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Sammanfattning

Titel: Intressentdialog – exempel från ett skogsbolags lokala     
relationsskapande

Författare: Ksenia Boldinyuk och Heli Hirsch

Handledare: Maria Elliot

Syfte: Syftet är att undersöka hur ett företag, Sveaskog, arbetar 
med intressentdialog i praktiken - i vilka former och med 
vilka syften detta kan ske. Genom att studera företagets 
lokala dialogmöten önskar vi skapa fördjupad förståelse för 
dialogfenomenet ur sändar- och mottagarperspektiv.

Frågeställningar:
- Vilka är motiven hos företaget respektive intressenterna

att delta i dialogen?
- Vad karaktäriserar dialogsituationen och vilka svårigheter 

kan formen innebära?
- Hur kan mötena beskrivas i termer av 

symmetri/asymmetri?

Metod: I undersökningen används kvalitativ metod i form av 
halvstrukturerade samtalsintervjuer. Intervjuer har gjorts 
med sju av Sveaskogs anställda samt sammanlagt nio 
inbjudna mötesdeltagare från ett urval möten.

Slutsatser: Studien visar att dialogen är ett värdefullt verktyg för 
relationsskapande, omvärldsbevakning och ökad förståelse 
– för både sändare och mottagare – även om idealet om 
symmetrisk tvåvägskommunikation och reell dialog förblir 
avlägsna. Ett antal fördelar och svårigheter med 
dialogformen har identifierats. Samtidigt kräver en väl 
fungerande dialog motivation och övning. Att genom ett 
projekt tydligt prioritera dialogformen inom en organisation 
kan dock bidra till att skapa en medvetenhet om en mer 
dialogisk syn på kommunikation och på intressenterna i det
vardagliga arbetet.

Nyckelord: dialog, intressent, public relations, symmetri
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Förord

Vi vill rikta ett stort tack till Sveaskog för deras intresse att medverka i studien och 

deras tid som vi fått ta i anspråk. Stor öppenhet och hjälpsamhet har visats gällande 

tillgång till bakgrundsmaterial i form av intern dokumentation och inte minst med att 

finna kontaktuppgifter till mötesdeltagare. 

Lund, 4 juni 2006
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Mot bakgrund av att utvecklingen inom PR-teori och praktik gått från enkelriktad 

kommunikation mot alltmer tvåvägskommunikation och relationsbyggande önskar vi i denna 

studie undersöka hur ett sådant närmande till intressenterna kan fungera i en organisation. 

Från att primärt ha handlat om att skapa publicitet eller om att informera och upplysa 

allmänheten har public relations övergått till att handla om ömsesidig förståelse och 

relationsbyggande. Goda relationer och kontakter med intressenter i organisationens 

omgivning är en förutsättning för att kunna bevaka omvärlden och identifiera och försöka 

avvärja potentiella tvistefrågor. Likaså bidrar kraven på ett ökat socialt ansvarstagande från 

organisationers sida till att relationsskapande och samarbete med en rad olika 

intressentgrupper blir alltmer betydande för en organisations framgång.

Relationsskapande kräver en dialogisk kommunikationsform, i motsats till det som tidigare 

utgjorde mer av en monolog. Förmågan att skapa dialog mellan företaget och dess intressenter 

framställs som något som är allt viktigare för företag som vill lyckas. Vid en genomläsning av 

ett antal årsredovisningar från företag inom skilda branscher är det lätt att slås av hur ofta ord 

som dialog och relation förekommer. Både av litteraturen inom PR-området att döma samt av 

de utsagor som organisationer själva gör står det således klart att dialogen kommer att få en 

alltmer betydande roll framöver. ”Dialog har idag blivit ett slagord inom såväl näringslivet 

som forskarsamhället”, konstaterar Simonsson (2002:71).  Trots detta vittnar många författare 

om bristen på diskussion inom PR-litteraturen om principerna för vad dialog innebär och hur 

ett dialogiskt förhållningssätt i praktiken kan tillämpas (se t.ex. Kent & Taylor, 2002).

Denna studie är ett försök att undersöka vilken form och funktion ett företags dialog med sina 

intressenter i realiteten kan ha. Utöver organisationen, som den initiativtagande parten, har vi 

även önskat närma oss den mottagande parten, då merparten av studier inom public relations

görs från den sändande organisationens perspektiv. Ekström och Larsson (2000) menar att det 

finns en generaliserande anspråk i all vetenskap och att resultaten från en enskild studie ska ge 

kunskap av generell karaktär. I studien har vi valt att fördjupa oss i ett fall, för att kunna 

studera båda parter i kommunikationsprocessen, och förhoppningen är att på detta sätt kunna

bidra med kunskap om fenomenet dialog.
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Fallet vi studerat är skogsbolaget Sveaskog, som är ett exempel på en organisation som i sin 

årsredovisning aktivt framhåller sitt arbete med intressentdialog. Sveaskog är ett statligt ägt 

skogsbolag som bildades i sin nuvarande form år 2001 och har sitt ursprung i det tidigare 

Domänverket. Företaget är Sveriges största skogsägare, verksamheten är decentraliserad med 

lokal närvaro i hela landet (Sveaskog, 2006b). En utförligare beskrivning av företaget finns i 

Bilaga 1.

Fokus i vår undersökning har varit det dialogprojekt som går under namnet Forum Sveaskog, 

vilket är en del av företagets arbete med samråd och dialog med lokala intressenter. Forum 

Sveaskog genomfördes först i 2003, som ett led i ett profileringsarbete. Syftet angavs vara att 

”förankra Sveaskogs vision och värderingar bland ‘skogens opinionsledare’ och att samtidigt 

inhämta kunskaper om hur samma personer uppfattar Sveaskogs vision och verksamhet” 

(internt dokument). Efter en paus under 2004 har verksamheten återupptagits och under 2005 

önskade ledningen att ett Forum Sveaskog skulle arrangeras i varje distrikt i syfte att ”öka 

kunskapen om, insynen i och förtroendet för Sveaskog” (internt dokument).

1.2 Syfte, frågeställning och avgränsningar

Syftet är att undersöka hur ett företag, Sveaskog, arbetar med intressentdialog i praktiken - i 

vilka former och med vilka syften detta kan ske och vad som karaktäriserar arbetssättet. Detta 

görs i syfte att skapa bättre förståelse för dialog i praktiken och att försöka förstå dialogen 

både utifrån ett sändar- och mottagarperspektiv. Önskan har varit att studera ett företags 

arbete med intressentdialog, inte en offentlig myndighets eller en kommuns arbete med 

dialog, då dessa arbetar under andra förutsättningar gällande krav om offentlighet, öppenhet 

och delaktighet. Vi har valt att begränsa oss till dialog som sker i form av konkret 

mötesverksamhet där företaget och externa intressenterna träffas. För att kunna studera en 

avgränsad aktivitet har vi valt att studera ett företags konkreta verksamhet med lokala 

dialogmöten som genomfördes under 2005.

De frågor vi ställer är följande:

 Vilka är motiven hos företaget respektive intressenterna för att delta i dialogen?

 Vad karaktäriserar dialogsituationen enligt sändare respektive mottagare och vilka 

svårigheter kan formen innebära?

 Hur kan mötena beskrivas i termer av asymmetri och symmetri?
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Studien har endast omfattat de dialogmöten som genomförts under 2005 och berör inte 

företagets övriga verksamhet som innehåller en rad andra former av samarbeten och 

samverkan med företagets omvärld, både på lokalt och centralt plan. Diskussionen om 

företagets arbete med dialog avser således endast de dialogmöten som går under benämningen 

Forum Sveaskog. Då mötena haft sammanlagt över fyrahundra deltagare vill vi understyrka 

att vi naturligtvis omöjligt kan säga något om ”mottagarnas” syn generellt, utan studien gäller 

endast de personers upplevelser som ingått i studien. Vi kommer i texten att använda 

deltagare som beteckning för de inbjudna mötesdeltagare (inte företagets representanter).
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2 Metod 

2.1 Val av metod

Vi anser det vara lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod i vår studie, nämligen den 

öppet riktade halvstrukturerade samtalsintervjun. Samtidigt som den intervjuformen kan likna 

ett vardagligt samtal, är det fortfarande intervjuaren som styr samtalet genom att använda sig 

av en intervjuguide (Deacon m.fl., 1999). Intervjun kännetecknas även av hög deskriptivitet 

samt öppenhet för flertydigheter och förändringar, vilket är passande då vi söker ge en

kvalitativ bestämning av verkligheten och skapa en djupare förståelse för dialogfenomenet.

Intervjupersonerna har möjlighet att uttrycka sig fritt för att beskriva sina tankar och åsikter. 

På det sätt får den kvalitativa undersökningen även en hög grad av validitet, det vill säga att 

informationen är mer ingående än vid exempelvis en kvantitativ undersökning (Schrøder 

m.fl., 2003).

2.2 Varför Sveaskog?

För att finna en eller flera organisationer som aktivt arbetar med dialog med externa 

intressentgrupper i relations- och omvärldsbevakande syfte kontaktade vi bl.a. ett par 

kommunikationsbyråer och Sveriges Informationsförening. Genom en presentation av tidigare 

kunder på en kommunikationsbyrås webbplats läste vi första gången om Sveaskogs 

dialogprojekt som initierades 2003 i samarbete med byrån. Vi kontaktade först 

informationsavdelningen på Sveaskog som visade intresse att medverka i studien. Utöver 

Sveaskogs övriga former av samråd och partnerskap, framstod satsningen Forum Sveaskog 

och de sex möten som senast arrangerats (under 2005) som en avgränsad aktivitet som kunde 

vara lämplig att undersöka. Sveaskogs dialogmöten var inte en så etablerad arbetsform som vi 

från början trott, men vi fann fallet intressant att studera eftersom det hos organisationen finns 

en strävan efter att arbeta långsiktigt med dialog som en integrerad del av verksamheten.

2.3 Material och urval

Det huvudsakliga materialet i vår undersökning utgörs av intervjuer med företrädare för 

företaget samt utvalda deltagare vid Sveaskogs lokala dialogforum. Vi har även använt oss av 

års- och hållbarhetsredovisningen, Sveaskogs webbplats samt intern dokumentation i form av 

t.ex. utvärderingar. Informationsavdelningen på Sveaskog var positiv till att dela med sig av 
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information och gav oss namn på de fem personer som lokalt ansvarat för dialogmötena, vilka 

samtliga intervjuats. Dessutom har Sveaskogs informationschef, chefen för miljö och socialt 

ansvar samt en informatör intervjuats. Genom kontaktpersonerna kunde vi också få

kontaktuppgifter till ett urval av de deltagare som medverkat vid mötena. Även om Sveaskog 

var positiva till att vi skulle studera även mottagarsidan i kommunikationen, meddelades det 

vid den första kontakten med informationsavdelningen att företaget själva önskade godkänna 

vilka mottagare vi skulle kontakta. Detta utifrån att de såg en problematik gällande 

integriteten främst hos de privatpersoner som deltagit vid mötena, men vars samtycke inte 

automatiskt föreligger att utlämna deras namn. Vi har därför endast kontaktat ett urval av de 

deltagare som Sveaskogs representanter föreslagit från respektive ort.

Sex lokala dialogmöten genomfördes under 2005. (Två distrikt har nu slagits samman, varför 

vi inte kontaktat den tidigare distriktschefen och ansvarige för det sjätte mötet.) Mötena hade 

olika karaktär: tre av dem var möten på kvällstid dit allmänheten inbjudits, två var på dagtid 

med särskilt inbjudna representanter och ett möte var snarare ett informationsmöte på 

kvällstid och riktade sig specifikt till lokalt kringboende som ett led i arbetet med bildandet av 

en ekopark i området. Vi valde bort det senare mötet på grund av dess avvikande karaktär. 

Eftersom vi önskade intervjua även deltagare på mötena, såg vi oss tvungna att begränsa vår 

studie till deltagare från tre möten: två möten kvällstid – ett i Harads (nordväst om Boden) 

och ett i Lycksele samt ett möte på dagtid i Kilsbergen (väster om Örebro). Vi ansåg det vara 

intressant att titta på två kvällsmöten då dessa vände sig till allmänheten. I valet mellan de två 

dagtidsmötena ansåg vi det vara lämpligare att välja mötet i Kilsbergen eftersom det låg minst 

avlägset i tid. De två förstnämnda mötena hade omkring 110 respektive 60 deltagare, det sista 

hade ett trettiotal deltagare. Mötena vände sig till delvis olika målgrupper, men exempelvis 

deltog representanter för myndigheter, kommuner, intresseorganisationer som fiske-, jakt- och 

miljöorganisationer, liksom privatpersoner. Vi har valt att bortse från kategorin myndigheter 

och kommuner, i egenskap av offentliga aktörer, för att i stället fokusera på representanter för 

intresseorganisationer, företagare och privatpersoner bland deltagarna. Tre deltagare från 

varje möte har intervjuats. Av dessa var tre ortsbor (närvarande vid mötet främst i egenskap 

av privatpersoner), två turistföretagare, en naturvägledare, en representant för Jägarförbundet,

en representant för lokal intresseorganisation samt en representant för Naturskyddsföreningen.
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2.4 Genomförande av intervjuerna

Sveaskogs verksamhet är spridd i landet och de sex lokala dialogforum som arrangerades 

under 2005 ägde samtliga rum på mindre orter relativt avlägsna från Lund varför vi inte ansåg 

oss ha möjlighet att besöka intervjupersonerna, utan fick nöja oss med att göra intervjuer per 

telefon. Vi hade dock möjlighet att genomföra tre av intervjuerna med Sveaskogs 

representanter vid personliga möten. Samtliga telefonintervjuer spelades in med hjälp av en 

bandspelare kopplad till telefonen. Vid några av intervjuerna blev inspelningskvaliteten något 

bristfällig, men dock tillräckligt bra för att vi skulle kunna använda materialet.

