vara rätt och riktigt, men utgående
från resultaten av mina undersökningar skulle jag vilja föreslå att vi på samma
gång såg på beståndsdelarna, egenskaperna, och de symboler, både i språk och i
illustrationer, och har detta som grund en utveckling av public relations. Kort
och gott, teoretiker från olika traditioner har inte samma språk, verksamma
praktiker och teoretiker har inte ett gemensamt språk. En gemensam notation
skulle kunna effektivisera kunskapsutbytet.
I Sällström (1991) hittar vi en grundläggande fråga som handlar om vad som
ligger bakom tecknens förmåga att frigöra kreativt tänkande och att speciella
teckensystem hjälper oss att formulera kunskaperna. Han behandlar områdena
musik, dans, kartografi, matematik, fysik, kemi, teknologi, arkitektur, färglära
och bildkonst. I Sällströms fråga och sedermera i hans svar –
Spelet mellan tecknen och det betecknande, i växlingen mellan ett diskursivt och ett intuitivt kunskapsskapande, tycks ofrånkomligt – men det
ligger vikt vid att det hålls levande, rörligt, lekfullt, ständigt ifrågasatt…
(s. 448)
– och i Craigs identifiering av språkliga förbistringar ligger också mitt förslag
till fortsatt forskning om en notation, gärna i form av piktogram för kommunikationsmodellernas grundelement. Det skulle bli ett komplement till egenskaperna, vilka är helt verbala.
Notationen för modellerna kan med fördel byggas utgående från de funktioner
en modell ansätter. Själva notationen kan som sagt ha sin förebild i piktogram.
Man skulle kunna börja notationen i följande ände:
x

x
x

Vilket är det minimala antalet generiska element, komponenter som
krävs för att bygga en modell med alla eller vissa av de egenskaper som
framkommit i avhandlingen, och vilka är dessa element?
Kan vi ge dem en symbol, ett piktogram som är tillräckligt enkelt för att
förstås utan längre förklaringar?
Kan vi göra dem tillräckligt entydiga för att klara de traditioner som
Craig har definierat åt oss?

Ett sätt att gripa sig an arbetet med att svara på frågorna är att rent handgripligt
prova sig fram i de modeller jag har identifierat. För den intresserade forskaren
eller praktikern handlar det till att börja med att använda piktogram för existerande modellers funktionella grundelement och sedan jämföra resultaten dem
emellan.
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Figur 8-2 Exempel på piktogram och en komposition av några egenskaper.

8.3.2 Tensegritet definierar fler egenskaper i Konnektivitetsmodellen
Kan vi hitta en beskrivning av Konnektivitetsmodellen där de åtta egenskaperna
som inte är definierade ges värden? Finns det karakteristiker som de andra två
familjerna har och som skulle kunna ingå i Konnektivitetsmodellen?
För att svara på frågorna gör jag en snabb tillbakablick på mina egna tankar
kring bilden av nätverk långt innan jag var involverad i hem-pc-frågan. Artikeln
”The Architecture of Life” (Ingber, 1998) presenterade ett för mig då helt nytt
begrepp tensegritet (tensegrity)242. Jag läste artikeln på tre sätt, varav det tredje
tog överhanden:
För det första, att evolutionen har skapat strukturer för levande organismer som
inte behöver skelett eller ryggrad för få en volym eller som inte bygger på att
inneslutna volymer skapar tryckskillnader mot omgivningen för att skapa en
struktur, exempelvis en ballong.
För det andra: artikeln skapade en likhet med fackverkskonstruktioner.
För det tredje: tidigare i dubbel bemärkelse platta bilder av nätverk (till exempel
sociogram och internetliknande nät) kunde i tensegritet få en bättre förklaring.
Jag såg ett nätverk i rummets tre dimensioner, vars form bestämdes och balanserades av vilka krafter som fanns mellan noderna. Formen kunde ändras genom att krafterna ändrades utan att den omedelbart gick sönder, det fanns flera
tillstånd där krafterna var i balans och skapade olika former.

242

Tensegrity är en sammanslagning av de två engelska orden tension och integrity.
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Tensegritet som ikonisk avbildning
Det enklaste sättet att förstå tensegritet är att se närmare på de inbyggda krafterna som skapar den tredimensionella strukturen. Vi kan göra en konstruktion
genom att endast använda två komponenter: stag och vajer. Vajern sambinder
stagens ändar och skapar en kraft som trycker i stagets längdriktning. Staget i
sin tur skapar en motkraft, en spänning i vajern. Tillsammans ger de möjlighet
att bygga strukturer som är stabila, men föränderliga inom vissa gränser. Deras
form kan ändras utan att man ändrar antalet vajrar eller stag, men de kan också
växa genom en utökning av desamma.
I Ingbers artikel ges många exempel från naturens sätt att bygga dessa tensegritetsstrukturer med hjälp av samma enkla princip, bland annat i cellen där fibrer,
mikrotuber och trådar mellan olika delar i cellen byggs upp på detta sätt. I den
större skalan finns giraffens långa hals, vars muskler och halskotor bildar ett
tensegritetssystem.
Figur 8-3 En giraffs långa hals är en tensegritetskonstruktion, precis som vår egen kropps
muskler och skelett. Varken skelett utan muskler eller muskler utan skelett kan bilda någon
form. Foto från Shutterstock.

Detsamma gäller också i skelett och muskler i människokroppen, till exempel
våra armars stora rörlighet där armarnas olika ben är stag och musklerna är
vajrar med olika spänning, men också helheten – ett skelett utan muskler hänger inte ihop och musklerna utan skelett kan inte anta någon form.
The principles of tensegrity apply at essentially every detectable size scale
in the body. At the macroscopic level, the 206 bones that constitute our
skeleton are pulled up against the force of gravity and stabilized in vertical position by the pull of tensile muscles, tendons and ligament. (Ingber,
1998, s. 50)
Exempel på andra tillämpningar kommer från konst- och arkitekturområdena. I
det förstnämnda fallet nämns nästan alltid Kenneth Snelsons mastliknande
skulpturer; i det andra fallet brukar domer vara det tydligaste exemplet.
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Figur 8-4
Konstnären Kenneth Snelsons skulptur Dragon.
http://kennethsnelson.net/category/sculptures/outdoor-works
Arkitekten Robert Le Ricolais dom, The Starhex Dome.
https://tensegrity.wikispaces.com/Le+Ricolais,+Robert

