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1. INLEDNING

I detta inledande kapitel vill vi sätta in läsaren i det problemområde som
utgör kärnan i denna uppsats och delge vilken vår huvudtanke med
uppsatsen är. Diskussionen leder fram till vårt specifika syfte och kapitlet
avslutas med en disposition av uppsatsen.

1.1. Bakgrund

"På de nya företagarnas arena finns du inte om du inte visar upp dig för
publiken"

Stenshamn-Arnberg (990705, sid. 30) talar i Veckans Affärer om att det
ställs nya krav på 2000-talets VD för att företaget skall kunna klara sig i
konkurrensen. Hon talar vidare om att den ökande personfokuseringen på
näringslivets ledare innebär att personerna i fråga måste finna sig i rollen
som mediala estradörer, samt att de som inte trivs med att vara företagets
ansikte utåt inte uppfyller kraven på en modern ledare.

Resonemanget som Stenshamn-Arnberg för ringar in ett fenomen som vi
tycker oss skönja i svenskt näringsliv idag, främst bland unga IT-företag.
Thorén (991130) menar att uppmärksamhet är A och O för Internet-
företagen. Som exempel på en uppmärksammad företagsledare kan nämnas
Jonas Birgersson, VD för Internetkonsultföretaget Framfab, som i en
direktsänd TV-debatt tillsammans med bland andra finansminister Bosse
Ringholm och förre SAS-chefen Jan Carlzon diskuterade regeringens
budgetproposition (Aktuellt, 990920). Samme Birgersson reser land och
rike runt, deltar i debatter och seminarier och predikar sitt budskap inför
studenter och gräddan av det svenska näringslivet.

Även om vi på intet vis tror att Birgersson är representativ för den
genomsnittliga företagsledaren, menar vi att han kan ses som ett exempel
på en ny generation utåtriktade företagsledare som i media och i den
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rådande samhällsdebatten alltmer intar rollen av att vara PR-figurer. Kan
detta vara anledningen till att PR-branschen expanderat kraftigt de senaste
åren? Detta är givetvis inget som vi kan ge svar på, men klart är att detta,
det vill säga att företagsledare intar rollen av att vara PR-figurer, kan ses
som ett tecken på att PR-verksamheten inom svenskt näringsliv fått ett
uppsving. Stenshamn-Arnberg (990705) menar att den kraftiga
expansionen i PR-branschen har att göra med att företagets kommunikation
med omvärlden har fått en ny dignitet och att all kommunikation har landat
på styrelsens och företagsledningens bord.

Företagsledningens kommunikation handlar givetvis inte endast om att föra
ut ett budskap till omvärlden, utan minst lika mycket handlar det om att
vara tydlig i sin kommunikation gentemot de anställda. Vikten av att ha en
fungerande kommunikation är något som allt fler företag uppmärksammar,
och utvecklingen inom PR-branschen går idag mot att kunna erbjuda sina
kunder strategiska och långsiktiga helhetslösningar (Hammar, 990315).
Eftersom arbetet med att formulera strategiska mål normalt är ett ansvar
som vilar på företagsledningen, skulle man därför kunna benämna PR-
byråernas jobb som managementkonsulter mer än något annat.

För att sammanfatta denna inledande diskussion kan sägas att vi ser
företagsledare som verkar gå mot att bli någon form av PR-figurer,
samtidigt som PR-män alltmer blir rådgivande aktörer åt företagsledarna.
Därmed tycks det finnas tecken på att ett nytt fenomen håller på att göra sig
gällande, nämligen att en koppling mellan PR och ledarskap existerar i
svenskt näringsliv. Det är detta resonemang som väckte vårt intresse för att
genomföra denna uppsats och som gjorde att vi vidare ville undersöka
fenomenet.