Deacon m.fl. (1999) menar att det kan vara svårt att etablera en avspänd relation till en 

avlägsen röst som inte får något ansikte. Vi upplevde dock att telefonintervjuerna fungerade 

över förväntan väl, som givande och relativt avspända, även om personliga möten hade givit 

ett rikare material. Under inledningen av samtalet försökte vi presentera oss på ett personligt 

sätt, för att försöka skapa ett öppnare samtalsklimat. Efter det att några intervjuer genomförts 

växte också vår förkunskap, vilket förhoppningsvis också kunde bidra till en mer 

förtroendeingivande ton.

Under intervjuerna, som varade omkring 45 minuter med mötesarrangörerna och 30 minuter 

med mötesdeltagarna, använde vi oss av intervjuguide som presenteras i Bilaga 2 och 3. 

Intervjuguiden utformades i enlighet med de teoretiska utgångspunkterna som vi antog i 

början av undersökningen. Teman som ingick var exempelvis mötets syfte och praktiska 

genomförande, vad man främst tog med sig från mötet och beskrivning av ett bra dialogmöte. 

Då vi är medvetna om att dagordningen för samtalet också påverkar innehållet försökte vi 

undvika att direkt nämna vissa ämnen som exempelvis socialt ansvarstagande, även om det är 

svårt att helt undvika att ställa ledande frågor. Bara det faktum att vi berättade för 

intervjupersonerna att vi studerar medie- och kommunikationsvetenskap gör troligen att det 

finns en tendens att särskilt lyfta fram aspekter som de tror intresserar oss. Vi förberedde oss

inför varje intervju exempelvis genom att i största möjliga mån försöka anknyta frågorna till 

det specifika möte som intervjun gällde. I något fall använde vi även utdrag från företagets

egna utvärderingar och bad intervjupersonerna att reflektera över dessa. Intervjuguiden följdes 

inte från början till slut, utan fungerade mer som ett hjälpmedel under intervjuns gång.
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Eftersom det är centralt för den kvalitativa intervjun att skapa ett bra och förtroendeingivande 

samtalsklimat, utan störande moment, är det naturligtvis att föredra att göra 

samtalsintervjuerna vid personliga möten. Därför tog vi möjligheten att åka till Växjö för att 

träffa några av intervjupersonerna på deras arbetsplats. Vissa intervjuer genomfördes på 

kontoret vilket också var intervjupersonernas hemmaarena. En intervju ägde rum på en 

lunchrestaurang och samtidigt som denna intervju fungerade bra genom att det blev ett 

avslappnat samtal blev kvaliteten på inspelningen sämre. Men den gick dock att använda och 

vi antecknade också efteråt våra intryck från intervjun för att ytterligare dokumentera 

samtalet. Vi hade från början hoppats kunna genomföra en fältstudie under ett dialogmöte

som var avsett att genomföras under våren 2006, men mötet blev inställt.

2.5 Undersökningens giltighet och svårigheter

Vi har under undersökningens gång reflekterat över vår metod och insamlingsteknik utifrån 

två dimensioner: validitet och reliabilitet. Med graden av validitet (giltighet) avses om de 

argument som presenteras i studien är relevanta för fallet i fråga (Ekström och Larsson, 2000). 

Reliabilitet (tillförlitlighet) är den grad i vilken de presenterade uppgifterna är riktiga (ibid.).

Vi anser att vi uppnådde en god grad av validitet i undersökningen eftersom de personer som 

intervjuades varit väl insatta i ämnet genom att själv varit delaktiga vid forumen. Vi har under 

arbetets gång gått igenom allt insamlat material flera gånger och valt ut det material som har 

varit mest relevant för vidare analys. En viktig aspekt som kan ha påverkat undersökningens 

reliabilitet på ett negativt sätt är tidsrymden mellan de olika mötena och vår datainsamling. 

Dialogmötena som ligger till grund för vår undersökning ägde rum för sex månader respektive

ett år sedan.

Att inte kunna göra intervjuerna öga mot öga påverkar kvaliteten på intervjuerna. Under de 

personliga mötena upplevde vi att intervjupersonerna var mer öppna och tog egna initiativ i 

högre utsträckning än vid telefonintervjuerna, även om dessa fungerade över förväntan. 

Urvalsmetoden är inte idealisk eftersom vi inte hade totalt inflytande över vilka som skulle 

intervjuas. För två av de tre möten fanns inga fullständiga deltagarlistor på grund av att ingen 

registrering av deltagare skett. I dessa fall gav oss Sveaskog namn på 6-10 personer som de 

visste varit på mötet. Av dessa valde vi själva ut tre namn från respektive lista, utifrån att 

dessa skulle representera både intresseorganisationer, företagare och privatpersoner. Det 
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tredje mötet hade ett begränsat antal deltagare. Här fick vi ta del av deltagarlistan, men 

kontaktade några av de personer som Sveaskogs representant föreslagit eftersom vi fann det 

korrekt att få ett klartecken från dem. För att göra en heltäckande studie av hur dialogmötena

mottagits borde ett urval från samtliga deltagargrupper ha gjorts.
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3 Teoretisk bakgrund

3.1 Definitioner 

Inledningsvis vill vi börja med att definiera ett par av de begrepp vi använder oss av i

uppsatsen – intressent och public relations.

Intressent definieras av Larsson (2001) som alla enskilda individer eller organisationer som 

på något sätt berörs av en organisation och dess verksamhet, oavsett om relationen initieras 

inifrån eller utifrån organisationen. Exempel på intressenter är anställda, kunder, leverantörer, 

massmedier, myndigheter, föreningar och närboende.

Dialogbegreppet som vi återkommer till nedan, kräver som redan inledningsvis konstaterats 

en närmare definition och diskussion om vad det i realiteten innebär, vilket efterlysts inom 

PR-litteraturen. Vi väljer att inte här försöka finna en entydig definition av begreppet, utan 

diskuterar i texten olika författares syn på begreppet.

Strategisk kommunikation är en ofta använd svensk beteckning för engelskans public 

relations (PR). En av de oftast citerade definitionerna av begreppet public relations är från 

Cutlip m.fl.: “Public Relations is the management function that establishes and maintains 

mutually beneficial relationships between an organization and the publics on whom its 

success or failure depends.” (Cutlip m.fl., 2000:6). Definitionen tydliggör den centrala roll 

som relationsskapandet idag anses ha inom strategisk kommunikation.

Vi kommer i texten att använda den engelska termen public relations och dess förkortning PR.

3.2 Public relations som relationsskapande 

Tanken om en symmetrisk tvåvägskommunikationsmodell har sedan den presenterades av 

James Grunig m.fl. under början av 1990-talet blivit upphöjd till ideal för public relations som 

är både effektiv och etisk (Sandberg, 2002). Förmågan att skapa dialog mellan företaget och 

dess intressenter framställs som något som är allt viktigare för framtidens organisation

(Wilson, 2001).
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Denna relationsskapande och symmetriska tvåvägskommunikation bygger på dialogbaserad 

kommunikation och dialogtänkandet ses numera som den önskvärda inriktningen inom public 

relations. Liksom själva dialogformen antas utgöra en grund för ett etiskt uppträdande och 

socialt ansvarstagande från företagens sida (Sandberg, 2002). Innebörden i dialogbegreppet är 

inte entydig, varken inom forskarvärlden eller inom den praktiska tillämpningen, och dialog 

förknippas ofta helt enkelt med alla former av tvåvägskommunikation. En tanke som infinner 

sig vid genomläsning av årsredovisningar är att dialog ofta tycks användas synonymt med ”att 

ha kontakt med”, det vill säga utan hänvisning till syftet, villkoren för eller graden av 

symmetri i kommunikationen, vilket dock är att ställa alltför låga krav på dialogens innebörd.

Flera teoretiker menar att dialogbegreppet i sig problematiseras i alltför liten grad och att 

dialog ofta lyfts fram som den ideala kommunikationsformen på ett alltför villkorslöst sätt 

(Simonsson, 2002). Likaså har det saknats en diskussion om vad den dialogiska principen 

egentligen innebär och hur den kan tillämpas i praktiken (Kent & Taylor, 2002). Vidare kan 

man konstatera att den dialog som främst diskuteras inom PR-forskning är organisationens 

dialog med publiken, snarare än publikens dialog med organisationen (Sandberg, 2002). Vi 

återkommer till några av de mer kritiska rösterna i debatten om dialog och symmetrisk 

kommunikation inom public relations, men börjar med att beskriva hur genuin dialog kan 

definieras samt vilka fördelar respektive svårigheter som ofta lyfts fram gällande dialogen 

som arbetssätt.

3.3 Dialog

3.3.1 Utmärkande för dialog
Medan ett vanligt samtal ofta handlar om att utbyta meningar, brukar dialog betecknas som ett 

samtal där människor tänker tillsammans. Isaacs talar om ”dialog /som/ ett samtal med 

centrum och inte med marginaler” (Isaacs, 1999:40). Skapande av förståelse och mening är 

kärnan i dialogprocessen och i dialogen ska deltagarna utveckla förmågan att lyssna och 

upptäcka mer än summan av de enskilda åsikterna. Dialogen vara ett samtal om ett tema i 

relativt fri form utan en agenda som alltför mycket styr innehållet eller lockar fram invanda 

åsikter hos parterna (Simonsson, 2002). Samtalsklimatet ska tillåta att deltagarna inte bara 

uttrycker sina offentliga åsikter utan även vågar uttrycka mer personliga synpunkter 

(Olausson, 1999).
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I en diskussion håller deltagarna fast vid sina ståndpunkter och försvarar och argumenterar för 

dessa och fokus ligger på att nå ett avslut i form av ett beslut (Isaacs, 1999). Detta medan 

deltagarna ska gå in i en dialog mer förutsättningslöst genom att avvakta med att ta ställning 

för att behålla öppenhet inför olika perspektiv. Dialogen behöver, enligt Isaacs, inte leda till 

konsensus eller gemensamma ställningstaganden som ska leda till gemensam handling 

(Simonsson, 2002).

Dialogen kännetecknas av att vi respekterar och lyssnar på de andra för att få en djupare 

förståelse för deras synpunkter, fastän de skiljer sig från våra egna. Dialogisk kommunikation 

bygger på en insikt om ömsesidighet, vilket innebär ett erkännande av att organisationen är 

beroende av sina intressenter och därför måste vara inriktad på samarbete med ett långsiktigt 

perspektiv. Organisationen måste inse värdet av att också lyssna på aktörer som motsätter sig 

organisationens verksamhet eller mål (Kent & Taylor, 2002).

Dialog är krävande eftersom den skapar förväntningar hos omvärlden och om dialogformen 

missbrukas eller förväntningarna inte uppfylls, kan detta i stället påverka relationerna med 

intressenter i negativ riktning. Man kan aldrig förutse vad som kommer att inträffa i ett möte 

med en annan – och de öppna ramarna för dialogformen gör att situationen ännu mindre går 

att ”kontrollera”. I dialogen delar deltagarna med sig av både personliga värderingar och sin 

hållning i den aktuella frågan vilket skapar sårbarhet, samtidigt som denna öppenhet är 

förutsättning för att ett utbyte ska kunna ske. Det dialogen ger, enligt Kent och Taylor, är en 

starkare relation som kan hjälpa organisationen att undvika eller minimera osäkerhet och 

missförstånd mellan sig själv och omvärlden (Kent & Taylor, 2002).

3.3.2 Motiv för dialog
Inom organisationskommunikationen brukar dialog lyftas fram som ett medel för gemensamt 

lärande och ökad delaktighet inom organisationen. Dialogen anses kunna leda till nya insikter 

och kunskaper, utöver det som enskilda aktörerna kan nå på egen hand (Simonsson, 2002). På 

samma sätt är ett av argumenten för ett företag att ha dialog med sina intressenter att bättre 

beslut kan fattas utifrån ny kunskap, insikter och att nya perspektiv förs in i verksamheten. 

Genom att engagera sig i dialog med sin omvärld får organisationen ett bredare perspektiv att 

utgå ifrån vid beslutsfattande (Kent & Taylor, 2002).
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Genom att ingå i dialog med centrala intressentgrupper kan organisationen i ett tidigt skede 

bli medveten om potentiella tvistefrågor som det finns meningsskiljaktigheter och oenighet 

kring, det vill säga som verktyg för det som brukar kallas issues management. Andra motiv 

för organisationer att arbeta dialogiskt är enligt Kent och Taylor (2002) att dialogen kan leda 

till att ett starkare stöd uppnås bland allmänheten eller hos särskilda intressenter och att 

organisationens image förbättras. Genom att agera proaktivt, det vill säga att agera innan 

ifrågasättande eller kritik uppstår, kan organisationen bidra till att definiera den sociala 

verkligheten och därmed det sätt på vilket organisationen uppfattas (Falkheimer & Heide, 

2003).

Det finns idag växande förväntningar hos intressentgrupper på att organisationer ska handla 

på ett mer öppet, socialt ansvarstagande sätt (Regester & Larkin, 2005). Intressenternas 

förtroende för organisationen kan ökas genom att intressenterna involveras i de dilemman 

som organisationen står inför, och ett sätt att göra detta är just genom dialog med olika 

intressenter (Kaptein & van Tulder, 2003). L’Etang pekar på att aktiviteter som på olika sätt 

uttrycker ett företags sociala ansvarstagande ofta används som PR-verktyg för att skapa 

relationer till särskilda grupper i t.ex. lokalsamhället. Detta sänder en positiv bild av företaget

till andra grupper i samhället, vilket också ofta är företagets syfte. Att detta ibland utgör 

organisationens huvudsyfte, är något som L’Etang (1996) anser gör att den etiska aspekten i 

agerandet blir problematisk. Goda relationer med lokalsamhället kan sedan fungera som en 

investering inför framtiden i form av ett ökat förtroendekapital (Palm & Falkheimer, 2005).