Det viktigaste i modellhänseende är att mot- och medkrafter kan skapa många
stabila former, att man kan tillföra ett stag eller en vajer och att man kan förflytta deras relativa positioner utan att helheten blir instabil. Men precis som i nätverksfallet blir matematiken snabbt avancerad när man ska räkna på strukturerna (Skelton & Oliveira, 2009; Burkhardt, 2008).
Tensegritet är inget stort vetenskapligt område: en sökning (juni 2014) av det
engelska ordet tensegrity på Google ger inte fler en halv miljon träffar, och det
svenska ordet tensegritet på svenskspråkiga sajter ger inte fler än femtio. I databasen Scopus ger ordet strax under tusen träffar totalt, och där toppar Robert
Skelton och Donald Ingber listan över flest artiklar. Tillväxten, mätt i antal artiklar, har skett efter 1995.
Figur 8-5 En tensegritetsstruktur byggd med hjälp av sugrör, sammanhållen av tråd i rören och
med rörliga knutar kan omformas till helt nya strukturer (Ingber, 1998).
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Tensegritet som symbolisk avbildning – en modell
Låt oss prova tanken på hur användbar tensegritet är i förhållande till de egenskaper vi tagit fram tidigare.
Om vi antar att hörnen i tensegritetsstrukturen är noderna (kommunikatorer, i
praktiken personer, grupper av personer eller organisationer) och stagen, respektive vajrarna, är förbindelserna i ett tredimensionellt nätverk, blir de
grundläggande egenskaperna desamma som ett tvådimensionellt nätverk. Ett
tänkbart resonemang om egenskaperna skulle då kunna vara som följer (numren inom parentes hänvisar till Tabell 8-3 nedan):
Riktningen (1), som vi skulle kunna beskriva som utbytet mellan noderna, är
dubbelriktad (stagen och vajrarna motsvarar att förmedla information). Noderna är förbundna symmetriskt (5). Kommunikatorernas noders agendor sammanfaller inte helt, varför det uppstår med- och motkrafter (10). Vi kan anta att
det finns en rankning, en prioritet (9) av respektive nods agenda.
Vidare, om någon kommunikator från det stabila utgångsläget tar ett initiativ
(8) till kommunikation med en viss målsättning (7) får denne fundera en eller
två gånger över vilka konsekvenser det får hos de andra noderna och om processen konvergerar mot ett stabilt tillstånd eller inte (en annan stabil form). När
initiativet noden tar är sådant att det berör alla andra, alla noder, många-tillmånga (2) för att behålla jämvikt kommer formen att kunna ändras utan att vi
äventyrar stabiliteten. Detta liknar en kommunikationsprocess: vi kan ta det i
steg och för varje steg korrigera för att nå målet (som inbegriper stabilitet), vilket ger oss en subjektorienterad modell (3).
Ett tensegritetsnätverk håller ihop och är stabilt även om det kan ändra form,
vilket ger att egenskapen symmetri (5) framträder, det vill säga ingen av noderna har företräde, även om någon kan ta initiativ (8). Samspel (6) är företrädesvis synkront: en tidsfördröjning måste vara så kort att den inte äventyrar stabiliteten i förhållande till tiden under vilken nätverket genomgår sin formförändring. Det är inte heller ett nollsummespel emedan nya noder kan läggas till, varvid med- och motkrafter skapar ett nytt stabilt tillstånd.
Målsättningsegenskapen skiljer sig inte från tvådimensionella nätverksmodeller, utan innehåller alla fem karakteristiker. Till sist: modellen ger frihet att välja primära eller sekundära medier (4) – eller en kombination av båda.
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Tabell 8-3 Tensegritet som tänkbar modell och dess egenskaper.

Egenskap

Konnektivitetsmodellen

Tensegritet

Dubbel

Dubbel

Många-tillmånga

Många-till-många

1

Riktning

2

Förbindelsefaktor

3

Förlopp

-

Subjekt

4

Medium

Primär
Sekundär

Primär och sekundär

5

Företräde

-

Symmetrisk

6

Samspel

-

Synkron (asynkron)

7

Målsättning

-

Alla

8

Initiering

En-till-många
Många-till-en

Många-till-många

9

Prioritet

-

Ja

10

Kraftspel

-

Med- och motkrafter

Ett första resonemang enligt ovan indikerar att en tensegritetsstruktur skulle
kunna vara ett embryo till dynamisk modell, om vi utgår från de egenskaper
som framkommit i avhandlingen. Det skulle kunna vara en ansats för att bygga
en teori med Craigs kriterier och andra relevanta teorier från nätverkande och
relationer.
8.3.3 Läroboksstudier i fler nationer
Jag har i min studie begränsat mig till Sverige och den svenska kontexten. Jag
är dock inte ensam om studera läroböckernas innehåll, vilket också redovisats
tidigare.
En studie som motsvarar det jag gjort i modellhänseende för läroböcker i det
sedan lång tid dominerande public relationslandet USA vore av stort intresse.
Dels skulle vi få klart för oss vilka böcker som rekommenderas och dels skulle vi
se om den bild jag fått, utifrån det svenska perspektivet, att Grunigs Tvåvägs
symmetri dominerar undervisningen. Modeller från masskommunikation skulle
möjligen kunna vara mer framträdande. Även jämförbara studier för Storbritannien och Europas kontinent med Tyskland som ledarland skulle vara av stort
intresse. Med detta som underlag skulle undervisningen vad gäller modeller och
deras betydelse för forskning inom området kunna utvecklas både till historia
och till modellförståelse.
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8.3.4 Vilka modeller har och använder praktikerna?
Jag har använt mig av undervisningen och specifikt rekommenderad kurslitteratur inom public relations för att söka ut modeller inom området, vare sig de
kan förmodas användas eller endast lärs ut som orientering.
Att söka ut modellerna på andra sätt vore intressant för att kunna jämföra med
den studie jag har gjort. Här kan jag tänka mig åtminstone följande relevanta
sätt för utsökning och analys:
1. Att söka modellerna genom undersökningar hos studenterna skulle kunna vara en framtida utvärdering av de modeller som lärs ut. Jag har genom några yngre kollegor fått inblick i deras anteckningar från MKVkurserna (vilka i för sig bekräftar modeller som är aktuella i den här avhandlingen).
2. Att söka modellerna genom att utgå från ett urval av praktikers egna beskrivningar av fall. Som ett andra steg skulle man be dem bedöma sina
fall, utifrån antingen de karakteristiker eller de egenskaper som framkommit i denna avhandling.
I sådan studie skulle också praktikerna kunna dokumentera vilka modeller som verkligen används och vilka de själva traderar.
3. Att söka modellerna genom att studera praktiker i fält. Att följa praktiker
i det dagliga arbetet och utifrån den dokumentationen antingen extrahera egenskaper för modeller eller direkt försöka identifiera modeller genom denna avhandlings typologi.
4. En intervju- och enkätstudie i Grunigs Excellensprojekts anda och omfattning, då med svenska (nordiska) företags, myndigheters och organisationer medverkan.
8.3.5 Framväxt kompletterar public relations historieskrivning
En fördjupad framväxt- och ursprungsanalys skulle kunna ge kompletterade
material till både den internationella och svenska public relationsforskningen
vad gäller den egna historien. Materialet skulle både kunna expandera de kronologiska beskrivningarna av public relations, som ofta är fokuserade på inflytelserika personer, och ge nya förklaringsfaktorer till public relations utveckling.
En historisk lärobok över modeller och deras funktioner skulle ge en ökad förståelse för public relationsområdet i Sverige. En sådan historiebok för public
relations (och andra kommunikationsdiscipliner) med utgångspunkt från modellerna och med inriktning på svenska, nordiska, europeiska och engelskspråkiga upphovspersoner skulle kunna underlätta framtida undervisning. En historisk exposé och en i samma bok gemensam beskrivning av egenskaperna skulle
kunna ge en bättre förståelse för hur dagens mångfald av modeller har upp-

345

kommit och förbereda morgondagens examinerade för det egna modellerande
som krävs för komplexa kommunikationslösningar.