Det finns ytterligare tendenser på att ledaren får ett allt större utrymme i
dagens samhälle och då avser vi främst dennes externa roll som ett sorts
marknadsföringsobjekt. Även om vi tror att detta fenomen är relativt nytt i
Sverige, verkar det ha gjort sig gällande under en längre period i USA.
Rein et al (1987) talar om synliga människor och att dessa i mer än femtio
år har använts för att sälja produkter, men att det är först på senare tid som
de har börjat förvandla, marknadsföra, förmedla och lansera sig själva.
Författarna säger vidare att dessa personer själva bestämmer över sin grad
av exponering och att de uppfattar sig själva på det objektiva sätt som förr
reserverades för produktmarknadsföring. Vi tycker att detta påstående är
intressant. Företagsledaren idag tycks gå alltmer från rollen som enbart en
inomorganisatorisk förgrundsfigur och ett språkrör för organisationen, till
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att istället ikläda sig rollen som debattör och opinionsbildare gentemot
omvärlden. Om det är så, vad kan då detta bero på?

Ett svar på ovannämnda fråga kan vara att flera företag, främst inom IT-
och tjänstesektorn, inte alla gånger kan visa upp en vara eller tjänst som i
dagsläget kan komma till nytta i samhället, snarare är deras produkter
"osynliga" lösningar på framtidens förväntade problem. För att dessa
företag skall kunna bli synliga på marknaden väljer vissa företagsledare att
själva ta en aktiv roll i samhällsdebatten för att på så vis öka sitt företags
grad av exponering. Det talas om att nyckeln till framgång är att
marknadsföra sig på ett sätt som skiljer sig från det vanliga och att ett av de
bästa sätten är att få uppmärksamhet i media (SvD, 991124).

Sättet på vilket företagsledaren ställer sig i rampljuset och förmedlar sitt
företags och sina egna visioner har mycket att göra med dennes
kommunikativa förmåga. Detta lyftes nyligen fram i en omfattande
undersökning av stockholmsbörsens bästa VD:ar (Rönström & Vilenius,
991004). Resultatet som publicerades i Veckans Affärer utgick från fyra
jämbördiga kriterier, varav VD:s kommunikationsförmåga vägde lika tungt
som börsutveckling, strategisk förmåga samt förmåga att verkställa beslut. I
begreppet kommunikation lägger de VD:s förmåga och talang att få ut sitt
budskap till media, analytiker och investerare. Det viktiga är dock inte
endast vad de säger, utan också hur de uttrycker sig. Ett citat som väl
fångar hur företagsledare med denna kommunikativa förmåga agerar, är att
de har:

"…en fantastisk charm och förmåga att hypnotisera sin publik med sina
visioner…" (Affärsvärlden, 990901, sid. 7)

Flera av dessa ledare har säkert en bild av hur de själva vill framstå, men
samtidigt måste denna bild också påverkas av andra aktörer i samhället,
såsom lobbyister, PR-firmor, journalister etc. I sin tur kan detta även få
konsekvenser för de företag som ledarna representerar i och med att
företaget i stort sett endast förknippas med en enda person. Detta är dock
inte enbart en företeelse inom företag i näringslivet, utan samma sak sker
kontinuerligt i religiösa och politiska sammanhang. Säg den som inte direkt
relaterar till Livets ord när Ulf Ekman kommer på tal, eller som associerar
Ian Wachtmeister till det politiska partiet Ny Demokrati.

Konsekvenserna av denna personifiering kan bli såväl positiva som
negativa för organisationen i fråga och för att undvika de negativa
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effekterna blir det allt vanligare att ledare inom både näringslivet och
politiken genomgår medieträning (Billing, 991025). Antalet medier har
ökat och därmed också efterfrågan på uttalanden, vilket i sin tur gynnar PR-
firmor som utbildar ledarna i att kunna hantera mediekontakter. I och med
att tempot inom mediebranschen ständigt ökar och att tiden för eftertanke
blir allt mindre, ställs allt högre krav på ledarnas förmåga att inse sin egen
roll i företagets relationer med omvärlden. (Billing, 991025)

Om vi skall sammanfatta vad vi har sagt hittills, var står vi då? Jo, vi verkar
befinna oss i ett läge där ett nytt fenomen kan skönjas, nämligen att
företagsledare kan ses som utåtriktade PR-figurer samtidigt som företagets
PR-verksamhet integreras i ledningens arbete, eller med andra ord att PR
blir en integrerad del i det ledarskap som flera företagsledare bedriver. För
att vi skall få en ökad förståelse för detta fenomen är det för oss som
företagsekonomer därför naturligt att söka svaren inom ämnesdisciplinerna
PR och ledarskap.