Dialog kan även användas i förstärkande och bekräftande syfte. Autokommunikation, det vill 

säga självrefererande kommunikation, används av organisationer för att förstärka sin identitet 

eller bekräfta organisationens värderingar eller angelägenheter (Cheney & Christensen, 

2001a). Företag är intresserade av att veta hur deras agerande, såsom miljö- och 

anställningspolicies uppfattas av omvärlden, och då är dialog bara ett sätt att få synpunkter om 

den egna verksamheten. Detta kan framföras som något negativt eftersom det kan ses som att 

organisationen agerar i egenintresse. Samtidigt är kommunikation i självbekräftande syfte är

något som alla människor, grupper och samhällen ägnar sig åt, varför det inte är unikt för 

organisationer (Heide m.fl., 2001).



17

Det intressenterna i sin tur kan uppnå, enligt Kent och Taylor (2002) som dock inte nämnvärt 

utvecklar intressenternas perspektiv i dialogen, är att de kan påverka organisationen att 

tvingas visa ett större ansvarstagande och förbättrad redovisning av sin verksamhet samt att på 

andra sätt få ökat inflytande. Leitch och Neilson (2001) t.ex. pekar på den svårighet som ett

samarbete kan innebära för intressentgrupper som befinner sig i en underordnad position 

gentemot en stor organisation.

Det är viktigt att fastslå att dialog inte är någon patentlösning som automatiskt leder till att 

företag agerar mer etiskt. Dialogen är heller inte alltid den rätta kommunikationsformen, 

eftersom public relations i vissa fall måste ha en reaktiv funktion, det vill säga användas som 

en reaktion på andras agerande eller på händelser i omvärlden (Leichty, 1997). Att ett företag

skapar en yttre struktur för dialog, är i sig inte någon garanti för att reell dialogisk 

kommunikation kommer till stånd eller att organisationen verkligen är intresserad av att ha en 

dialog (Sandberg, 2002). Organisationen måste besluta sig för att engagera sig i reell dialog 

för att den ska uppstå (Kent & Taylor, 2002).

Beskrivning av dialogen ovan har stora likheter med Grunigs modell för symmetrisk 

tvåvägskommunikation. Dialog är ett nyckelbegrepp i det ideal för PR-verksamhet som 

Grunig beskriver och vi övergår nu till en kort översikt över denna teoribildning.

3.4 Dialog enligt Grunig

Trots att James Grunig kritiserats mycket inom forskarvärlden så utgör hans teoribildning 

fortfarande det dominerande perspektivet och mycket av dagens forskning kretsar kring eller 

åtminstone refererar till hans PR-modeller (Eriksson, 2002). Liksom många andra kommer 

därför även vi att använda oss av Grunigs begreppsapparat för att undersöka den praktiska 

tillämpningen av dialogen som redskap. Grunig tecknade ursprungligen fyra modeller för 

public relations som kan ses som en beskrivning av praktikens historiska utveckling och som 

en typologi över verksamhetsformer för public relations (Grunig m.fl., 2002). Kort sagt har 

idealet och i viss mån också den historiska utvecklingen gått från ensidig övertalning till ett 

dialogperspektiv med betoning på symmetri (Falkheimer, 2004).

De två första två modellerna - publicitetsmodellen och informationsmodellen - beskriver båda 

envägskommunikation. Enligt publicitetsmodellen handlar PR om att skapa uppmärksamhet 
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för organisationen, utan några tydliga krav på sanningsenlighet och kommunikationens syfte 

kan likställas med propaganda. I den andra, informationsmodellen, är syftet att sprida korrekt, 

men oftast fördelaktig information om organisationen. Den tredje modellen är den 

asymmetriska tvåvägsmodellen där det inte längre är fråga om envägskommunikation, 

eftersom sändaren är intresserad av återkoppling från mottagaren. Dock är det fortfarande ett 

obalanserat förhållande, eftersom återkopplingen endast sker med syfte att undersöka hur 

mottagare bäst kan övertalas att godta organisationens ståndpunkter och att handla i enlighet 

med organisationens intressen (Grunig & Hunt, 1984).

I den symmetriska tvåvägsmodellen är ömsesidig förståelse och dialog ledord. Här frångås

begreppen sändare och mottagare och antar i stället att det är fråga om kommunikation mellan 

grupper mellan vilka det råder ett balanserat och jämställt förhållande. Medan det endast är 

publikerna som förväntas förändra sina attityder eller beteenden i den asymmetriska 

modellen, ska även organisationen i den symmetriska modellen vara beredd att förändra sina 

ståndpunkter eller sitt agerande. Ofta är det dock så medger författarna att parterna varken 

förändrar sina attityder eller sitt beteende. De ser även uppnådd ökad ömsesidig förståelse 

som ett mått på att kommunikationen varit framgångsrik (Grunig & Hunt, 1984).

Grunig reviderade senare sin syn på den symmetriska modellen, efter en omfattande empirisk 

undersökning av organisationers PR-verksamhet utifrån de fyra modellerna (Excellence-

studien), vilken visade att få exempel fanns på organisationer som arbetade enligt den sista 

idealiska modellen (Leitch & Neilson, 2001). En ny modell presenterades, excellence-

modellen, delvis också som svar på kritik som riktats mot den symmetriska modellen. Den 

bygger på en organisation som har symmetriska ambitioner, men som i praktiken blandar

asymmetriska och symmetriska arbetsmetoder. Denna kombination som också kallas mixed 

motive-modellen lyftes fram som den modell organisationer i realiteten kan arbeta utifrån 

(Eriksson, 2002).

Modellen är inspirerad av spel- och förhandlingsteori och i modellen erkänns att båda parter 

har egna intressen i en dialog, samtidigt som de kan finna gemensamma lösningar på vilka 

bägge parter har något att vinna, så kallade win win-lösningar (Grunig m.fl., 2002).

Deltagarna måste lyssna utöver att argumentera, och en av poängerna blir just att deltagarna 

inser vikten av att få förståelse för den andres synpunkter för att kunna nå en lösning. Grunig 
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m.fl. beskriver symmetrin som ett pendlande mellan förvar och samarbete och menar att 

deltagarna kan ses som ”cooperative antagonists” (Dozier m.fl., 1995).

Grunig beskriver ofta PR-funktionen som en medlare mellan organisationen och dess 

publiker, till och med som en ”ombudsman” för allmänheten inom organisationen (Grunig & 

Hunt, 1984:47). Detta i likhet med en tradition av att se public relations-funktionen som 

organisationens samvete, något som L’Etang (1996) menar är en stark mytbildning inom 

fältet. Grunig menar också att det ligger ett ansvar hos organisationen att utveckla relationer 

till alla publiker, inte bara publiker som påverkar eller potentiellt kan påverka organisationen

(Grunig m.fl., 2002).

3.5 Är symmetritanken möjlig inom public relations?
Grunigs symmetriska tvåvägsmodell förutsätter att syftet är att genom dialog uppnå förståelse. 

Kritiker menar dock att dialogbegreppet inte preciseras tillräckligt och att symmetribegreppet 

är betydligt mer komplext än Grunig föreslår (Cheney & Christensen, 2001b). Många kritiker 

har hävdat att den symmetriska tvåvägsmodellen är ett utopiskt ideal (L’Etang, Pieczka 1995 

refererade i Grunig m.fl., 2002). En organisations kommunikation aldrig helt kan frigöras från 

dess ekonomiska intressen, varför det är problematiskt att jämställa symmetrisk 

kommunikation med reell dialog (Sandberg, 2002).

Många hävdar att public relations per definition innehåller en asymmetri som man inte kan 

komma ifrån (L’Etang, 1996). För en organisation är syftet med public relations ytterst, enligt 

t.ex. Leitch och Neilson (2001), att uppnå organisationens mål genom att försöka vinna ett så 

starkt stöd i samhället som möjligt och samtidigt att minimera motståndet från dem som 

motsätter sig organisationens verksamhet. En annan synpunkt är att den symmetriska 

modellen utgår från att parterna har en gemensam strävan efter social balans och harmoni, 

som överbryggar de respektive ståndpunkterna. En sådan strävan, skriver Leichty (1997), kan 

inte alltid antas finnas från början utan måste först uppnås innan ett dialogiskt utbyte kan ske.

Leitch och Neilson hör till de författare som pekar på frånvaron av maktbegreppet i Grunigs 

teori, liksom maktfrågor tenderar att underskattas generellt i den gängse PR-forskningen 

(Falkheimer, 2004). De menar att det funnits en tendens att inom PR-teorin i enlighet med 

Grunigs modeller fokusera på formen snarare än på organisationens syfte med 
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kommunikationen. På ett djupare handlar kommunikation om makt och strategi, anser 

författarna, och pekar på den uppenbara asymmetri gällande makt och inflytande som finns 

mellan en organisation och vissa intressentgrupper (Leitch & Neilson, 2001).

Organisationens ansträngningar att skapa relationer till sina intressenter gäller också ofta,

menar Cheney och Christensen (2001a), endast de publiker som anses vara strategiskt viktiga 

för organisationen. Det är med andra ord i hög grad organisationen som väljer vilka grupper 

de ingår relationer med. För att undvika dialogens oförutsägbara resultat kan organisationen 

också frestas att på förhand bestämma villkoren för de offentliga samtal i vilka de deltar och 

på så sätt styra ramarna för dialogen (Leitch & Neilson, 2001).

Med den förändrade synen på syftet och tillvägagångssättet inom public relations har 

naturligtvis även synen på mottagarna eller publiken förändrats. Enligt det dialogiska 

förhållningssättet ska intressenterna lyftas till jämlikar med organisationen, medan de 

tilldelats en mer sekundär roll inom tidigare, traditionell public relations (Kent & Taylor, 

2002).

3.6 Strategisk respektive dialogisk publiksyn 

PR-forskningen har dominerats av en instrumentell inriktning, det vill säga av tillämpad 

forskning som i grunden försökt besvara frågan vad effektiv public relations är, vilket också 

Grunigs modeller är ett uttryck för (Falkheimer, 2004). Det innebär också utgångspunkten för 

forskningen varit ett organisations- och ledningsperspektiv, vilket lett till att även publiken 

diskuterats huvudsakligen ur detta perspektiv. Få studier har gjorts om organisationers 

relation till publiken utifrån intressenternas uppfattningar (Leitch & Neilson, 2001). I den mån 

publikgruppen studerats handlar det främst om utvärdering av informationsinsatser (Larsson, 

2002).

Leitch och Neilson beskriver två skilda synsätt på publiken, nämligen ett strategiskt och ett 

dialogiskt synsätt. Det strategiska synsättet som dominerar fältet, definierar publiken som 

målgrupper, objekt, för budskap som organisationer riktar mot dem. Publiken saknar kraft att 

driva egna frågor, utan tar in och reagerar på budskap från organisationen. Det dialogiska 

synsättet däremot definierar publiken som aktiv och jämlik deltagare i en dialog med 

organisationen. Publiken ses som självständig med förmåga att föra upp egna frågor på 
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agendan och formulera egna strategier. Detta synsätt utgår en symmetrisk 

kommunikationsmodell, medan den reaktiva publiksynen i praktiken utesluter en symmetrisk 

relation (Leitch & Neilson 2001; Sandberg, 2002).

Inom samtida PR-forskning riktas ett större intresse mot den proaktiva synen på publiken. 

Liksom dialog har blivit ett modeord så har det blivit politiskt korrekt att tala om publiken 

som ett aktivt subjekt, menar Sandberg (2002). Leitch och Neilson (2001) anser dock att även 

det dialogiska synsättet är förenklat och förledande eftersom publiker framställs som om de 

vore jämställda med organisationen i samtalssituationen, vilket de ifrågasätter.

Grunigs modeller för public relations liksom begreppen strategisk och dialogisk publik 

kommer att användas för att undersöka mötesverksamheten i vår studie, men innan vi övergår 

till analysen ser vi till vad dialog kan innebära i praktiken.

3.7 Dialog i praktiken
Vid en genomläsning av både beskrivningar av och debatten kring det symmetriska idealet är 

det lätt att emellanåt slås av avsaknaden av handfasta exempel på hur symmetri kan 

operationaliseras. Det är viktigt att definiera vad man i praktiken menar med ord som dialog

också för att ramarna ska vara tydliga för deltagarna i en verksamhet. För det första är det 

viktigt att skilja på information och dialog, inte minst eftersom det som på pappret ibland 

kallas i dialog vid närmare betraktande i själva verket rör sig om information. Palm och Hedin

(2001) beskriver exempelvis skillnaden mellan informationsmöte och dialogmöte (se Figur 1).

På informationsmötet betraktas mottagaren som en strategisk publik, en måltavla för 

organisationens budskap, medan dialogmötet förstås bör präglas av en mer dialogisk 

publiksyn. Mötet är ett resurskrävande medium varför det bör utnyttjas maximalt och 

användas just för att skapa dialog, vilket det är bäst lämpat till. Är syftet att sprida information 

kan mötesformen ersättas av trycksaker, annonser eller tidningsartiklar. Mötesformen kan 

dock fylla andra funktioner, även om syftet för organisationen främst är att informera. En 

fördel för organisationen kan vara att mötesformen i sig signalerar öppenhet och intresse. För 

publikens del kan möjligheten att ställa frågor innebära att svar på mer specifika frågor kan 

erhållas (Palm & Hedin, 2001). Dialogen ger också större möjlighet att både förstå och 
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påverka andras tolkningar, genom att försöka nyansera tolkningen om man tror att de andra 

inte förstår eller misstolkar budskapet (Falkheimer & Heide, 2003).