Efterord
Övergripande har avhandlingen förhoppningsvis givit läsaren nya perspektiv på
modeller och modellbildning inom public relations, och kanske har den givit ny
kunskap inte bara inom public relations, utan också inom det breda kommunikationsområdet.
Det komplexa i moderna kommunikationsaktiviteter ligger idag inte så mycket i
hur meddelandet överförs mellan kommunikatörerna, ty det har vi idag många
tekniker för, utan i de olika förutsättningar och tänkbara förlopp som finns innan vi påbörjar ett kommunikationsprojekt eller när vi i efterhand ska studera
ett sådant. Kommunikatörernas önskade resultat av till exempel ett samspel,
parat med de agerandes egna agendor, med tillägg av de kända påverkansfaktorer som finns under processen och de många okända händelser som kan påverka utfallet samt inte minst att samspelet i sig kan skapa nya modellbehov för
kommunikatörerna; då hoppas jag att man kommer ihåg modellfamiljerna och
egenskaperna från denna avhandling.
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Appendix 1 – exempel på kommunikationslösningar
Nedan följer i utvidgad form de fyra exempel som gavs i kapitel 2.
1. Ledningens långsiktiga dialog med medarbetarna
Ledningen för Vasakronan243 hade bestämt sig för att förnya sitt årliga möte med
alla medarbetare, Framtidsdagarna; ett möte där man förankrade företagets
affärsstrategi och värderingar. Tanken var att få större utväxling på mötet inför
kommande tänkbara förändringar i ägarstrukturen. Kreab kontaktades och tog
fram ett förslag till kommunikationslösning baserat på en hög grad av interaktivitet ledning–medarbetare och medarbetare–medarbetare, trots storleken på
auditoriet.
Under åren 2002–07 hjälpte Kreab till med att lägga upp kommunikationsstrategi för och genomföra Framtidsdagarna med alla anställda, cirka 300 personer
vid varje tillfälle. Vid alla sex Framtidsdagar användes datorstödd interaktiv
teknik och deltagarna fick, i grupp eller individuellt, tillgång till skräddarsydda
applikationer för att kunna arbeta tillsammans eller på egen hand.
Det första året, 2002, arbetade medarbetarna med de viktigaste faktorerna för
framgång i ett serviceföretag och tog fram de fem grundläggande värderingarna.
Året därpå arbetade de med beteendefrågor i samband med säljarbetet och hur
dessa är kopplade till förändringsbenägenhet. Det tredje året fördjupades värderingsdiskussionen ytterligare och en improvisationsteater framförde interaktivt
scener från verksamheten där medarbetarna bestämde händelseförloppet och
praktiserade sina värderingar.
År 2005 fick medarbetarna arbeta med företagskulturen i ett spel som dokumenterade nuläge och önskat framtidsläge. Året efter fokuserades Framtidsdagarna på de vanor som förändrar vardagen. Vid den sista Framtidsdagarna som
genomförts ägnades åt ett så kallat dilemmaspel, där medarbetarna fick ta ställning (besluta) både i grupp och individuellt till ett verklighetstroget framtida
händelseförlopp med förändringar i verksamheten, nya kunder, skandaler m.m.
Framtidsdagarna har varit ledningens årliga tillfälle att både förankra strategi
för kommande år och få återkoppling från det gångna årets resultat. Arbetet
med planeringen har börjat tre till fyra månader i förväg med ett styrelsemöte;
uppföljningen har skett på plats och den närmaste tiden efteråt.