Efter att ha studerat dessa två discipliner närmare verkar det dock inte vara
så att vi kan peka på teoretiska kopplingar som skulle kunna förklara vårt
fenomen. Om vi ser till teorier inom PR-litteraturen så verkar det vara så att
PR enligt de flesta ses som en direkt utåtriktad aktivitet utan närmare
anknytning till ledarskap. Ett exempel i linje med denna uppfattning kan vi
hämta från Sjöberg (ur Fjæstad & Novak, 1971, sid. 124) som väljer att
definiera PR som:

"Samordning av företagets totalkommunikation med alla grupperingar i
omvärlden så att effekten blir en enhetligt positiv bild av företaget."

Genom att se till teorier kring ledarskap tycks flera författare helt bortse
från företagsledarens roll som en utåtriktad PR-figur. Snarare talas det om
ledarskap som en intern angelägenhet, där ledaren skall verka som en
person som skall styra, motivera och entusiasmera sina anställda. Följande
citat av Hemphill och Koons (ur Takala, 1998, sid. 787) tror vi väl
beskriver hur många ser på ledarskap:

"…a personal ability to direct the activities of a group towards a shared
goal."

Skulle vi därmed kunna säga att PR enbart kan ses som en aktivitet riktad
utåt från företaget och å andra sidan ledarskap endast som en aktivitet som
riktar sig inåt i organisationen? Nej, det verkar inte vara på det sättet, då
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vissa nutida författare nämner ledarskapet som en betydande del av
företagets PR-verksamhet (Smith, 1998; Caywood, 1997; Wilcox et al,
1998) och på liknande sätt antyds det i ledarskapslitteraturen att ledarens
roll bland företagets externa intressenter och den övriga omgivningen blir
allt viktigare. Även om dessa antydningar är väldigt kortfattade och
knapphändiga menar vi att de bildar en teoretisk grund som hjälper oss att
bättre förstå fenomenet. För att ytterligare öka denna förståelse måste vi
dock gräva djupare i teorierna för att kunna utveckla, eller åtminstone
förfina det språk som inom området håller på att växa fram. Genom att göra
detta tror vi att förståelsen kan öka, såväl bland forskare inom området som
bland de aktörer i samhället som i högsta grad är delaktiga i hur fenomenet
gör sig gällande i svenskt näringsliv idag.

1.2. Att se problemet med nya ögon…

I vår ambition att förklara detta fenomen genom att utveckla ett språk kring
området torde det tyckas naturligt att helt och hållet utgå från PR- och
ledarskapsteorierna. Dessa teorier menar vi också utgör en stabil grund i
vårt arbete, men vi anser det även naturligt att söka efter nya infallsvinklar
utifrån vilka vi skulle kunna angripa detta problemområde. Från vårt
perspektiv som företagsekonomer ter det sig allt som oftast naturligt att vi
begränsar oss till teorier inom just företagsekonomin. Men vad är det
egentligen som säger att företagsekonomer skall studera företag, att
statsvetare skall studera politiska system och att religionsvetare skall
studera religioner? Företag, politiska partier och religionssamfund är trots
allt i grund och botten organisationer, där liknande frågeställningar och
problem borde uppstå och vår uppfattning är att ett bredare synfält och mer
okonventionella arbetsmetoder kan ge oss en positiv inverkan i vårt arbete
med att belysa vårt problemområde och att utveckla ett språk inom
detsamma.