Figur 1 - ur Palm & Hedin, 2001:52

Informationsmöte Dialogmöte

Mål Kunskapsöverföring Intresse, engagemang och 

aktivitet

Innehåll Vad som gäller, färdiga 

lösningar

Nya idéer, problem som 

behöver lösas, möjligheter 

som kan utvecklas

Hjälten Mötesledaren Mötesdeltagaren

Publiken Passiv Aktiv

Inlägg från 

publiken

Inte populärt, risk för att mötet 

drar över tiden

Uppmuntras

Varaktighet Kommunikationsprocessen 

tar slut när mötet är slut

”Eftervården” viktig

Förberedelser ”Kom som Du är” Rätt inställning till mötet är en 

förutsättning för framgång
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4 Analys

4.1 Bakgrunden till Forum Sveaskog

Sveaskogs uppdrag från ägaren är att ”förvalta skogen föredömligt och arbeta 

lönsamhetsinriktat och med miljöhänsyn bidra /../ till en långsiktig hållbar utveckling”. I 

årsredovisningen framhålls att ”Företaget /../ för en aktiv dialog med intressenter”, vilket 

Sveaskog lyfter fram som en del i företagets sociala ansvarstagande. Företaget anger således 

tydligt det som brukar kallas ”the triple bottom line”, vilket innebär ett ekonomiskt, 

miljömässigt och ett socialt ansvar (jämför Zadek, 2001; Sveaskog, 2006a).

När företagets dialogforum Forum Sveaskog först presenterades i 2003 var syftet att ”förankra 

Sveaskogs vision och värderingar bland ‘skogens opinionsledare’ och att samtidigt inhämta 

kunskaper om hur samma personer uppfattar Sveaskogs vision och verksamhet” (internt 

material). Tanken var också att etablera ett nytt synsätt i den lokala verksamheten och ”att 

dialogen fortsättningsvis skulle bli en del av vardagen” (www.springtime.nu). Det närmare 

syftet med mötet lämnas till arrangörerna att definiera på varje enskild ort. I den handbok som 

informationsavdelningen utformat nämns att mötena kan syfta till att i första hand stärka vissa 

relationer, informera om specifik satsning eller fråga, samla in kunskap och synpunkter, öka 

närvaron på en viss plats, få igång en särskild diskussion eller att skapa fler samarbeten. Vårt 

intryck är att arbetssättet fortfarande har prägel av att uppfattas som ett starkt önskemål från 

ledningshåll medan man lokalt delvis söker syfte, målgrupp samt form för mötena. De möten 

som arrangerades under 2005 hade också olika prägel både till utformning och innehåll.

När vi närmat oss denna studie har vi funnit två kommunikationsprocesser som i själva verket 

är lika betydelsefulla – utöver det praktiska genomförandet av mötena även den interna

förankringsprocessen av arbetssättet. Flera av intervjupersonerna på Sveaskog vittnar om ett 

initialt internt motstånd mot det ambitiösa formatet då projektet forum Sveasskog först

lanserades. Det omnämns som påkostat, märkvärdigt och tekniskt avancerat och det fanns en 

ovana i att samlat bjuda in en bred skara intressenter för att diskutera hur de såg på företagets 

vision och uppdrag. Vi kommer i följande kapitel diskutera olika aspekter av projektet för att 

skapa en bättre förståelse av dialogsituationen både utifrån de Sveaskoganställdas och 

intressenternas uppfattningar.
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4.2 Motiv för företaget

I intervjumaterialet har vi funnit ett antal olika motiv som företagets representanter nämner 

för mötenas genomförande, som diskuteras, varefter vi övergår till att se hur deltagarna 

uppfattat mötets syfte och vilka deras egna motiv varit för att delta i mötet.

4.2.1 Information eller dialog?

Liksom vi konstaterat ovan så har det varit fråga om möten främst med syfte att informera om 

Sveaskogs verksamhet som helhet, liksom att ge deltagarna möjlighet att ställa frågor och 

skapa möjlighet för diskussion. Utifrån Palm och Hedins (2001) grundläggande modell över 

skillnaden mellan informationsmöte och dialogmöte finner man i mötesformerna främst 

element av information, men också något element av dialog. Mötena måste huvudsakligen 

uppfattas som informationsmöten då syftet att informera, presentera ett sammanhang och 

skapa förståelse för den egna verksamheten tycks ha dominerat, även om publiken gavs 

möjlighet att ställa frågor och gruppdiskussion i vissa fall var del av programmet. Vid det 

utvärderingsmöte som gjordes efter ett av mötena på kvällstid konstaterade arrangörerna 

själva att det främst varit fråga om ett informationsmöte och att man innan genomförande av

ytterligare dialogmöten tydligare för sig själv måste klargöra syftet och välja mötesform efter 

det. Medvetenheten internt om att man ännu prövar sig fram för att finna formerna för en 

dialog är tydlig.

För att ett dialogmöte ska falla väl ut kräver det engagemang och motivation inte bara från 

arrangörerna utan också från mötesdeltagarna. Det kräver också rätt förberedelse i form av att 

arrangören redogjort för ramarna för mötet redan i samband med inbjudan eller vid mötets 

början. Är det så att dialogmötet verkligen ska leda till ett ömsesidigt utbyte och ska fungera 

som en viktig kanal för att fånga upp åsikter som är till nytta i verksamheten, så måste 

organisationen troligen tydligt kommunicera detta. Informationsmötet däremot betecknas av 

devisen ”Kom som du är” enligt Palm och Hedin (2001) vilket nog snarare varit fallet vid de 

möten vi studerat.

Publikens förväntningar spelar således naturligtvis in på mötets utformning. Eftersom det är 

första gången företaget bjuder in allmänheten till dylika möten är det naturligt att människor 

kommer av intresse och för att få möjlighet att i första hand ställa frågor, som också täcker 

mycket skilda intresseområden. Intervjupersonerna som arrangerat mötet med drygt hundra 

deltagare konstaterar att det var omöjligt att ha en dialog med en så stor och heterogen grupp. 
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Även om det finns exempel hos Olausson (1999) som visar att det går att genomföra möten i 

dialogisk form också med hundratalet deltagare, så kräver en övergripande dialog om 

förväntningar på företaget troligen mer tid och en annorlunda inramning. Syftet med mötet 

har heller inte varit något annat än att svara på publikens frågor och därigenom få en känsla 

för stämningen och vilka frågor som är mest aktuella för de närvarande representanterna för 

allmänheten.

Under det möte som ägde rum under dagtid fanns gruppdiskussionen med som en tydlig del 

av programmet, vilket skapade mer utrymme och bättre förutsättningar för dialog, även om 

varken arrangören av mötet eller de deltagare vi intervjuat lyfter fram diskussionen som något 

av det de minns som mest givande. Här kan säkert tidsfaktorn spela in eftersom intervjuerna 

genomfördes omkring ett halvt år efter mötestillfället. Vårt intryck är dock att denna typ av 

gruppdiskussion kräver tydliga ramar för att skapa motivation och ett tydligt syfte för 

deltagarna.

Ett viktigt syfte med mötena för företaget var alltså egentligen kunskapsöverföring, även om 

engagemang och intresse också fanns för att höra deltagarnas frågor och kommentarer. Detta

är en förutsättning för ett dialogiskt möte. Som vi uppfattat situationen handlar det 

huvudsakligen för företagets sida om att föra ut ett tydligt budskap och att vinna förståelse, 

snarare än att just i denna mötesform ha fokus på att identifiera nya idéer, problem eller 

möjligheter, vilket i högre grad sker i en dialog (Palm & Hedin, 2002). Publiken uppmuntras 

att vara aktiv, vilket är nödvändigt för att en dialog ska kunna komma till stånd. Mötesformen 

och likaså det nödvändiga tillåtande klimat som bland andra Olausson (1999) beskriver är 

något som arrangörerna försökt skapa. Detta har således uppmuntrat aktivitet, men med något 

varierande resultat. Mötena har säkert bidragit till en återkoppling i form av en påminnelse om 

vilka frågor som är aktuella för olika intressenter, en sorts omvärldsbevakning. Denna 

funktion är inte något som intervjupersonerna från Sveaskog i första hand lyfter fram som 

resultat av mötet.

4.2.2 Vidga referensramar
Företaget har mycket löpande kontakter med intressenter i sin vardag men diskuterar då mer 

specifika sakfrågor. En tydlig önskan med mötena från företagets sida är att för deltagarna 

teckna ett sammanhang för den egna verksamheten och på så sätt vinna förståelse för sitt 
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uppdrag och svårigheten i de avvägningar som ständigt görs mellan t.ex. ekonomiska, miljö-

och sociala hänsynstaganden.

Just det att det är en så bred verksamhet vi har… Se liksom den 
svårighet och balansgång som vi har att göra i vår verksamhet.

Anställd Sveaskog

Detta bredare sammanhang menar flera av mötesarrangörerna också blir tydligt genom de inte 

sällan motsatta synpunkter som uttrycks av andra mötesdeltagare, vilket vi återkommer till.

Då mötena utgör ett proaktivt agerande från företagets sida - de arrangerades inte som svar på 

uttryckt missnöje gällande någon särskild del av verksamheten - ger mötestillfället med andra 

ord företaget möjlighet att bidra till att definiera verkligheten och de ramar inom vilka bilden 

av företaget skapas. Mötesformen som interpersonellt möte gör också att företaget genom sina 

svar försöker ge en mer mångfasetterad och nyanserad bild av de villkor företaget verkar 

inom (Falkheimer & Heide, 2003). Särskilt vid ett av mötena avsattes rikligt med tid för att gå 

runt i lokalen och tala med företagets representanter, vilket både gav deltagarna möjlighet att 

få mer precisa svar på sina frågor samtidigt som företagets representanter kunde förklara 

eventuella oklarheter (Palm & Hedin, 2002; Falkheimer & Heide, 2003).

4.2.3 Signalera öppenhet

Ett av syftena med ett dialogmöte menar Palm och Hedin (2002) är att signalera öppenhet, 

och detta är ett uppenbart syfte för företaget. I den interna handboken skrivs exempelvis: 

”Bjud in många, det är också ett sätt att skapa öppenhet - att bjuda in”. Särskilt de möten som 

genomfördes på kvällstid var ett nytt initiativ och bara det faktum att företaget inbjuder till ett 

dylikt möte har troligen ett starkt symbolvärde, vilket också en del av deltagarnas svar vittnar

om. En av mötesarrangörerna talar om att visa att man står till förfogande.

Fast i vår bransch har vi ju inte så mycket den typen av aktiviteter som 
vi kanske borde. Det blir ju så att vi har ju möten i samband med att vi 
avverkar och så, då har vi ju det. Men just det här att bjuda till 
någonting i syfte att informera och att svara på frågor. Ja, att vi står 
till förfogande, det upplevde vi nog alla att det var positivt.

Anställd Sveaskog

Flera intervjupersoner gav en bild av att just skogsbruket är en bransch med liten tradition av 

öppenhet och insyn och denna form av mer proaktiva arbetssätt. ”Vi har liksom vant oss vid 
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att hålla en ganska låg profil och sen bli angripna och liksom vänta på det då, i 

försvarsposition”, säger en av dem vi talat med. Ett tydligt motiv är således att skapa en bild 

av öppenhet, tillänglighet och ökad synlighet, det vill säga att påverka företagets image (Kent 

& Taylor, 2002).

En annan intervjuperson talar om symbolvärdet i den ”uppställning” som företaget gjorde 

genom att hela den regionala ledningen för företaget fanns representerad, liksom också de 

lokala representanterna som de flesta intressenter har mest kontakt med. Att det är de lokala 

representanterna som möter intressenterna menar en intervjuperson ökar trovärdigheten, 

jämfört med om det skulle vara personer från den centrala ledningen, och bidrar till ett ökat 

förtroende.

Ett annat tydligt motiv, särskilt kanske för de möten där allmänheten bjudits in, är förstås att 

bidra till bättre relationer till lokalsamhället och öka förtroendet för företagets representanter. 

(Palm & Falkheimer, 2005). En av intervjupersonerna talar t.ex. om att något som ofta 

framkommer är att de är alltför osynliga lokalt och att mötet togs väl emot för att 

intressenterna önskar sig att företaget ska finnas med mycket mer ”i vardagen”.

4.2.4 Visa ansvarstagande

Dialog med intressenter nämns av t.ex. Zadek (2001) som ett verktyg för organisationers 

arbete med socialt ansvarstagande. Sveaskogs ledning är i hållbarhetsredovisningen tydlig 

med att dialogen, särskilt den lokala dialogen, är ett sätt för företaget att uttrycka socialt 

ansvarstagande på. Även hos dem som ansvarat för genomförandet av dialogmötena finns 

exempel på uttalandet som ger uttryck för en känsla av att man vill vara synlig och vara en 

ansvarstagande part i lokalsamhället.

Ja, vi är ju en stor markägare i kommunen och det känns ju bra då att 
kunna bjuda in till något sån´t här, tycker jag. Lite annorlunda.

Anställd Sveaskog

Under intervjuerna har inte frågan om de lokala dialogmötena som en form av socialt 

ansvarstagande direkt ställts för att undvika att styra samtalsagendan, men ämnet har i vissa 

fall kommit till uttryck ändå, som i citatet ovan. Eftersom allmänheten bl.a. är stor användare 

av skog och mark ”känns det bra” att stå till förfogande för att kunna bemöta deras 
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funderingar. I studien har vi inte fördjupat oss i de motiveringar eller de etiska överväganden 

kring frågan om varför ett företag t.ex. på detta sätt bör ta ansvar i lokalsamhället. Säkert 

skulle man finna många bottnar i varje persons svar på denna fråga. Konstateras kan dock att 

ett motiv från centralt håll är att kunna redovisa detta ansvarstagande utåt mot ägaren, kunder

med flera. En viktig funktion för ansvarstagande i form av dialog är alltså att signalera vissa 

värden mot en tredje part (jämför L’Etang, 1996).