243

Fastighetsbolaget Vasakronan ägdes vid den tidpunkten till 100 procent av staten. År 2008 köptes
Vasakronan av AP Fastigheter.
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Vasakronan var under denna period känt för sitt systematiska arbete med varumärket. Framtidsdagarna tjänade både som en förankring av utvecklingen av
varumärket internt och som en uppföljning av hur långt man hade kommit i det
interna arbetet.
Varje Framtidsdag hade sin egen konkreta målsättning. Den långsiktiga (röda
tråden) har varit att arbeta med värderingarna, förankra dem, utveckla dem och
konkretisera dem inom ramen för devisen ”Välkommen till en bättre värd”.
En sammanfattning av resultaten från alla sex Framtidsdagarna gav vid handen
att de hade stärkt Vasakronans identitet och därmed varumärket genom att alla
medarbetarna hade fått arbeta tillsammans med värderingarna utifrån många
olika infallsvinklar och aspekter. Vasakronan har genom detta arbete kunnat
vara uthålligt och systematiskt till innehåll och inramning.
I de specifika utvärderingarna av Framtidsdagarna kunde utläsas att medarbetarna var mycket nöjda med både innehåll och det sätt på vilket arbetet utfördes
samt att de också ökade kraven på de ansvariga arrangörerna från år till år, inte
minst när det gällde interaktiviteten.
2. Strategisk kommunikation vid förändring
Karolinska sjukhuset skulle 2004 gå samman med Huddinge sjukhus och bli ett
sjukhus på två platser. Ledningen bedömde att ett stort kommunikationsarbete
behövdes för att förankra förändringen hos de 16 000 anställda. En offentlig
upphandling av strategiska kommunikationstjänster till ledningen gjordes för
att kunna hantera sammanslagningen.
Kreab har varit kommunikationsrådgivare till Karolinska Universitetssjukhuset
sedan sammanslagningen 2004. Utmaningen för sjukhuset vid denna tidpunkt
var att genomföra integrationen, samtidigt som den normala verksamheten
skulle fortgå och där varje steg bevakades av både media och opinionsbildare.
Idag står sjukhuset inför nya, omfattande utmaningar, i och med Stockholms
läns landstings antagna Framtidsplan för hälso- och sjukvården och byggandet
av det nya sjukhuset i Solna, NKS, som kommer att innebära stora förändringar
för hela sjukhusets verksamhet.
En viktig del av uppdraget har handlat om att stötta ledningen i att kommunicera sjukhusets strategier och förändringsarbete externt till prioriterade målgrupper samt att förankra internt i olika led till sjukhusets alla medarbetare. Kreab
har också bistått sjukhusets ledning och chefer med kriskommunikation, till
exempel i samband med frågor som rört patientsäkerhet och vid negativ medial
uppmärksamhet.
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I samband med fusionen svarade Kreab för framtagande av den övergripande
kommunikationsplanen och för strategiskt och praktiskt bistånd med implementeringen. Arbetet skedde i nära samverkan med sjukhusdirektören, kommunikationsdirektören, den integrationsansvarige och andra medlemmar i ledningsgruppen. Kreab hade också ansvaret för framtagande av Karolinska Universitetssjukhusets grundläggande strategiskrift (idé, innehåll/text, struktur,
formgivning och produktion) – som varit ledande styrdokument sedan fusionen.
Ett exempel på ett specifikt delprojekt som inkluderar såväl strategisk rådgivning som produktion, är broschyren ”Ständiga förbättringar – Framtidens sjukvård” som Kreab framställde under 2011. Uppgiften var att förklara det omfattande förbättringsarbete med fokus på flödesprocesser som Karolinska drivit de
senaste fem åren i syfte att öka patientsäkerheten och bli effektivare. Kravet från
uppdragsgivaren var att broschyren skulle bidra till att förklara den komplicerade processen på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt, samt att fokusera på
budskapet ”patienten alltid först”.
De huvudsakliga intressenterna i detta fall var Karolinskas egna medarbetare
samt övriga sjukvårdssektorn. Kreab hade helhetsansvar för projektet från budskap, idé och text till formgivning, produktion och leverans. Samarbetet med
Karolinska innefattar även medierelationer, planering och genomförande av
olika evenemang, internkommunikation samt strategisk rådgivning.
Hösten 2012 arbetades det bland annat med förändringskommunikation inför
de omfattande förändringar som sjukhuset står inför idag i samband med byggandet av det nya sjukhuset i Solna, NKS, och Stockholms läns landstings framtidsplan för hälso- och sjukvården. Kreab har också för sjunde året i rad producerat sjukhusets externa årsberättelse samt annat informations- och presentationsmaterial.
När det gäller resultatet av kommunikationsinsatserna kan konstateras att en
väl genomarbetad och strukturerad kommunikationsprocess har bidragit till en
framgångsrik integrationsprocess. Vid ett antal olika krissituationer har sjukhuset kommit väl ut genom en öppen och korrekt dialog med såväl externa som
interna intressenter.
Kreab har under åren producerat en mängd trycksaker och annat presentationsmaterial som enligt uppgifter från sjukhuset mottagits väl och använts i en
rad olika sammanhang för att profilera sjukhuset och visa på det omfattande
förändringsarbete som pågår.
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3. Ny kommunikationsstrategi under förnyad politik
El-Kretsen bildades 2001 av näringslivet för att ta hand om uttjänta elektriska
och elektroniska produkter, små som stora, enligt det så kallade producentansvaret. El-Kretsen erbjuder de anslutna producenter ett rikstäckande insamlings- och återvinningssystem som gör att de på ett effektivt och högkvalitativt
sätt kan uppfylla den svenska lagstiftarens krav. Över 2 000 företag är anslutna.
El-Kretsens styrelse och ledning såg två förändringar komma, vilka båda skulle
kunna påverka vad och hur man interagerade med sina intressenter i framtiden:
dels den då pågående avfallsutredningen och dels ett nytt EU-direktiv. Samtidigt intresserade sig miljöministern för kvicksilverläckage från återvinningssystemet som samlade in uttjänta lågenergilampor och lysrör. Ministern önskade
åtgärder från branschen för att förhindra läckaget. I det läget kontaktade ElKretsens ledning Kreab.
Uppdraget kom att bestå av tre delar: att utforma en kommunikationsplattform
för El-Kretsen inför de förändringar som förväntades av komma ut av den då
pågående avfallsutredningen; att assistera styrelse och ledning i implementeringen av plattformen; samt att förbereda ett större möte som miljöministern
kallat till, där också hela återvinningsbranschen skulle vara företrädd.
El-Kretsens uppbyggda system består av två flöden som delvis överlappar varandra: ett för hushåll och ett för verksamheter. När det gäller hushållen sker
arbetet tillsammans med kommunerna och kallas för Elretur. För verksamheter
sker det dels i samarbete med kommunerna och dels direkt via av El-Kretsen
kontrakterade transportörer. Produkterna skickas till de högspecialiserade återvinningsanläggningar som El-Kretsen har avtal med. Efter demontering och
sortering kan produkternas delar antingen användas som råvaror eller som
energi. Miljöfarliga komponenter slutomhändertas.
Den strategi som valdes utgick från producentansvaret och dess innehåll. Dels
behövdes en bredare kunskap om vad det innebär och dels behövdes en förnyad
diskussion om vilken utveckling ansvaret skulle kunna komma att få. Strategin
innehöll en grundlig genomgång av El-Kretsens viktigaste intressenter – vilka är
många244 – och framtagande av budskap i dialog med intressenterna som utgick
från scenariet ett utvidgat producentansvar.

244

Verksamheten spänner över alltifrån elektriska maskiner i fabriksmiljö, via bland andra konsumentvitvaror, belysning, elektronik, till de minsta batterier och mobiler.
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Kreab inledde arbetet med att parallellt planera för mötet med miljöministern
och branschen samt att göra intressentanalysen efter ha läst in sig på de utkast
till direktiv och underlagsmaterial som fanns tillgängliga.
Till presentationen togs bilder och budskapsskript fram. Samtidigt genomfördes
träning av presentationen för olika situationer eftersom det inte var klart hur
mötet hos ministern skulle kunna utveckla sig. Det strategiskt viktigaste i presentation var ett löfte till ministern, vilket skulle kunna förverkligas inom ett år.
I förberedelserna ingick också en förberedelse för ett möte med medierna.
Uppföljningen av löftet ett år senare genomfördes på ett likartat sätt, även då i
möte med ministern. Den viktiga skillnaden var att agendan var mer precis och
att den cirkulerade kring det avgivna löftet. En bevakning av avfallsutredningen
och EU-direktiv organiserades, även om inte El-Kretsen var direkt apostroferad
av utredningen. Hur dessa utvecklades diskuterades regelbundet under hela
arbetet.
Arbetet med intressentanalysen gjordes tillsammans med ledning och kommunikationsansvarig och resulterade under våren i plattform som sedan implementerades av den kommunikationsansvarige. Till styrelsens diskussioner och
arbete förbereddes och genomfördes en miniworkshop med olika scenarier det
första året. Ett år senare följdes denna upp med en fördjupad diskussion om
vilket scenario som skulle vara det mest troliga att planera för.
För att förstärka förankringen i de olika framtagna förslagen bland intressenterna genomfördes en Demoskopundersökning som dels visade medborgarnas
attityder och beteende när det gäller avfallsfrågor, dels kunde användas av de
intressenter som hade behov att veta hur olika typer av insatser kan få effekt på
människors beteende.
Den fortsatta externa dialogen (med undersökningens resultat i ryggen) koncentrerades till ett tiotal viktiga intressenter vilka inbjöds till rundabordssamtal där
de mer detaljerade frågorna skulle lösas i samverkan. Två sådana rundabordssamtal har genomförts, där Kreab har medverkat runt bordet med kunskap från
undersökningen, förutom att vi hjälpt till att planera genomförandet av dem.
El-Kretsens löfte och initiativ vid miljöministerns första möte togs emot positivt
av alla parter. Resultatet av själva löftet har också utfallit väl: kvicksilverläckaget
har minskat rejält och de inblandade parterna förstår bättre hur de kan fortsätta
att handla enligt planerna. I diskussionen om producentansvaret vet flera av ElKretsens viktiga intressenter numera vad som åstadkoms med det system som
dagligdags drivs och att det kan utvecklas till att gagna inte enbart el- och elektronikbranschen.
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4. Positionera i dubbel bemärkelse
ESS, European Spallation Source, är ett sameuropeiskt forskningsprojekt utanför EU:s ansvar där man bygger en mycket stor anläggning för neutronljus med
placering i Lund. MAX-lab är Lunds universitets stora forskningsanläggning för
synkrotronljus. De olika intressenterna för dessa stora forskningsanläggningar
har under resan gång ställts inför olika utmaningar. Kreab har arbetat med ESS
och MAX-lab i Lund i tre omgångar och med tre olika uppdragsgivare.
De tre problemen har haft en gemensam nämnare: att positionera ESS och
MAX-lab både geografiskt och ämnesområdesmässigt för att kunna säkra samarbetet och finansieringen. Det första uppdraget var för projektgruppen för att
placera ESS i Lund (ESS Scandinavia) och påbörjades redan hösten 2003. Det
andra uppdraget var för Region Skåne att bland annat förklara forskningens
betydelse och realism, och det tredje att för Lunds universitet, MAX-lab, säkra
finansieringen, vilket avslutades 2009.
Upprinnelsen till arbetet med ESS och MAX-lab var ett uppdrag som Kreabs
Brysselkontor kom att leda tillsammans med flera kollegor från Stockholm. Den
svenska projektgruppen245 behövde hjälp med ett flertal kommunikationsutmaningar i Europa för att placera ESS i Lund. Det handlade om få Danmark som
medsökande och att positionera ESS i Lund internationellt, eftersom ESS skulle
bli en av högst fyra forskningsanläggningar i sitt slag i hela världen.
Målsättningen blev tvådelad: dels att med Bryssel som startpunkt kommunicera
med de många intressenterna för placeringsbeslutet och dels att få Danmark att
bli medsökande. Med denna tydliga målsättning som bakgrund gjordes en intressentanalys, vilken visade på omfattningen av det kommunikationsarbete
som sedan krävdes av olika parter i projektet.
Kreab utvecklade budskap och kommunikationsmaterial för de olika intressenterna. Ett stort arbete handlade om att ta fram de olika argumenten för att lokalisera ESS i Skandinavien samt att förklara de långsiktiga vinsterna med forskningen. Dessutom krävdes att argumenten skulle landa i att Lund var en realistisk placering av anläggningen, vilket i sig innebar en marknadsföring av Öresund som lämplig region. I kontakterna med svenska regeringen kom argumenten naturligen att handla om en hållbar finansieringsmodell.
Kreab tog fram budskapet till de olika regeringarna och institutionerna. Frågan
bevakades i EU, konkurrenter till ESS från andra länder granskades, och samtli-