Inom andra teoribildningar, såsom amerikanska presidentvalskampanjer
och religiöst ledarskap, ser vi starka kopplingar till den exponering som
företagsledare i näringslivet idag uppnår och till det ledarskap som de
utövar. Anledningen till detta är att presidentkandidaten, förutom att denne
är en ledargestalt för ett visst politiskt parti, också personifierar och utgör
navet i hela den PR-apparat som genomsyrar valkampanjen. Vad gäller det
religiösa ledarskapet ser vi klara kopplingar till vårt problemområde,
eftersom den religiöse ledaren verkar fungera dels som en "chef" för sin
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kyrkliga organisation, men också som en stöttepelare och en själslig
vägledare för hela samhället.

Även om vi väljer att teoretiskt inkludera andra samhällsvetenskaper,
kvarstår ändock det faktum att vi måste ha en företagsekonomisk
förankring. Det vore möjligt att begränsa studien till att endast utifrån olika
teorier utveckla ett språk, men för att få en starkare förankring till det
svenska näringslivet och för att språket skall bli mer substantiellt, finner vi
det relevant att även studera fenomenet empiriskt. Eftersom vårt mål med
denna språkutveckling är att bidra till en ökad förståelse för hur det
fenomen som vi har belyst gestaltar sig i svenskt näringsliv idag, faller det
sig naturligt att vi i vårt arbete även måste utgå från empiriska data som en
del i vårt arbete. Vi anser vidare att det är mycket viktigt att vi erhåller en
god och aktuell bild av hur detta fenomen gestaltar sig och uppfattas i
svenskt näringsliv och i samhället i övrigt. Med tanke på ämnets aktuella
karaktär är en annan central aspekt att ta reda på hur "snacket går" samt
vilka tendenser som kan skönjas.

Det är naturligt att låta empirin kretsa kring företagsledare som på olika sätt
figurerar frekvent i media, uppnår en hög grad av exponering och som det
för tillfället riktas mycket uppmärksamhet mot. Dessa frågor tycker vi kan
angripas utifrån två olika perspektiv. Antingen kan insamlingen av data ske
direkt från företagsledare eller från personer som på olika sätt har en direkt
anknytning till dessa företagsledare såsom journalister och PR-män. Vi har
valt det senare alternativet, det vill säga att belysa problemet helt och hållet
från ett utomorganisatoriskt perspektiv.

Med detta val följer såväl fördelar som nackdelar. En risk är att vi inte
lyckas komma tillräckligt ner på djupet vad gäller ledarens egna
uppfattning kring både sin interna roll i företaget samt dennes roll i externa
sammanhang. En fördel med vårt utomorganisatoriska perspektiv kan
däremot vara att vi lyckas bilda oss en mer allsidig bild av
problemområdet. Många gånger tror vi att personer utanför företaget kan ge
en mer kritisk bild, som vi tror att vi inte skulle erhålla genom att endast
samla data direkt från företagsledare. Dessutom vill vi påpeka att
företagsledaren inte är den enda aktören i detta sammanhang. Även om
denne är objektet det hela kretsar kring, är det många andra personer som
är minst lika delaktiga. Vi tänker främst på journalister och människor som
till yrket arbetar med PR. Dessa två yrkesgrupper är synnerligen
involverade i arbetet att göra en företagsledare synlig, journalister genom
att bevaka företagsledaren i dennes arbete och PR-konsulter genom att vara
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rådgivande i dennes arbete som ledare och roll som PR-figur. Med andra
ord kommer dessa båda yrkesgrupper dagligen i kontakt med frågor som
rör vårt problemområde och det är dessa, deras arbete samt deras syn på
fenomenet i fråga som vi kommer att basera vår empiri på.

1.3. Problemformulering

För att erhålla en allsidig bild av hur fenomenet gestaltar sig i svenskt
näringsliv och i samhället i övrigt, samt för att vi skall kunna bidra till en
ökad förståelse för fenomenet är det intressant och nödvändigt att söka
svaren på ett antal grundläggande frågeställningar. Vi ämnar därmed, med
hjälp av såväl aktuella artiklar som genom intervjuer med journalister och
PR-män, behandla följande frågor:

•  Vilken funktion har PR-arbetet bland svenska företag?
•  Håller ett "nytt" ledarskap på att växa fram i svenskt näringsliv, och i så

fall, hur kan detta uppfattas?
•  Vilken är bakgrunden till att vissa företagsledare i dagens samhälle är

mer synliga än andra?
•  Hur uppfattas dessa företagsledare av media och vilken bild förmedlas i

media?
•  Vilken är ledarens roll som PR-figur?
•  Hur gestaltar sig PR som en ledarskapsfunktion?
•  Vilka kopplingar mellan PR och ledarskap kan skönjas i dagens

näringsliv?