Intressant är att informationschefen i intervjun anger att företaget känner förväntningar på sig 

från ägaren att vara ett föredöme också vad gäller dialogen och att initiativ såsom dialogforum 

uppskattat. Detta nämner hon i samband med att hon talar om företagets arbete med 

profilering generellt, vilket åter igen tydliggör att syftet med dialog i första hand är att skapa 

en positiv bild av företaget och att bidra till synliggörande.

4.2.5 Intern bekräftelse

Mötena ger även tillfälle för företaget att lyfta blicken från den dagliga verksamheten och

påminnas om den mångfasetterade omvärld som företaget verkar i. Cheney och Christensen 

(2001a) talar om att dialogen kan ha en sorts förstärkande och bekräftande funktion. Utöver 

att företaget med dessa möten vill få reaktioner och synpunkter på den egna verksamheten och 

t.ex. sin miljöpolicy, talar informationschefen också om en sorts intern bekräftelse av att 

intresset i omvärlden är stort för företagets verksamhet och att de frågor företaget arbetar med 

till vardags känns relevanta även för intressenterna. Hon beskriver det på följande sätt:

Ett bra Forum Sveaskog är där vi får frågor och synpunkter som gör 
att vi kan .. och där vi, där man i distrikten känner att det här är ju 
relevant, att det finns ett intresse för vår verksamhet och det är 
relevanta frågor och… /…/ När man får den aha-upplevelsen internt 
och när de som kommer får en ökad kunskap om vår verksamhet.

Informationschef, Sveaskog

Likaså talar en av intervjupersonerna om att resultatet av ett dialogmöte är en förstärkt känsla 

av att företaget redan väger in många av de hänsyn som också intressenterna lyfter fram. 

Mötena blir alltså ett sätt att ställa den egna verksamheten mot omvärldens syn på företaget. 

Här är det naturligtvis av vikt att företaget förmår vara mottaglig också för synpunkter och 

krav som motsäger organisationen om det ska vara en genuin dialog.
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4.2.6 Mötesplats för intressenter

En poäng med mötena som utpekas av flera av arrangörerna är att intressenterna under mötet 

hör varandras åsikter och på detta sätt eventuellt själva inser nya problem eller får insikter om 

omvärlden. Flera av intervjupersonerna på företaget lyfter fram det positiva och nya i att på 

dessa möten blanda olika intressentgrupper. Att intressenterna också hör varandras åsikter 

bidrar också till att tydliggöra de skilda intressen som företaget ställs inför i sin verksamhet 

och ökar förståelse för den balansgång företaget ser sig stå inför.

Ja… det är liksom att en SNF:are (Sveriges Naturskyddsförening) och 
en same har ju sin snäva bild med sitt tunnelseende om Sveaskog och 
om skogsbruk över huvud taget. Och att de får liksom en bredare bild 
än vad de hade innan mötena, förstå kanske den komplexa värld vi 
sitter i. Har man de här specifika mötena då blir det ju bara 
tunnelseende. 

Anställd Sveaskog

Hos mötesdeltagarna fann vi inte lika tydliga reflektioner över denna aspekt, även om det var 

ett par intervjupersoner som kom in på temat. Mötena har för företaget också en tydlig 

relationsskapande funktion genom att företaget träffar personer de endast haft telefonkontakt 

med och kan skapa en mer personlig relation, vilket även flera av mötesdeltagarna tydligt 

lyfter fram som ett av de viktigaste resultaten av mötet.

Vi är en utspridd organisation och vi behöver nog det här att träffa 
folk. Även om många av dem kanske är såna som vi haft ett samtal i 
telefonen med eller så. Men det är /annars/ inte möjlighet att träffa 
dem, att /lära/ känna varandra på det sättet. Och det tror jag för oss 
lokalt, att det /…/ är en väldigt viktig del av det. Man får liksom en 
annan /…/ mycket bättre bild /…/ av var de står någonstans.

Anställd Sveaskog

Citatet illustrerar också att mötet kan bidra till en kartläggning av omvärlden för företaget

genom att de kan få en bättre förståelse för den enskilde intressentens åsikter i förhållande till 

andra intressenter. En av intervjuerna med Sveaskogs representanter gav exempel på att det 

var värdefullt att få en ökad förståelse för de inbördes positionerna i lokalsamhället, för att 

ibland upptäcka att den som varit mycket aktiv i kontakterna per telefon t.ex. inte alltid 

representerar en stor del av ortsbefolkningen. Åter igen är detta exempel på en sorts 

omvärldsbevakande funktion som Kent och Taylor (2002) nämner.

Att genom att signalera öppenhet på det sätt som dessa möten gjort och därmed försöka 



30

påverka bilden av företaget, är naturligtvis något som kan tolkas på olika sätt. Nedan ges en 

redogörelse för hur de deltagare vi intervjuat tolkat företagets syfte med mötena och vilka 

funktioner de anser mötet ha haft för dem själva.

4.3 Deltagarnas tolkning och motiv

4.3.1 ”PR” eller öppenhjärtlig information?

De inbjudna mötesdeltagarna tolkade i regel syftet och flera av dem beskriver också mötet 

som ”ett vanligt informationsmöte” och att huvudsyftet för Sveaskog var att presentera sin 

egen verksamhet med fokus framför allt på sin miljöprofil. Graden av skepsis mot hur ensidig 

den presenterade bilden av företagets verksamhet var varierade. Hela skalan fanns egentligen 

representerad hos intervjupersonerna – från en mycket skeptisk läsning av både mötesformen 

och innehållet till relativt välvilliga läsningar.

En av de mer skeptiska intervjupersonerna talar om att företaget genom mötet försöker 

förbättra sin image och avfärdar det som PR för företaget.

Det var mycket PR för Sveaskog. Och mycket det här varför man 
avverkar, och de gör det så fint och alla planer och miljö och allting. 
De ville liksom försköna… sin image på något sätt. Och då är det ju så 
att /…/ har man jobbat tio år i skogen / …/ och känner till markerna 
och så, då ser man ju hur mycket det är ett spel för galleriet. 

Ortsbo

De flesta talar om att företaget vill lyfta fram de goda sidorna i sitt arbete, framför allt 

miljöarbetet. En deltagare från det möte som inleddes med inlägg inte bara från företagets 

representanter utan också av andra talare, påpekar om att det var ”smart” av företaget att ta in 

externa vittnen som är auktoriteter på området på orten, för att tala gott om företaget. Samma 

person lyfter dessutom fram att de frågeställningar som presenterades för gruppdiskussionen 

var väl allmänna, ”ofarliga” och inte direkt uppmanade till mer kontroversiella diskussioner 

och efterlyste fler kritiska synpunkter också från publiken. Företagets önskemål var troligen 

att ha en relativt öppen agenda, vilket dialogen också ska kännetecknas av, men naturligtvis är 

det ändå företaget som mötesarrangör som styr dagordningen och samtalets inriktning, vilket 

Leitch och Neilson (2001) uppmärksammar.
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Några talar om denna typ av möten som ett sätt att förebygga eller undanröja kritik, just på 

grund av att verksamheten berör många personer och lätt kan råka ut för kritik. Företaget 

uppfattas som beroende av omvärldens förtroende. Andra läser mötet som ett positivt försök 

att ge en öppnare bild av företaget och lyfta fram bl.a. företagets miljöarbete.

Ja, jag tycker det var ett väldigt… fint möte. De var öppenhjärtiga och 
gav sin bild över vad de tänkte och hur de arbetade och så vidare. Och
gav möjligheter till dialog och frågeställningar och diskussioner. /.../
Jag tyckte att de var väldigt duktiga på att bjuda på sig själva. 

Representant, Jägarförbundet

Precis som i all kommunikation tolkas budskapet utifrån respektive persons attityder och 

förståelse och själva mötessituationen används också för att fylla olika behov. Deltagarnas 

uppfattning av mötet styrdes naturligtvis av deras personliga relation och tidigare erfarenhet

av företaget. Det kan noteras att även de deltagare som var mest skeptiska till företagets 

framställning var dock positiva till mötet som sådant, vilket tyder på att signalen om att vilja 

informera och besvara frågor ändå välkomnas.

Flera intervjupersoner talar om mötet som ett steg i att visa öppenhet och att komma närmare 

allmänheten. Bilden av Sveaskog som finns framför allt i norra Sverige som gamla 

Domänverket och som ”en gigantisk skogsjätte, som man inte kan ta på” framstår som tydlig. 

Det är denna bild, som vissa anser vara orättvis, som de flesta deltagare överens om att 

företaget genom mötena försöker förändra.

4.3.2 Att få säga sitt och att få svar

Nästan samtliga mottagare uppgav att de kommit till mötet utifrån ett intresse för frågorna och 

med en önskan att få aktuell information om företaget som helhet eller om specifika frågor

som jakt, utförsäljning av mark eller turism.

Jag lyssnar ju väldigt noga på deras inriktning, vad de säger, deras 
målsättning och delmål som ju förändrar sig lite grand med tiden. /…/. 
Så lite på den kanten, hålla sig à jour med vad de säger och att man 
själv får framföra sina synpunkter.

Naturvägledare

Några talar om att de har ett intresse för att se om Sveaskog uppfyller sina ambitioner och sitt 

uppdrag. Detta är ofta motiverat med att företaget som statligt ägt på olika sätt har ett särskilt 
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ansvar. En del av svaren ger uttryck för att denna typ av möten med intressenter och 

allmänhet är något man kan förvänta sig av ett statligt bolag, vilket alltså innebär att också 

deltagarna ser detta uttryck för öppenhet som ett sätt att visa ansvarstagande. Utöver att väcka 

de frågor man önskade, talade några av deltagarna också om vikten av och tillfredsställelsen i 

att få framföra synpunkter och kritik.

4.3.3 Relationsbyggande

En tydlig drivkraft hos deltagarna att delta i mötet var, liksom hos några av Sveaskogs 

representanter, personligt relationsbyggande och den sociala funktion som mötet har. Flera 

intervjupersoner hade en specifik relation till Sveaskog i form av gemensamma projekt eller 

andra beröringspunkter varför det var viktigt att se hela Sveaskogs personal samlad, få ett 

ansikte till eventuella nya namn eller att helt enkelt förstärka sina kontakter. Ett par deltagare 

nämnde också att de snarare kom till mötet av artighet för att visa intresse och uppskattning 

över inbjudan och över initiativet att arrangera mötet.

Sen är det ju att visa upp sig. Att man liksom intresserar sig för den 
verksamhet som de håller på med. Det tror jag är det viktigaste här 
/…/. Om du förstår den sociala aspekten i det här. Att man bryr sig 
liksom. Här har jag fått en inbjudan, då får jag faktiskt ställa upp och 
åka. Du kliar min rygg, så kliar jag din va.

Turistföretagare

Särskilt vid det möte som ägde rum dagtid och där särskilt inbjudna deltog uppfattas själva 

inbjudan i något fall som en bekräftelse av att företaget ger personen en viss status. Ett par av 

intervjupersonerna talade också om att mötet var ett tillfälle till egen profilering, att själv 

utmärka sig genom sin närvaro. Mötet och signalen från företagets sida om viljan att 

kommunicera kan därför framför allt ses som ett viktigt led i ett mer långsiktigt 

relationsbyggande, även om just detta möte inte primärt ledde till fördjupad ömsesidig 

förståelse. Mötet får med andra ord en karaktär av det Grunig m.fl. (2002) kallar för win win-

situation.
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4.4 Dialogens svårigheter

4.4.1 Konsten att låta alla komma till tals

Mycket av den kritik som framförs mot Grunigs symmetriska ideal är maktaspektens frånvaro 

och underskattandet av den asymmetri som en del menar per definition råder mellan en 

organisation och dess omvärld (bl.a. L’Etang 1996). Detta skulle kunna komma till uttryck 

redan genom att alla deltagare inte känner att de tillåts komma till tals under mötestillfället 

eller att bemötandet uppfattas som avfärdande.

I de möten som ägde rum kvällstid var formen till det yttre som vi konstaterat mer 

informationsinriktad än dialogisk. De flesta deltagare anser dock att stämningen var god och 

att alla gavs möjlighet att komma till tals. Åter igen är detta en minnesbild av mötets 

genomförande. Dock är det tydligt att formen med en stor skara människor som åhörare inte 

passar alla. Detta uppvägdes vid åtminstone vid det ena av mötena av god tid för ”mingel”

vilket gav ytterligare möjlighet för människor att ställa frågor.

Det behövde inte bli den här dialogen över hela salen, utan du kunde 
också lite på tu man hand prata med företrädarna.

Representant, Jägarförbundet

För att det ska bli en öppenhet för diskussion kräver detta rätt inställning av arrangörerna, 

men även av deltagarna krävs både mod och motivation att uttrycka åsikt och kanske 

ifrågasätta det som sagts. Gällande de två mötena på kvällstid öppna för allmänheten gavs

bilden av att de flesta kommer på denna typ av möten mest för att lyssna, men inte för att 

ställa frågor. Den ”typiske ortsbon” är tystlåten och tar emot information och i stället pratar i 

pausen eller efter mötet.

Det möte som ägde rum dagtid är till formen det möte som gav bäst förutsättningar för en 

tydlig återkoppling, då frågor diskuterades i grupper tillsammans med representanter från 

även Sveaskog som sedan också togs upp i det större forumet. Här är dock intrycket av de tre 

deltagare vi samtalat med att frågor som status i gruppen och möjligen även en otydlig 

introduktion och redogörelse för syftet med diskussionen utgjorde hinder för att samtalet 

skulle kunna bli fritt och engagerat.
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I dialogen ska enligt Grunigs symmetriska modell organisation och intressenter mötas som 

jämställda parter. Men som flera författare påpekar är detta jämställda möte svårt att 

åstadkomma i verkligheten, förutom utifrån rent formella maktfrågor, också utifrån att status 

och sociala roller avspeglas i mötet, liksom också gruppdynamiken spelar in (Sandberg 2002). 