245

Projektgruppen förkortades ESSS, bestående av ett konsortium av forskningsinstitutioner och universitet i Sverige, Norge och Danmark samt Region Skåne.
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ga intressenter kartlagdes. Utifrån denna omfattande analys tog Kreab fram en
handlingsplan.
Handlingsplanen innehöll även strategier för påverkan av EU:s forskningslagstiftning. Det arbetet handlade om att få dessa rapporter och lagar att anta kriterier som motsvarade, eller åtminstone inte hindrade, ESS och Öresundsregionens möjligheter. På liknande sätt utvecklades budskap för att få den danska
regeringen att vilja vara medsökande för ESS.
Kommunikationsaktiviteterna bestod av både formella och informella bilaterala
möten med beslutsfattare, arbete med utbilda media, författande av debattartiklar samt uppföljande intervjuer med forskare och ansvariga. Även informationsbroschyrer på olika språk togs fram.
Figur A1-1 Framsida och mittuppslag i presentationsbroschyr till intressenterna för ESS.
Källa: Kreab.

Svenska regeringen fattade beslutet att stödja ESS-projektet, och den danska
regeringen gick in som medsökande. Kunskapen om ESS ökade inom EU, och
ESS kom upp på EU:s agenda. ESS Scandinavia etablerade det kontaktnät som
behövdes för att kunna få stöd från andra länder.
Under 2008 stod det klart att Lund hade en god chans att vinna placeringsbeslutet, men att det krävdes ytterligare förankring i närområdet. Region Skåne
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ville visa för intressenterna hur en så kallad Vetenskapskorridor, från Oslo i
norr via Lund och Köpenhamn till Hamburg, skulle kunna bli den regionala
tyngdpunkten i materialvetenskapernas framväxt de kommande decennierna.
Målsättningen med nästa fas i kommunikationen blev därmed att få stöd till
placeringen av ESS i Lund.
Kreab utarbetade en strategi och en plan för förankringen under våren 2009.
Planen kom att innehålla ett antal förberedande möten mellan nyckelpersoner,
en större konferens för alla intressenter, en uppföljande konferens samt beskrivning av Vetenskapskorridoren (att presenteras för första gången på konferensen). Hela tiden bevakades vad som skedde i beslutsprocessen för ESS, så att
aktiviteterna kunde anpassas till händelseutvecklingen.
Den planerade konferensen ägde rum i mars 2009 och blev den goda förankring
som alla siktat på. I Kreabs officiella rapport kunde vi konstatera att deltagarna
kom överens om att sätta upp ett nätverk och att man kunde ta fram en finansieringsplan för det fortsatta samarbetet. Den 25 november samma år skrevs en
avsiktsförklaring mellan Lunds universitet och tyska DESY om samarbete genom en Vetenskapskorridor där materialvetenskaper och livsvetenskaper står i
centrum. ESS och MAX-lab IV bildar tillsammans med tyska Petra III och XFEL
kärnan i det nya samarbetet.
MAX-lab, som är en strategiskt viktig del i Region Skånes forskningsprofil, behövde också stärkas inför den forskningspolitiska propositionen 2009. En stor
del i detta handlade om att förklara att satsningarna nationellt på både ESS och
MAX-lab var viktiga komplement till varandra, och att en utvidgning av MAXlab skulle förbättra förutsättningarna för att ESS placerades i Lund. I detta fall
var målsättningen att säkra finansiering av den planerade utbyggnaden av
MAX-lab, att lyfta fram fakta och argument som stärkte förutsättningarna för
att Vetenskapsrådet skulle få finansiering att uppföra MAX-lab IV. Här var Utbildningsdepartementet den främsta intressenten.
Kreab producerade ett antal argumentationslinjer, bland annat i form av debattartiklar, varav en publicerades på DI Debatt i augusti 2008. MAX-labprojektet har också uppmärksammats på nyhets- och vetenskapsplats i rikstäckande och lokal media.
Målet för MAX-lab var först att få regeringen att i forskningspropositionen ge
sitt stöd till investeringen i MAX-lab IV; därefter att medverka till att kunna
presentera en sådan långsiktig finansiering att regeringen skulle lämna klartecken till att den konkreta planeringen kunde inledas. Båda dessa mål uppnåddes.
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Appendix 2 – Exempel på eget tidigt modellbyggande
Ett av de tidigaste arbeten som jag tillsammans med kollegor gjorde var att
bringa ordning i och förstå hur de internationella standarderna på teleområdet
fungerade och vilken roll de spelade i överföring och utväxling av meddelanden
mellan personer och datautrustningar. Standardiseringen på teleområdet leddes
på den tiden av teleoperatörerna. För dem var det viktigt att inom datakommunikationsområdet behålla försprånget när det kom nya standarder från andra
håll, till exempel internets grundläggande adresseringsstandarder och senare
world wide web.
Figur A2-1 Illustration från Televerkets informationsmaterial 1986 om hur mänsklig kommunikation kan ske via telekommunikationsstandarder. Källa Kreab.

Standarderna relatera till varandra i en hierarkisk struktur, Open Systems Interconnection, OSI, för standarderna. Kreab valde att skapa en motsvarande
bild för mänsklig överföringen information, en sändar–mottagarmodell. Med
hjälp av den analogin förklarades hur bakomliggande telekommunikation fungerade. Spridningen av den analoga bilden gjordes genom affischer vid seminarier och en folder som kunde delas ut. Det trycktes även en folder i miniformat
A7 (74 x 105 mm) vilken var tänkt att förvaras i plånboken.
Bilden av nätverk blir snabbt oöverskådlig när många ansluts. I Kreabs arbete
med att förklara nätverk under 1980-talet var det viktigt att skilja på det fysiska
och det logiska (virtuella), varför illustrationer togs fram som visade skikt av
funktioner i samverkan.
Under arbetet med att förklara datakommunikation under 1980-talet och bredband under 1990-talet ritade vi nätverken som moln med olika funktioner. Idag
är bilden av internet ett moln som både förbinder, lagrar och gör det lagrade
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sökbart. Abstraktionen har ökat, för att öka förståelsen kring kommunikationen
via nätet.
Ett andra tidigt exempel på detta är en beskrivning av det dåvarande telenätets
uppbyggnad för att hysa datakommunikation.
Figur A2-2 Illustration framtagen till Televerket 1983. Källa: Kreab.
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Appendix 3 – Omnämnda kommunikationsmodeller
De två nedanstående tabellerna visar alla modeller som förekommer i avhandlingen på följande sätt: I tidsordning och grupperade i de tre kluster som bildar
modellfamiljerna och inom varje kluster i tidsordning. Observera att avhandlingens analys avgränsas till modellerna enligt kapitel 4.
Tabell A.3-1 Modellerna i tidsordning.
RM betyder att den är grunden för Riktningsmodellen,
SI står således för Saminriktningsmodellen och
Ko står för Konnektivitetsmodellen.

1.

Modellnamn

Tillskrives

Födelse

Från
område

Retoriken

Aristoteles

Cirka
350 f.
Kr.

Filosofi,
politik

RM

Utgår från talaren, med talets innehåll,
till publiken, för att få dem att handla.

Elias (St.
Elmo) Lewis

1899–
1909

Marknadsföring

RM

Från annonserfarenheter.

Karl Bühler

1934

Språk

RM

Organon kommer från grekiskan och
betyder verktyg. Modellen beskrivs ofta
med en triangel där basen är kommunikatorerna och spetsen objektet för kommunikationen. Inspirerade till Roman
Jakobson modell.

Tvåstegshypotesen

Elihu Katz

1948

Sociologi

RM

Two step flow

Paul Lazarsfeld

Masskommunikationsstudier från amerikanska presidentvalet 1940 är grunden.
Först plockas information upp av opinionsledarna som sedan sprider den vidare
i mindre grupper.

Lasswells formel

Harold
Lasswell

1948

Statsvetenskap

RM

Lasswell’s formula

Vem? Säger vad? I vilken kanal? Till vem?
Med vilken effekt?

Sändar–mottagarmodellen

Claude
Shannon

1948

RM

The Shannon
Weaver model

Warren
Weaver

Telekommunikation

Alla modellers moder enligt många.
Matematiskt baserad. Sändaremeddelande-mottagare och störning som
kan förvanska meddelandet. Norbert
Wiener kompletterar den med återkoppling (feedback).

Wendell Johnsons
modell

Wendell
Johnson

1953

Psykologi–
språk

SI

En modell som betonar utbytet mellan
kommunikatorerna i deras växlande
roller som sändare och mottagare.

Theodore
Newcomb

1953

Psykologi

SI

The ABX model

Relationer mellan två individer och deras
syn på ett objekt X. Strävan mot jämvikt i
uppfattning om objektet. A-B-X avbildas
som en triangel och ger en bild av kommunikationen.

Schramms cirkulära modell

Charles
Osgood

1954

Språk

SI

Schramm’s circular model

Wilbur
Schramm

Sändare/mottagare beteende i fokus.
Konversationen som bild där personerna
tolkar meddelandet fram och tillbaka.
Kallas också Osgood-Schramms modell

Rhetoric
AIDA

2.

AIDA
Attention, Interest, Desire, Action
Organonmodellen

Kommentar

Fler varianter
AIDCA, Confidence
AIDAS, Satisfaction
AIDCAS, kombinationen av båda

Organon Model
3.

4.

5.

6.

7.

Wendell Johnson’s
model
ABX-modellen

8.

9.
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10.

11.

12.

Modellnamn

Tillskrives

Födelse

Från
område

Mun-till-mun

Elihu Katz

Word of mouth

Paul Lazarsfeld

Gerbners generella
modell

1955

Sociologi

RM

En vidareutveckling av Tvåstegshypotesen som ger en kaskadutbredning av
informationen

Georg Gerbner

1956

Journalistik
kommunikation

RM

Utvidgning av Shannon–Weaver som
bland annat tar in sammanhanget.

Bruce Westley

1957

Journalistik
kommunikation

RM

En utvidgad sändar–mottagarmodell med
återkoppling som beskriver masskommunikation genom att införa en intermediär, också den med återkoppling.

Richard
Braddock

1958

Journalistik
kommunikation

RM

En utvidgning av Lasswells formel med
två punkter; vilka omständigheter och i
vilket syfte.

Gerbner’s general
model
Westley–
MacLeanmodellen
Westley & MacLean’s model
Braddocks modell

Malcolm
MacLean

Kommentar

13.

Braddock’s model

The man in the
chair

Fuller &
Smith &
Ross

1958

Marknadsföring

RM

14.

Förklarar varför säljsamtalet börjar med
marknadsföring av företaget. Byggande
av namn och rykte.

Jakobsons modell

Roman
Jakobson

1958

Språk

RM

Modellen hanterar faktorer utöver dem
från Newcomb, såsom att sändaren uttrycker sig (emotiv) och att mottagaren
associerar (konnotativ). Liknar ABXmodellen där basen i triangeln är kommunikatorerna och spetsen är sammanhanget.

Jerome
McCarthy

1960

Marknadsföring

RM

McCarthy introducerade 4P från marketing mix; produkt, pris, placering, promotion. Kotler marknadsförde 4P med stor
framgång.

David Berlo

1960

Journalistikkommunikation

RM

En utvidgad sändar–mottagarmodell där
effekten av det sända meddelandet också
tas med. Kommunikatorerna förutsätts
vara på samma nivå.

Russell
Colley

1961

Marknadsföring

RM

Bygger på följande fyra steg: attention,
comprehension, conviction och action.
Modellen utgår från att annonserings nås
i flera steg. Jämför gärna med AIDA.

Everett
Rogers

1962

Sociologi

Nä

Spridningsmodellen används av Rogers
för att förklara innovationers utbredning.
Frank Bass gör 1969 en matematisk
modell.