Vid det möte som ägde rum dagtid bestod deltagarna till huvuddelen av representanter för 

myndigheter, kommun osv. som kommer på denna typ av möten i tjänsten och som är ”proffs 

på att prata” såsom en intervjuperson uttryckte det. Ett par deltagare från detta möte talar om 

svårigheten för andra grupper att göra sina röster hörda vid sidan av experterna. En säger till 

exempel:

/M/ed en så blandad skara av människor, så är det säkert en 60-70 
procent som inte är vana att prata inför grupp. Så det blir lätt så att 
det blir en talesman /…/ i vårt fall /vår grupp/ var det då jägmästaren 
på Skogsstyrelsen. Och det är också lite synd. Jag säger inte att det är 
fel, men det är ju en person som är van att kommunicera och van att 
prata inför grupp. Och det är lätt att det blir så. Men många 
människor sitter inne med mycket kunskap, men man blir tyst va. Det 
är inte så lätt att prata när det sitter en massa auktoriteter med.

Turistföretagare

4.4.2 Att väcka förväntningar

En risk i dialogprojekt som flera av författarna nämner är just detta att förväntningar kan 

skapas som kan leda till besvikelse (Sandberg 2002). Missköts mötesformen eller om 

förväntningar skapas som sedan inte uppfylls finns risken för att en motsatt effekt uppstår 

(Kent & Taylor, 2002; Sandberg, 2002). Det vill säga utlovas öppenhet, som sedan inte kan 

fullföljas finns risk för besvikelse. Flera deltagare uttrycker att de hoppas på att företaget 

arrangerar fler möten av detta eller av liknande slag. En deltagare talar uttryckligen om att han 

önskar att företaget fortsätter på den öppna linjen och verkligen menar det som på mötet sagts 

om att kommentarer önskas gällande t.ex. avverkningsplaner. Detta även om han själv menar 

att det nog skulle vara ”jobbigt” för företaget med synpunkter på dessa ibland mycket 

känsliga frågor.

En av intervjupersonerna från företaget tog upp oron för att skapa förväntningar hos 

deltagarna som man sedan inte kan uppfylla liksom vikten av en diskussion om uppföljningen 

av dessa möten, men de flesta nämnde inte denna problematik eller visade någon större oro 

för detta. Det är alltså viktigt att förutsättningarna för mötet och villkoren för den fortsatta 
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relationen är klara för att skapa rimliga förväntningar. Informationschefen talar också om 

vikten av tydlighet på följande sätt:

Och sen är det ju också så att det reser självklart alltid förväntningar
/…/ Förväntningar på att man inte bara ska /…/ få insyn utan att man 
ska få vara med och bestämma och att man ska gå så långt att /…/. 
Jag menar någonstans, yttersta änden på det här med dialog är ju 
lokal förvaltning. Nej men då är det ju jätteviktigt med den här 
tydligheten, att tack, vi tycker det är jättebra med de här synpunkterna.
Vi kanske inte kommer tillbaka med kommentar eller svar på alla 
enskilt. Och det kanske inte är så att vi kommer att följa alla heller, 
utan vi gör en sammanvägning och tar till oss och vi lär och sen gör vi 
en avvägning.

Informationschef, Sveaskog

För företagets del handlar det således om att få information för att slutligen själv fatta 

besluten, vilket också kommuniceras tydligt. Enligt Palm och Hedin (2002) är eftervården ett 

betydande element i ett dialogmöte, medan kommunikationsprocessen avslutas i och med att 

mötets avslutande vid ett informationsmöte. I en intern utvärdering av ett av mötena 

konstateras bl.a. bristen på uppföljning, liksom detta också nämns av ett par av 

intervjupersonerna.

4.4.3 Dialog kräver motivation och övning

Av de tre möten vi studerat är det mötet på dagtid som kommer närmast dialogformen med

gruppdiskussioner på eftermiddagen som skapar en tydlig miljö för dialog. För att få en sådan 

mötesform att fungera väl, måste arrangören troligen tydligt redogöra för syftet med 

diskussionen för att motivera deltagarna och för att få det att kännas givande. En av de 

deltagare vi talat med tycks t.ex. ha upplevt en sorts vilsenhet i vad meningen egentligen var 

med diskussionen.

Det var ju inte så att man skulle lämna svar på något, utan mer att 
man satt och spånade lite grand. Man kanske skulle försöka få ut mer 
av en sån gruppövning, att man ändå hade dokumenterat det på något 
sätt, att hitta en form för det. Det blir lätt yvigt, lite flummigt när man 
sitter där och bara pratar. Sen när man går därifrån har man glömt 
vad man pratade om. Så en resultatuppföljning på ett lättsamt, bra sätt 
/skulle ha varit bra/…att man får ut nåt av det.

Turistföretagare
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Vårt intryck är att mötesarrangören måste behärska mötestekniken väl och själv känna sig 

trygg i formen för att en gruppdiskussion på relativt fria teman ska falla väl ut. Kent och 

Taylor (2002) påpekar just att formen kräver övning och utbildning. Det är fortfarande tydligt 

att vissa känner osäkerhet inför hur man nu själv ska handskas med mötesformen.

Ja vi känner väl att den här formen, den har sin begränsning. Vi 
kommer inte nå de där stora grupperna, samtidigt som vi har svårt 
att… komma till det läget att folk inte kommer för information, utan att 
man skulle komma dagtid för att diskutera gemensamma frågor, och 
lyssna på varandra. Jag tror att det där gick bra första gångerna. Men 
har man gjort det en gång… Nej, man har sagt det, man har hört det.
Man kommer inte prioritera det sen.

Anställd Sveaskog

Detta även om andra verkar känna att de blivit uppmuntrade av erfarenheterna att arrangera 

fler liknande möten och att det främst gäller att finna en enkel, inte alltför betungande form.

En mötesarrangör, som inte haft någon gruppdiskussion på programmet, talar exempelvis om 

syftet som i första hand att möta människor på ett avspänt sätt.

/O/m du förstår, för mig är det skillnad /…/ om de som håller i mötet 
står på ett podium eller om man liksom är tillsammans… på golvet. 
/…/ Det blir som två helt olika möten med människor och det är 
egentligen det... Det tycker jag just att vi ska eftersträva /…/ att vi ska 
kunna möta allmänheten.

Anställd Sveaskog

Här återstår således ett internt arbete med att ytterligare förankra tanken och komma fram till 

en mötesform som passar. För att skapa ett meningsfullt meningsutbyte måste motivation 

skapas hos också mottagarna och Sandberg (2002) pekar på att det inte är säkert att t.ex. 

medborgarna varken är intresserade av eller behärskar dialogformen. Ett av föregående citat

visar på en tveksamhet mot att deltagarna skulle prioritera att komma till ett liknande möte 

”bara” för att lyssna på varandra och för att diskutera, utan att ny information är den 

huvudsakliga motivationen för att komma på ett liknande möte. Utifrån de samtal vi haft med 

deltagare på samma möte är vår tolkning dock att denna motivation kanske kan skapas, om 

syftet med diskussionen tydligare klargörs och om frågorna som tas upp blir mer avgränsade

och tydligt berör deltagarna.

Besvikelse uttrycktes av en mötesarrangör över att framför allt alltför få politiker och 

beslutsfattare deltog och över svårigheten generellt att nå en bred anslutning, då folk ”har så 
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mycket annat”. Samma person pekade på att medelåldern är hög då man inbjuder till något 

liknande i ett litet samhälle, medan unga människor är svårare att nå. Intresset för att delta på 

ett dylikt möte och ingå i ett samtal är alltså långt ifrån självklart och kanske är det så att 

dagordningen måste avgränsas till specifika frågor för att intresse ska väckas hos vissa av de 

grupper företaget önskar nå.

4.5 Graden av symmetri

Som vi nämnde i samband med den teoretiska genomgången av teorier om dialogisk 

kommunikation och symmetri har författare pekat på att dialogbegreppet sällan 

problematiseras tillräckligt, medan dialog får stå som ett villkorslöst ideal (Kent & Taylor, 

2002). Vid en genomläsning av t.ex. Grunig med fleras texter blir det också tydligt att 

dialogbegreppet operationaliseras och konkretiseras i alltför liten grad, åtminstone för att få en 

klar bild av vilken typ av aktiviteter som egentligen ska sägas representera de tre 

tvåvägsmodellerna – den asymmetriska tvåvägsmodellen, den symmetriska tvåvägsmodellen 

och slutligen ”kompromissen”, mixed motives-modellen.

Mötenas grad av envägs- eller tvåvägskommunikation, och asymmetri respektive symmetri 

varierar beroende på mötets utformning. Mötena som hölls på kvällstid hade mer prägel av 

rena informationsmöten, snarast enligt Grunigs informationsmodell enligt vilken korrekt, men 

oftast fördelaktig presentation av organisationen sprids som envägskommunikation (Grunig & 

Hunt, 1984). Likaså inleddes mötet på dagtid av presentationer av företaget och externa talare, 

vilket gav det prägel av informationsmöte. Budskapen från organisationens sida att tydliggöra 

bredden i verksamheten för åhörarna och de ibland svåra avvägningar som måste göras mellan 

produktionskrav och naturvårdshänsyn. Deltagarnas samlade intryck är att organisationen 

framställer sig själv sanningsenligt om än i fördelaktig dager, dock ”not necessarily /with a/ 

persuasive intent” såsom Grunig och Hunt (1984:13) skriver om informationsmodellen, även 

om det finns exempel på deltagare med mer skeptiska tolkningar av budskapet. Eftersom vi 

heller inte diskuterat sakfrågorna med intervjupersonerna i någon högre utsträckning är det 

också svårt att avgöra i hur fördelaktigt ljus eller hur öppet företaget redogjort för eventuella 

svagheter eller svårigheter.

Även under dessa snarare informationsmöten än dialogmöten har dock en tydlig möjlighet 

givits att ställa frågor och i viss mån diskutera frågor, liksom gruppdiskussionen var ett 
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centralt inslag i det möte som hölls dagtid. Således har det varit fråga om 

tvåvägskommunikation, eller möjlighet till sådan. De flesta deltagare har uppfattat denna del 

av mötet som väl fungerande och med ett uppriktigt engagemang i att svara på frågorna från 

företagets sida, även om några talat om ovanan att tala inför en stor samling människor och 

blygsel som hinder för att säga det man önskar.

I Grunigs asymmetriska tvåvägsmodell inhämtas återkoppling från mottagaren, men endast i 

syfte att utröna hur mottagaren bäst kan övertalas att godta organisationens ståndpunkter –

inte för att förstå hur organisationen kan anpassa sig efter mottagarens önskemål. Detta medan 

den tvåvägs symmetriska modellen kräver att återkopplingen ska inhämtas för att i lika hög 

grad själv som organisation vara beredd att ta till sig av synpunkterna för att förändra sig

(Grunig & Hunt, 1984). Åter igen måste vi understryka det problematiska i att uttala sig 

vilken kunskap företaget tagit med sig från dessa diskussioner, mot bakgrund av det faktum 

att intervjuerna skedde så lång tid efter mötestillfället samt det faktum att vi inte närmare gått 

in på de sakfrågor som diskuterades. Intrycket är dock att företagets representanter i stor 

utsträckning talar om att ett viktigt syfte med mötena är att intressenterna ska få förståelse för 

de avvägningar som företaget tvingas göra i verksamheten och att intressenterna också ska 

höra varandras åsikter för att inse bredden i ståndpunkterna som företaget dagligen ställs 

inför, det vill säga tvåvägskommunikation enligt den asymmetriska modellen. De nämner i 

lägre grad att mötena skulle ha bidragit till att de själva fått ökad förståelse för deltagarnas 

synvinkel.

Det är naturligtvis möjligt att så skett i högre grad än vad som nämnts och det är också 

troligen en svår fråga att svara på för en mötesarrangör, huruvida man vid just det mötet fått 

ökad förståelse för intressenternas ståndpunkter. I de flesta fall framstår det som om de mest 

frekventa frågeområdena var väl kända sedan tidigare, eftersom företaget även i vardagslag 

har kontinuerlig kontakt med många intressentgrupper. För en individ är det troligen svårt att 

avgöra i vilka skeden av det löpande arbetet som insikten växer fram. I vardagliga kontakter 

med intressenter, som exempelvis jägare, är det naturligtvis en fördel att ha förståelse för 

deras ståndpunkter, motiv och argument för att bättre kunna bemöta dessa. Många 

intervjupersoner från företaget understryker också själva vikten av detta.

Att ta initiativ till mötesverksamhet av det här slaget signalerar öppenhet såsom vi konstaterat 

och denna signal om öppenhet är riktad inte bara mot de deltagande grupperna på mötet utan 
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naturligtvis även lokalsamhället i stort, samt ägare, samarbetspartners osv. L’Etang (1994) 

menar att t.ex. ett program för miljöåtgärder mycket väl kan fungera symmetriskt i 

förhållande till de grupper som är direkt samarbetspart i projektet, samtidigt som åtgärderna 

också av företaget lyfts fram för att göra intryck på andra grupper. I en diskussion om 

kopplingen mellan socialt ansvar och public relations anser L’Etang att det blir mer 

problematiskt ur en moralisk eller etisk synvinkel, om ett företag främst utformar sina 

aktiviteter inom socialt ansvarstagande med tanke på en tredje part och att verksamheten 

därmed också får karaktär av envägskommunikation enligt Grunigs publicitets- eller 

informationsmodell.

Corporate social responsibility itself is potentially an example of 
symmetrical public relations but when communicated to a third party 
it becomes publicity or public information in Grunig and Hunt’s terms.