Gerhard
Maletzke

1963

Psykologi

RM

Maletzke’s model

Inriktad på masskommunikation vilket
gör den mer envägs en tvåvägs. Den
innehåller dock feedback. Den är detaljerad, med sociala och psykologiska faktorer på både sändar- och mottagarsidan.

Intressentmodellen

Eric Rhenman

1964

SI

Stakeholder model

Edward
Freeman

Organisation –
ledarskap

Den jämställda dialogen med verksamhetens legitima intressenter, ursprungligen
för konfliktlösning. Idag mer och mer
nätverk när förgreningen av varje intressent blir detaljrik.

De Fleurs modell

Melvin De
Fleur

Psykologi

RM

Jakobson’s model
15.

4P
16.

4P

Philip Kotler
SMCR-modellen

17.

Berlo’s SMCR
model
DAGMAR

18.

19.

DAGMAR
Defining Advertising Goals for
Measured Advertising Results
Spridningsmodellen
Diffusion
Maletzkes modell

20.

21.

22.

De Fleur’s model

1984

1966

Modellen bygger på Shannon–Weaver
och Westley–MacLean. Den introducerar
dubbel återkoppling, varför kommunikationen kan bildas med iterativ förfining.
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23.

Modellnamn

Tillskrives

Sex steg av separation

Weak ties

Konvergensmodell
25.

Convergence
model
IMP

26.

IMP
Industrial Marketing Purchasing
Tvåvägs symmetrisk?

27.

ARA

29.

Kommentar

Stanley
Milgram

1967

Psykologi

Ko

Avståndet i ett nätverk är inte alltid så
stort som man tror: i medeltal sex steg
enligt Milgrams experiment från en
person till en okänd person via personer
som är vänner.

Mark Granovetter

1973

Sociologi

Nä

Det är de svaga förbindelserna till en nod
som står för förändring. Därifrån kommer ny information och nya impulser. De
starka konserverar.

Lawrence
Kincaid

1979

Psykologi

SI

Drivkraften är konsensus och beskrivs
som en process där man närmar sig
varandra (centrum) i en inåtgående
spiral.

Jan Johansson

1982

Marknadsföring

Ko

För nätverksrelationer inom B2B- (företag–företag) marknadsföring är IMP en
av de första modellansatserna.

Grunig &
Hunt

1984

Public
Relations

SI

Two-way symmetrical model. Ofta kallad
Co-orientation model. Tvåvägskommunikationen sker i balans mellan
kommunikatorerna: symmetri. Är enligt
upphovsmännen den naturliga följden av
utvecklingen inom public relations.

Jan Johansson

1992

Marknadsföring

Ko

Steg 2 i utvecklingen av nätverksmodell
för B2B-marknadsföring. De tre delarna
actor, resource och activity täcker de
viktiga aspekterna av B2B-relationen
mellan två organisationer.

Evert Gummesson

1995

Marknadsföring

Ko

De 30 R:en grupperas i de klassiska, de
speciella, megarelationer och nanorelationer. Modellen 30 R av Gummesson har
blivit tongivande för relationsmarknadsföring.

Nicolas
Negroponte

1996

Telekommunikation –
informationsteknologi

Ko

Nätet med stort N byggs av sajter, användare och rör dem emellan. Alla når alla.
All typ av kommunikation, text, röst och
bild (rörlig och stilla), var för sig eller i
kombinationer bygger de tjänster vi som
sociala individer behöver i arbetet och
privat. Objektorienteringen är legio,
vilket också finns med i kritik av nätverksanalysen.

Steven
Strogatz

1998

Fysik
(mekanik)

Ko

Nätverksmodell med betoning på klusterbildning och korta vägar mellan noderna.
Jämför Milgrams ”Sex steg av separation”

1999

Statistisk
fysik

Ko

En modell för nätverk som växer.
Noder som redan har många förbindelser
växer snabbare än andra när nätet växer.
Åt den som har ska vara givet – Matteusnätverk.

1999

Kommuni-kation
som ett
område

Two-way symmetrical model
Ofta kallad Coorientation model
ARA

28.

Från
område

Six Degrees of
separation
Svaga kopplingar

24.

Födelse

Actor Resource
Activity Commitment
RM, Relationsmarknadsföring
30R
RM, Relationship
marketing 30R
Sociala nätverk
(internet)
Social networks

30.

Den lilla världen
31.

Small World

Duncan
Watts
Barabási–Albertmodellen

32.

Barabási-Albert
model

AlbertLászló Barabási
Reka Albert

Matteusnätverk
Kommunikationsteori som ett fält
33.

Robert Craig

En metastruktur i sju traditioner. Karakteriserar och jämför de existerande traditionerna och deras relativa egenskaper.
Ger regler för att skapa nya traditioner.

384
Tabell A.3-2 Modellerna grupperade i de tre klustren.
RM betyder att den är grunden för Riktningsmodellen
SI står således för Saminriktningsmodellen och
Ko står för Konnektivitetsmodellen.

1.

Modellnamn

Tillskrives

Födelse

Från
område

Retoriken

Aristoteles

Cirka
350
f.Kr.

Filosofi,
politik

RM

Utgår från talaren, med talets innehåll,
till publiken, för att få dem att handla.

Elias (St.
Elmo) Lewis

1899–
1909

Marknadsföring

RM

Från annonserfarenheter.

Karl Bühler

1934

Språk

RM

Organon kommer från grekiskan och
betyder verktyg. Modellen beskrivs ofta
med en triangel där basen är kommunikatorerna och spetsen objekten för
kommunikationen. Inspirerade till
Roman Jakobsons modell.

Tvåstegshypotesen

Elihu Katz

1948

Sociologi

RM

Two step flow

Paul Lazarsfeld

Masskommunikation studier från
amerikanska presidentvalet 1940.

Lasswells formel

Harold
Lasswell

1948

Statsvetenskap

RM

Lasswell’s formula

Vem? Säger vad? I vilken kanal? Till
vem? Med vilken effekt?

Sändar–
mottagarmodellen

Claude
Shannon

1948

RM

The Shannon
Weaver model

Warren
Weaver

Telekommunikation

Alla modellers moder enligt många.
Matematiskt baserad. Sändaremeddelande-mottagare och störning
som kan förvanska meddelandet. Norbert Wiener kompletterar den med
återkoppling (feedback).

Mun till mun

Elihu Katz

1955

Sociologi

RM

Word of mouth

Paul Lazarsfeld

En vidareutveckling av Tvåstegshypotesen som ger en kaskadutbredning av
informationen.

Gerbners generella
modell

Georg Gerbner

1956

Journalistik kommunikation

RM

Utvidgning av Shannon–Weaver som
bland annat tar in sammanhanget.

Bruce Westley

1957

Journalistik kommunikation

RM

En utvidgad sändar–mottagarmodell
med återkoppling som beskriver masskommunikation genom att införa en
intermediär också den med återkoppling.

Richard
Braddock

1958

Journalistik kommunikation

RM

En utvidgning av Lasswells formel med
under två punkter; vilka omständigheter och i vilket syfte.

Rhetoric
AIDA

2.

AIDA
Attention, interest,
desire, action
Organonmodellen

Kommentar

Fler varianter
AIDCA, Confidence
AIDAS, Satisfaction
AIDCAS, kombinationen av båda

Organon Model
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gerbner’s general
model
Westley–
MacLean-modellen
Westley & MacLean’s model
Braddocks modell

Malcolm
MacLean

10.