(L’Etang, 1994:116)

L’Etang (1996) pekar alltså på att aktiviteter inom området socialt ansvar på detta sätt ofta blir 

instrumentella, precis som man kan tillägga att de flesta aktiviteter inom public relations är, 

om man med instrumentell menar att deras yttersta syfte är att främja företagets långsiktiga 

framgång. Studien har inte givit utrymme för någon diskussion här om företagets 

motiveringar och etik bakom ansvarstagandet. Naturligtvis är det dock så att verksamheten

blir trovärdigare om denna typ av aktiviteter blir en integrerad del av verksamheten, och inte 

endast en del av profileringsarbetet under goda ekonomiska tider.

4.5.1 Beredskap till förändring

Frågan är om Sveaskog är beredda att förändra sina ståndpunkter och sitt agerande såsom 

Grunigs symmetriska tvävågsmodell kräver. Företaget är tydligt i, vilket också är naturligt för 

ett vinstdrivande företag, att de slutgiltiga besluten fattas av organisationen ensam och frågan 

är i hur många sammanhang det är möjligt att delegera faktisk beslutanderätt till intressenter. 

Som direkt resultat av de möten vi studerat är det föga troligt att en förändring av 

ståndpunkter eller agerande hos företaget kommit till stånd – däremot möjligen en påverkan 

av attityderna till och kunskapen om delar av företagets omvärld. Kommunikationen har 

således varit asymmetrisk. Även Grunig och Hunt (1984) konstaterar dock att förändringar av 

attityder eller agerande mer sällan äger rum, medan även ökad ömsesidig förståelse är ett gott 

resultat av kommunikationen. Materialet pekar på att en ökad förståelse i någon mån skapats 

både hos företaget och hos mötesdeltagarna även under dessa begränsade möten.
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I andra sammanhang arbetar företaget också mer i aktiv och långsiktig dialog med intressenter 

där större förutsättningar troligen finns för påverkan från intressenternas sida. I

intervjumaterialet finns exempel på andra sammanhang där det finns ambition och beredskap 

från företagets sida att t.ex. i samband med utformning av ekoparker fånga upp lokal 

kännedom och anpassa sin verksamhet till denna åtminstone i vissa avseenden. Dessa 

situationer kan troligen beskrivas i termer av mixed-motives-modellen där det sker mer av ett 

givande och tagande från organisationens sida för att komma fram till praktiska och 

fungerande lösningar i det vardagliga arbetet. I dessa situationer är det troligen av ännu större 

vikt för Sveaskogs anställda att förstå den andra partens synsätt, såsom Grunig skriver är 

utmärkande för mixed-motives-modellen.

4.6 Synen på intressenterna

Organisationen gör alltid ett urval och bortser därmed möjligen från aktörer som skulle ha 

intresse av att delta, vilket Cheney och Christensen (2001b) nämner som en av de 

maktaspekter som hindrar skapandet av symmetriska kommunikationssituationer. Vårt intryck 

är att detta inte utgjort något större problem i detta fall, där allmänheten bjudits in till två av 

mötena. Om en genuin ansats antas krävs att man erkänner alla som kan ha intressen i 

organisationen och i ett sådant agerande ingår att söka kontakt med även med sådana grupper 

som indirekt berörs av organisationens verksamhet exempelvis på miljöområdet (Banks 

refererad i Larsson, 2001). Detta är det som Grunig menar kännetecknar en ansvarsfullt 

handlande organisation (Grunig m.fl., 2002). I vilken grad företaget i övrigt aktivt samarbetar 

med berörda intressenter kan denna studie inte ge svar på.

Hur organisationen betraktar publiken eller intressenterna tror vi åter igen är 

situationsberoende. På kvällsmöten med allmänheten inbjuden som vi studerat kan man säga 

att själva mötessituationen skapar närmast det som Leitch och Neilson (2001) kallar strategisk 

publiksyn. Publiken på mötena blir snarare ett objekt som främst reagerar på det 

organisationen säger, även om egna synpunkter och ämnen också kan ställas på agendan 

genom frågor och inlägg. Genom att lägga upp till gruppdiskussioner signalerar 

organisationen dock något annat som närmar sig en mer dialogisk syn på publiken, det vill 

säga en syn på publiken som aktiva subjekt som ställs jämsides med organisationen. Genom 

att be om publikens åsikter i ett antal frågor kan detta innebära att företaget så att säga ber 
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jämställda medaktörer uttala sig om hur de anser att företaget bör agera osv. Men detta är 

naturligtvis mycket beroende av hur själva mötessituationen fungerar och på vilket sätt t.ex.

en gruppdiskussion motiveras och hur inläggen bemöts och följs upp, vilket våra intervjuer 

inte kunnat ge direkta svar på.

Enligt ett dialogiskt synsätt utgörs publiken av självständiga aktörer med förmåga att föra upp 

egna frågor på agendan och att formulera egna strategier och mål. Det är svårt att skilja 

organisationens syn på publiken vid själva mötestillfället från deras inställning till olika 

intressentgrupper i den övriga verksamheten, eftersom företaget har kontakt med flera av t.ex. 

de deltagare vi talat med även i andra sammanhang. Själva mötestillfället, åtminstone vid 

kvällsmötena, signalerar en mer strategisk publiksyn, vilket förvisso också är svårt att uttala 

sig om utan att ha varit närvarande vid mötet, då vi antar att synen på publiken i mångt och 

mycket speglas i själva sättet att tilltala och bemöta publiken. Sammantaget är intrycket att 

mötena trots allt präglats av det som Sandberg (2002) har kallat tala-till-tänkande i stället för 

ett tala-med-tänkande, även om processen med att arbeta med dialogmöten är ett försök just 

finna nya sätt att bemöta sina intressenter på.

Däremot är det med stor sannolikhet så att flera av de intressentgrupper som finns 

representerade i vårt intervjumaterial av organisationen i vardagen ses som aktiva och 

självständiga aktörer. Just genom sin förmåga att föra fram frågor på dagordningen, både den 

interpersonella och medieagendan, och att driva opinionsbildande arbete, är detta 

intressentgrupper som företaget måste ta i aktivt beaktande och ta hänsyn till. Vid de möten 

som hölls kvällstid och var öppna för allmänheten har heller inte de deltagare vi talat med 

väntat sig något annat än att inta en relativt passiv roll, utöver som frågeställare. Vid det möte 

som ägde rum dagtid med särskilt inbjudna deltagare, fanns andra förutsättningar och själva 

formen signalerar en mer dialogisk syn på publiken. En av deltagarna ger tydligt uttryck för 

att uppleva att han blir lyssnad på och att arrangörerna betraktar deltagarna som kunniga 

aktörer.

Och jag märker att de tar det här på allvar, och lyssnar av, och skit 
vore det väl annars för det är ju specialinbjudna personer som jobbar 
med det här praktiskt va, att de lyssnar av.  Så det är ju en 
tvåvägskommunikation.

Naturvägledare
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Hur deltagarna upplever bemötandet har åter igen att göra med den personliga relation man 

har till företaget sedan tidigare och personen citerad ovan hade t.ex. flera exempel på hur 

företaget tagit till sig av inkomna synpunkter och åtgärdat klagomål, varför han hade en 

positiv grundinställning till företagets representanter ”inte sätter sig i försvarsställning direkt”.

Det är mycket möjligt att vi skulle ha fått annorlunda svar från andra mötesdeltagare, eftersom 

vi antar att upplevelsen av att betraktas som någon som talas till eller som dialogpartner beror 

på både bakgrund och hur väl man finner sig till rätta i möteskontexten.

Avslutningsvis redogörs kort för de tankar som finns om framtida verksamheten och hur 

dialogformen ska föras vidare hos företaget.

4.7 Tankar om framtida dialog

Både flera mötesarrangörer och deltagare reflekterar över att nästa steg skulle vara att 

arrangera möten med mer specifika teman/frågor, då en mer utförlig diskussion skulle kunna 

föras och en dialog komma till stånd, som att diskutera fiskefrågor eller hålla ännu mer lokala 

möten där ortens aktuella frågor kan tas upp. Att gå ett steg vidare i dialogformen innebär 

enligt Zadek att ange mer specifika mål för diskussionen, eftersom få lärdomar i längden kan 

dras av diskussioner av mer allmän karaktär. ”Process is not a long-term subsitute for 

substance” som Zadek uttrycker det (2001:202). Att utveckla arbetet med dialog innebär 

enligt Zadek att involvera fler olika intressenter och därmed nya tvistefrågor, för att inte nöja

sig med en diskussion kring kända ämnen.

I en intern utvärdering som gjorts vid ett av mötena konstateras att både informationsmöten 

och dialogmöten fyller en funktion, och kanske har uppmaningen att arrangera dessa Forum 

Sveaskog-möten fungerat som en generell sporre att prioritera kontakt med intressenter i olika 

former. Ett par av mötesarrangörerna anser att just den typen av möten med allmänheten som 

hållits är en form som de gärna fortsätter med och konstaterar att det i själva verket inte 

behöver vara så ”konstigt”.

Att möta allmänheten. Jag tror att det förenklar om man inte har för 
mycket runtomkring. Det behöver inte vara så väldigt storslaget. Utan 
att man har fika och man har förberett en presentation och sen så är 
man där för att svara på frågor. Och det är liksom inget farligt, utan 
det blir ett utbyte, det blir en dialog, det är ju det som är…

Sveaskog Anställd
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Planer finns hos företaget om att utveckla formerna för insyn och dialog ytterligare särskilt 

gällande markanvändningsplaner, men på exakt vilka sätt detta kommer att ske tycks inte helt 

klart. Idéer finns både om att arrangera fler dialogmöten lokalt samt att sprida kunskap om 

planerna via publika utställningar på kommunhus, bibliotek och liknande. Tankar finns om att

i högre grad än hittills utnyttja Internet genom att publicera markanvändningsplaner och skapa 

ett forum på webben för frågor och kommentarer till planerna. Frågorna skulle då besvaras av 

företaget på webben, något som skulle kunna definieras som en sorts medierad dialog

förutsatt att formen tillåter verklig interaktivitet (se t.ex. Kent & Taylor, 2002; Falkheimer &

Heide, 2003). En viktig förutsättning för dialog är naturligtvis att omvärlden får tillgång till 

information som de kan bilda sig uppfattningar om, såsom Sveaskog själv konstaterar. I en 

dialogstrategi ingår att mekanismer också skapas för att deltagarna i 

kommunikationsprocessen fritt ska kunna initiera kontakt med organisationen – och Internet 

kan vara ett av flera sätt att göra detta på (Banks 1995, refererad i Larsson, 2001).
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5 Sammanfattande diskussion

Dialogen kan vara ett värdefullt verktyg för relationsskapande, omvärldsbevakning och ökad 

förståelse och relevant förhållningssätt även om idealet om symmetrisk 

tvåvägskommunikation och en reell dialog förblir avlägsna. I det fall som vi studerat har inte 

heller målet varit att eftersträva en reell symmetrisk dialog, men att ändå ha ett dialogiskt 

förhållningssätt till omvärlden, att låta omvärlden dels få insyn och dels få komma till tals. 

Detta utgör en nödvändig förutsättning för en mer öppen och ansvarstagande organisation. De 

teoretiska framställningarna av dialog t.ex. hos Grunig lyfter fram främst ömsesidig förståelse 

som främsta mål hos dialogen, medan vår fallstudie ger ett exempel på att dialogen kan 

användas i många andra syften, som förvisso i förlängningen bidrar till ökad ömsesidig 

förståelse.

I vår studie talar både sändare och mottagare om mötets sociala funktioner som del i ett mer 

långsiktigt relationsbyggande och med tanke på att underlätta fortsatta kontakter. Flera 

deltagare talar om relationen till företaget som ett ständigt givande och tagande, där det är 

minst lika viktigt att visa intresse och markera egen närvaro på mötet som att få ny kunskap 

och svar på eventuella frågor. För företagets del ligger ett egenintresse i att signalera öppenhet

och ansvarstagande. Likaså får företaget en möjlighet att under mötet, som i dessa fall 

arrangerats i proaktivt syfte, ge sin bild av verkligheten och därmed bidra till att skapa 

referensramarna för de intressenter som utifrån bedömer deras verksamhet, var och en från sin 

synvinkel.

Den initiativtagande parten, företaget, anger alltid ramarna för samtalet och styr på så sätt 

innehållet, även om utrymme finns för fri diskussion. Det är naturligtvis likaså företaget som 

definierar i vilken utsträckning påverkan tillåts ske. I detta fall har företaget från början gjort 

klart att det är frågan om att företaget önskar få in synpunkter som ett underlag att fatta beslut 

utifrån. I vilken grad företaget tar intryck av de inkommande åsikterna är naturligtvis svårt att 

säga, utöver att dessa möten som del av de samlade kontakterna med intressenter utgör en 

omvärldsbevakande funktion för företaget.  Att få en samlad bild och en bekräftelse av 

omvärldens syn på företaget är ett tydligt motiv.
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Dialogen med intressenter lokalt används av företaget som ett av flera mått på socialt 

ansvarstagande i företagets hållbarhetsredovisning. Dialogen eller mötena har därför en viktig 

imageskapande funktion, både inåt och utåt mot ägare, kunder och andra intressenter. Även 

om företagets egenintresse är tydligt för mottagarna uppskattas samtidigt att företaget gör ett 

försök att ”komma närmare” och förklara sitt agerande och ge sin bild, utan att mottagarna

naturligtvis skulle instämma i beskrivningens alla delar. ”Det är klart, får man vara med i en 

dialog på något sätt känns det alltid bättre och ibland får man svar på frågor om varför det är 

på ett visst sätt”, som en av deltagarna uttrycker det. Även om det är få av deltagarna som 

uttrycker konkreta förväntningar på en uppföljning av dialogen, så finns exempel som 

efterlyser att företaget nu också går ett steg längre för att visa att man menar allvar med ökad 

öppenhet och uppmaningen att komma med synpunkter på företagets markanvändningsplaner.

Att bjuda in till dialog kan väcka förväntningar varför tydlighet är betydelsefullt gällande i 

vilken form ”eftervården” ska ske.