Braddock’s model

The man in the
chair

Fuller &
Smith &
Ross

1958

Marknadsföring

RM

11.

Förklarar varför säljsamtalet börjar
med marknadsföring av företaget.
Byggande av namn och rykte.

Jakobsons modell

Roman
Jakobson

1958

Språk

RM

En modell där basen i triangeln är
kommunikatorerna och spetsen är
sammanhanget. Modellen hanterar
faktorer utöver dem från Newcomb,
såsom att sändaren uttrycker sig (emotiv) och att mottagaren associerar
(konnotativ). Liknar ABX-modellen.

Jakobson’s model
12.
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13.

Modellnamn

Tillskrives

Födelse

Från
område

SMCR-modellen

David Berlo

1960

Journalistik kommunikation

RM

En utvidgad sändar–mottagarmodell
där effekten av det sända meddelandet
också tas med. Kommunikatorerna
förutsätts vara på ungefär samma nivå.

Jerome
McCarthy

1960

Marknadsföring

RM

McCarthy introducerade 4P från marketing mix; produkt, pris, placering,
promotion. Kotler marknadsförde 4P
med stor framgång.

Gerhard
Maletzke

1963

Psykologi

RM

Inriktad på masskommunikation, vilket
gör den mer envägs en tvåvägs. Den
innehåller dock feedback. Den är detaljerad, med sociala och psykologiska
faktorer på både sändar- och mottagarsidan.

Melvin De
Fleur

1966

Psykologi

RM

Russell
Colley

1961

Marknadsföring

RM

Bygger på följande fyra steg: attention,
comprehension, conviction och action.
Modellen utgår från att annonserings
nås i flera steg. Jämför gärna med
AIDA.

Wendell
Johnson

1953

Psykologi
språk

SI

En modell som betonar utbytet mellan
kommunikatorerna i deras växlande
roller som sändare och mottagare.

Theodore
Newcomb

1953

Psykologi

SI

Relationer mellan två individer och
deras syn på ett objekt X. Strävan mot
jämvikt i uppfattning om objektet. A-BX avbildas som en triangel och ger en
bild av modellen.

Wilbur
Schramm

1954

Språk

SI

Sändare/mottagare kontext i fokus.
Konversationen som bild där personerna tolkar meddelandet.

Berlo’s SMCR
model
4P

14.

4P

Philip Kotler
Maletzkes modell
Maletzke’s model

Kommentar

15.

De Fleurs modell
De Fleur’s model
16.

DAGMAR
17.

18.

DAGMAR
Defining Advertising Goals for
Measured Advertising Results

Wendell Johnsons
modell
Wendell Johnson’s
model
ABX-modellen

19.

The ABX model

Osgood–
Schramms cirkulära modell
20.

21.

22.

OsgoodSchramm’s circular
model

Organisation
ledarskap

SI

Den jämställda dialogen med verksamhetens legitima intressenter, ursprungligen för konfliktlösning. Idag mer och
mer nätverk när förgreningen av varje
intressent blir detaljrik.

Lawrence
Kincaid

1979

Psykologi

SI

Drivkraften är konsensus och beskrivs
som en process där man närmar sig
varandra (centrum) i en inåtgående
spiral.

Grunig &
Hunt

1984

Public
Relations

SI

Two-way symmetrical model. Ofta
kallad Co-orientation model. Tvåvägskommunikationen sker i balans mellan
kommunikatorerna: symmetri. Är
enligt upphovsmännen den naturliga
följden av utvecklingen inom public
relations.

Stakeholder model

Edward
Freeman

Konvergensmodell

Two-way symmetrical model

Också kallad Osgood–Schramms modell.

1984

Eric Rhenman

Tvåvägs
symmetrisk
23.

Charles
Osgood

Intressentmodellen

Convergence model

Modellen bygger på Shannon–Weaver
och Westley–MacLean. Den introducerar dubbel återkoppling, vilket gör att
kommunikationen kan göras med
iterativ förfining.

1964
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24.

Modellnamn

Tillskrives

Födelse

Från
område

Spridningsmodellen

Everett
Rogers

1962

Sociologi

Ko

Spridningsmodellen används av Rogers
för att förklara innovationers utbredning. Frank Bass gör 1969 en matematisk modell.

Mark Granovetter

1973

Sociologi

Ko

Weak Ties

Det är de svaga förbindelserna till en
nod som står för förändring. Därifrån
kommer ny information och nya impulser. De starka konserverar.

Sex steg av separation

Stanley
Milgram

1967

Psykologi

Ko

Avståndet i ett nätverk är inte alltid så
stort som man tror: i medeltal sex steg
enligt Milgrams experiment från en
person till en okänd person via personer som är vänner.

Jan Johansson

1982

Marknadsföring

Ko

För nätverksrelationer inom B2B (företag–företag) marknadsföring är en av
IMP de första modellansatserna.

Jan Johansson

1992

Marknadsföring

Ko

Steg 2 i utvecklingen av nätverksmodell
för B2B marknadsföring. De tre delarna
actor, resource och activity täcker de
viktiga aspekterna av B2B relationen
mellan två organisationer.

Evert Gummesson

1995

Marknadsföring

Ko

30 R av Gummesson blir tongivande för
relationsmarknadsföring. De 30 R:en
grupperas i de klassiska, de speciella,
megarelationer och nanorelationer.

Nicolas
Negroponte

1996

Telekommunikation
informationsteknologi

Ko

Nätet med stort N byggs av sajter,
användare och rör dem emellan. Alla
når alla. All typ av kommunikation,
text, röst och bild (rörlig och stilla), var
för sig eller i kombinationer bygger de
tjänster vi som sociala individer behöver i arbetet och privat. Objektorienteringen är legio, vilket också finns med i
kritik av nätverksanalysen.

Steven
Strogatz

1998

Fysik
(mekanik)

Ko

Nätverksmodell med betoning på klusterbildning och korta vägar mellan
noderna. Jämför Milgrams ”Sex steg av
separation”.

1999

Statistisk
fysik

Ko

En modell för nätverk som växer.
Noder som redan har många förbindelser växer snabbare än andra när nätet
växer. Åt den som har ska vara givet –
Matteusnätverk.

1999

Kommunikation
som
område

Diffusion
Svaga kopplingar

25.

26.

Six Degree of
separation

IMP
27.

IMP
Industrial Marketing Purchasing
ARA
ARA

28.

29.

Kommentar

Actor Resource
Activity Commitment
RM, Relationsmarknadsföring
30R
RM, Relationship
marketing 30R
Sociala nätverk
(internet)
Social networks

30.

Den lilla världen
31.

32.

Small World

Duncan
Watts
Barabási–Albertmodellen

Albert-Lazlo
Barabási

Barabási-Albert
model

Reka Albert

Matteusnätverk

Kommunikationsteori som ett fält
33.

Robert Craig

En metastruktur i sju traditioner. Karakteriserar och jämför de existerande
traditionerna och deras relativa egenskaper.
Ger regler för att skapa nya traditioner.
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