Inom näringslivet liksom samhället i stort har dialog blivit ett ledord och intressentdialog 

likaså ett ord som flitigt förekommer i företagspresentationer. Denna studie visar på 

utmaningen i att finna fungerande former för att konkret arbeta med dialog liksom 

utmaningen i att inom organisationen skapa en gemensam syn på meningen med dialogen. 

Målet för aktiviteten måste vara klar både för arrangör och deltagare och båda parter måste 

vara medvetna om villkoren för kommunikationen. För att en dialog ska komma till stånd 

måste också deltagarna vara motiverade. Våra intervjuer visar på viss tveksamhet från 

arrangörernas sida till att intressenter skulle vara villiga att prioritera att ”diskutera och bara 

lyssna på varandra”. Mötesdeltagarna i vår studie visar exempel på vikten av att göra klart vad 

syftet med t.ex. en gruppdiskussion på ett relativt öppet tema, för att motivation ska finnas att 

prioritera detta. Fördelen eller vinsten med att delta, och vara beredd att bidra, måste vara 

tydlig för båda parter i processen. Flera av svaren i studien pekar på att dialogen är lättare att 

få till stånd ju mer avgränsade och lokala frågorna är. Intervjuerna med mötesdeltagarna ger 

också exempel på att statusroller i gruppen är ett hinder som måste uppmärksammas för att 

alla ska kunna involveras i samtalet.

Trots den kanske alltför ambitiösa lanseringen av Forum Sveaskog som idé år 2003 och den 

osäkerhet och det motstånd som detta väckte inom organisationen, så tycks organisationen nu 

vara på väg att finna lokalt anpassade former för att utveckla idén. Det framstår som om ”allt 

tal om dialog” kanske framför allt skapat en medvetenhet om att integrera en mer dialogisk 
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syn på kommunikation och på publiken i det vardagliga arbetet. Internt finns inte något helt

enhetlig syn på vad ett ”riktigt” dialogmöte är, men kanske det viktigaste är att initiativet 

bidragit till insikten om hur viktig kommunikationen är både för att skapa förtroende och 

förebygga framtida tvister. Inte minst har det blivit en påminnelse om att detta arbete måste 

prioriteras och inlemmas i rutinerna. Organisationen har en idé om att arbeta med ökad 

öppenhet och insyn och att forumet har väckt tankar kring dialog är enligt oss ett steg i rätt 

riktning, även om arbete med dialog kräver övning.

5.1 Vidare studier

Studien har begränsats till företagets lokala dialogmöten under den samlande benämningen 

Forum Sveaskog och har inte studerat företagets övriga verksamhet som innehåller en rad 

andra former av dialog och samverkan med myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, 

närboende med flera liksom partnerskap och samarbeten med t.ex. WWF (Sveaskog, 2006a).

Det finns i verksamheten exempel på mer konkreta samarbeten med en högre grad av 

”förhandling” inbyggd och med tydligare krav om att förändra och anpassa agerandet efter 

motparten. Denna typ av samarbeten skulle vara kanske ännu mer givande att studera ur ett 

dialog- och symmetriperspektiv.

De kontakter som ett företag, som Sveaskog i detta fall har med ortsbor och lokala föreningar 

i samband med skapandet av ekoparker skulle vara intressanta att studera för att se hur 

samspelet utvecklas över en längre tidsperiod, som ett exempel på det som brukar kallas 

community relations (se bl.a. Grunig & Hunt, 1984). I ett exempel från samarbetet kring en 

blivande ekopark, som nämnts under våra intervjuer, är företaget en central part i en lokal 

samhällsdiskussion om de boendes villkor och närmiljö. Att studera ett företags roll i en sådan 

diskussion, i linje med Kruckeberg och Starcks tanke om att public relations bör understödja 

det samhälleliga samtalet kring gemensamma angelägenheter (Eriksson, 2002), menar vi 

skulle vara synnerligen intressant. Oavsett organisationens motiv till ett sådant samarbete, är 

den beroende av lokalsamhällets uppfattning om deras verksamhet och har intresse av att 

finna former för att möta allmänheten. Något som i sin tur tycks kunna leda till att olika 

grupper i lokalsamhället också får tillfälle att mötas och höra varandras åsikter på ett sätt de 

inte skulle göra annars.

Dialogen och särskilt den lokala dialogen lyfts av företaget fram som en form av socialt 

ansvarstagande. Att ytterligare studera hur dialogen i praktiken fungerar som verktyg för 
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socialt ansvarstagande samt hur detta mottas vore likaså intressant. Vi har funnit exempel

bland deltagarna på att mötena uppfattats som ett led i ett mer ansvarstagande förhållningssätt, 

men har dock funnit det svårt att bryta ned begreppet socialt ansvar på ett sådant sätt att det 

skulle gå att studera denna aspekt närmare.

Vi har i studien gjort en ansats att studera den kommunikativa arenan både ur sändar- och 

mottagarperspektiv, eftersom mottagarperspektivet är det som genomgående är minst belyst 

inom litteraturen om public relations. Att PR-forskningen främst diskuterar dialog ur 

organisationens perspektiv, inte publikens, är något som blivit tydligt då vi försökt se dialogen 

både ur organisationens och ur de deltagande intressenternas perspektiv. Vi konstaterar att det 

vid en vidare studie skulle vara fruktbart att söka teorier och modeller från andra inriktningar 

inom kommunikationsforskningen som receptionsanalys för att bättre kunna belysa 

mottagarperspektivet. Dessutom skulle teorier om interpersonell kommunikation vara givande 

för att djupare kunna studera samspelet som sker under en serie möten.

En reflektion som vi gjort under arbetets gång är att vi lätt nästan obemärkt hamnar i 

sändarens perspektiv, precis som merparten av teoribildningen inom public relations. Grunigs 

modeller för public relations, men även de flesta andra röster vi tagit del av om dialog och 

möjligheterna för symmetrisk kommunikation, utgår från organisationen och känns därför på 

sätt och vis begränsande då man önskar beskriva situationen ur mottagarens perspektiv. 

Grunig själv svarar på kritiken om att hans modell skulle vara tillämpbar främst på stora 

organisationers/företags sätt att arbeta med att hänvisa till studier som visar att även 

intresseorganisationer på ett framgångsrikt sätt använt sig av symmetriska 

kommunikationsformer (Kovacs, 2004 refererad i Grunig m.fl., 2002). I vidare studier skulle 

det, för att vända aningen på perspektivet, vara spännande att studera samarbeten där 

exempelvis en intresseorganisation, i stället för organisationen/företaget, varit den 

initiativtagande parten. En fråga vi funderat över, men som denna studie inte givit utrymme 

för att utveckla är hur begreppen asymmetrisk respektive symmetrisk kommunikation skulle

beskrivas om de sågs helt och hållet ur mottagarens, eller den andra partens, perspektiv?

Utöver att det inte är säkert att alla organisationer och kommunikatörer är mogna för ett 

dialogiskt synsätt, såsom Sandberg (2002) bl.a. skriver, är en kanske provokativ fråga om alla 

mottagare är redo att ge sig in i dialog och axla ett större ansvar genom att organisera och ingå

i en långsiktig dialog. I en av våra intervjuer gavs ett exempel från det lokala missnöje som 
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etableringen av en framtida ekopark skapat. När företaget vid informationsmötet föreslog att 

ortsbor med liknande intressen skulle bilda grupper som företaget kunde ha som fortsatt 

samarbetspart, så var det någon enstaka grupp som bildades, medan de flesta valde att inte ta

initiativ till detta. Orsakerna till detta är säkert många och mycket kan ha hänt efter detta 

möte, men det är ändå en intressant aspekt i de praktiska svårigheter som ett företag kan finna

i att bemöta skilda intressen. Att kunna delta och påverka kräver, liksom i det större 

samhälleliga samtalet, att enskilda individer organiserar sig och samarbetar sinsemellan för att 

på så sätt kanske också i högre grad kunna styra och skapa en dialog med organisationen mer 

på egna premisser.
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Bilagor

Bilaga 1 – Presentation av Sveaskog

”Sveaskog är Sveriges största skogsägare och en ledande leverantör av timmer, massaved 

och biobränsle. Företaget arbetar dessutom med markaffärer och tillhandahåller jakt och 

fiske samt mark för lokala entreprenörer inom naturbaserad turism. 

Genom att förvalta skogen föredömligt och arbeta lönsamhetsinriktat och med miljöhänsyn 

bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling.

Sveaskog förvaltar ca 4,5 miljoner hektar mark, varav 3,4 miljoner hektar utgör produktiv 

skogsmark. Sveaskog äger även en industrirörelse bestående av AssiDomän Cartonboard 

samt 50% ägarandel i Setra Group AB.

Sveaskog omsätter ca 6 miljarder kronor och har ca 800 anställda.

Sveaskog ägs av svenska staten.”

(Information från Sveaskogs webbplats: www.sveaskog.se)
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Bilaga 2 – Intervjuguide mötesarrangör, Sveaskog

Introduktion
 Kort presentation av dig och dina arbetsuppgifter.
 Hur länge har du arbetat på Sveaskog?

Bakgrund
 Vilken är bakgrunden till att ni valde att genomföra forumet? Var kom idén från?
 Hade ni något Forum Sveaskog år 2003? I vilken form var det då? 
 Har ni känt behov av denna typ av möten?

Intressenter
 Vilka är era viktigaste intressenter och varför är de viktiga?
 Vilken form av kontakt har ni med era intressenter i vanliga fall? Hur brukar ni jobba? 
 Har ni genomfört liknande möten tidigare?

Motiv
 Vilket var ert syfte med detta Forum Sveaskog?
 Vilka var era förväntningar?

Deltagare
 Vilken var målgruppen? Vilka ville Ni skulle komma på forumet?
 Vilka var det som kom? Var det några som ”saknades”?
 Hur skedde inbjudan?
 Hur upplevde ni intresset? 
 Hur många deltagare var det?

Genomförande
 I vilken form genomfördes det lokala forumet?
 Inleddes det med information från Sveaskog? 
 Hur såg upplägget ut efter det? 
 Vilken var din roll?
 Hade ni moderator?
 Möbleringen? Gruppdiskussioner?

 Vilken typ av frågor kom upp?
 Hur skulle man ställa frågorna – delade moderatorn ut ordet?

 Hur bemötte ni frågorna?
 Hur skulle du beskriva stämningen?  
 Var deltagarna aktiva? Största delen eller några som talade mer?
 Var det mycket motstridiga åsikter som kom upp? 
 Kom alla till tals?
 Hur uppfattade du er roll? 

Resultat 
 Hur tyckte ni att formen fungerade? Vad fungerade bra, vad fungerade 

mindre bra?
 Hur skiljde sig detta forum från tidigare möten som ni haft?
 Vad har ni själva fått ut av forumet?
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 Hur tror Du att deltagarna upplevde mötet och vad tror Ni att deltagarna har 
tagit med sig?

Bilden av Sveaskog
 Vilken bild tror du att allmänheten i er närhet har av Sveaskog?
 Tror du att forumet påverkade bilden av Sveaskog? På vad sätt?

Er utvärdering
 Jag ser i en annan utvärdering att de diskuterat skillnaden mellan 

informationsmöte och dialogmöte?
 Vad tycker du är ett bra forum (dialogmöte)?
 Dialogmöten: Vilka fördelar ser du? Ser du några nackdelar?

Ideal
 Hur ser bra dialog med omvärlden, som det står i inbjudan, ut? Vilken 

relation skulle ni vilja ha till intressenter?
 Vilka intressenter är viktigast att nå? Vilken form är bäst för att nå dem?
 Vilken typ av möten är viktigast/känner ni mest behov av? 

Uppföljning
 Planerar ni fler liknande aktiviteter?
 Vad har ni i så fall lärt er till nästa gång? 

Är det någonting som du vill tillägga?
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Bilaga 3 – Intervjuguide inbjuden mötesdeltagare

Introduktion
 Presentation. I vilken egenskap var du på mötet?
 Vilken är din relation till Sveaskog?
 Brukar du ha kontakt med dem? På vilket sätt? 

Motiv
 Hur kommer det sig att du gick på mötet?
 Hur hörde du talas om det, var såg du inbjudan?
 Vad hade du för förväntningar? – uppfylldes de? 

Genomförande
 Kan du beskriva mötet?
 Vad var ditt allmänna intryck?
 Vilken tror du var Sveaskogs syfte med mötet? 
 Hur var det upplagt?
 Hur var möbleringen? Hur skulle man ställa frågorna – delade moderatorn ut ordet?

 Blev det mycket frågor? Diskussion?
 Hade du själv några frågor/synpunkter? 
 Kände du att du fick möjlighet att föra fram dina synpunkter?
 Var deltagarna aktiva? Största delen eller några som talade mer?
 Fanns det utrymme för alla att prata?

 Hur tycker du att Sveaskog bemötte frågorna? 
 Hur var stämningen? 
 Var det mkt motstridiga åsikter/frågor som kom upp? Blev det diskussioner?
 Hur mycket information var det och hur mycket frågor och diskussion?

 Vad var mest intressant under kvällen/dagen?

Resultat 
 Hur tyckte du att mötesformen fungerade? Vad fungerade bra, vad 

fungerade mindre bra?
 Skiljde sig det här mötet från andra möten som du varit på med Sveaskog?
 Tog du med dig något från mötet? Vad? 
 Skulle du kunna tänka dig att gå på ett liknande möte igen?

Bilden av Sveaskog
 Vilken bild tror du att allmänheten i er närhet har av Sveaskog?
 Tror du att forumet påverkade bilden av Sveaskog? 

Framtid
 Vilken typ av kontakt skulle du vilja ha till Sveaskog?
 Var det bra att höra om företagets verksamheter? Eller mer intresserad av 

att diskutera specifika frågor?

Är det någonting som Du vill tillägga? 