Utifrån resultaten av den empiriska undersökningen ämnar vi tillsammans
med teorier från tidigare nämnda samhällsvetenskaper förfina det språk
som finns kring PR och ledarskap för att på så sätt bidra till en ökad
förståelse kring PR-verksamhet som en integrerad del i företagsledarens
arbete.

1.4. Syfte

Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för PR som en
integrerad del i det ledarskap som flera företagsledare bedriver. Detta sker
genom att vi utifrån teorier kring företagsekonomi, religions- och
statsvetenskap, samt utifrån empiriska iakttagelser utvecklar ett språk inom
området.



PL - PUBLIKT LEDARSKAP

8

1.5. Avgränsningar

När termen ledare och ledarskap dyker upp åsyftas det av företaget tillsatta
formella ledarskapet eller chefskapet inom organisationen, vilket innebär
att vi helt och hållet avgränsar oss från att beskriva aspekter av det
informella ledarskapet. När vi talar om ledare i företag avses ledare på VD-
nivå.

Inom statsvetenskapen behandlar vi endast teorier kring amerikanska
presidentvalskampanjer. Avsnittet med teorier ur religionsvetenskapen
begränsar sig till det religiösa ledarskapet. De forskningsartiklar vi baserar
denna del på är i huvudsak författade av europeiska och nordamerikanska
forskare, varför teorierna kring religiöst ledarskap i mångt och mycket är
avgränsade till kristendomen.

Vid insamlingen av det empiriska materialet, såväl av sekundär- som
primärdata, har vi helt och hållet valt att utgå från svenskt näringsliv.
Vidare har vi valt att ha ett strikt utomorganisatoriskt perspektiv på vår
empiriska undersökning, det vill säga vi har inte insamlat primärdata direkt
från företagsledarna som utgör grunden för vårt problemområde.

1.6. Disposition av uppsatsen

Detta första kapitel innehåller en bakgrund och en inledning till vårt
problemområde som definieras i syftet. I det andra kapitlet för vi ett
resonemang kring vår syn på verklighet, kunskap och vetenskap, för att i
kapitel tre ge en utförlig beskrivning av såväl vårt teoretiska som praktiska
tillvägagångssätt. I samma kapitel för vi även en diskussion kring
uppsatsens rimlighet och trovärdighet. Kapitlen två och tre utgör även en
plattform för de resterande delarna i uppsatsen, eftersom dessa delar i
högsta grad är ett resultat av vårt sätt att tänka och agera.

Kapitlena fyra och fem utgör uppsatsens teoretiska referensram. Medan
kapitel fyra inriktar sig på företagsekonomiska teorier kring PR respektive
ledarskap, ägnas kapitel fem åt att lyfta in teoretiska bidrag från stats- och
religionsvetenskaperna, där vi behandlar amerikanska presidentvals-
kampanjer samt religiöst ledarskap.

Vi övergår i kapitel sex till att redogöra för våra empiriska iakttagelser.
Kapitlet baseras på olika slags dokument och på fyra kvalitativa intervjuer.
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Empirin behandlas tillsammans med de beskrivna teorierna i det sjunde
kapitlet, vilket utgör analysen i denna uppsats. I den första delen av detta
kapitel behandlar vi teorierna kring PR och ledarskap och belyser med
hjälp av de empiriska iakttagelserna kopplingen mellan disciplinerna. I den
andra delen av analysen sker en språkutveckling kring det samlande
begreppet för vårt problemområde, publikt ledarskap eller PL. I denna
språkutveckling utgår vi förutom från teorierna kring ledarskap och PR och
våra empiriska iakttagelser även från teorierna kring presidentvals-
kampanjer och religiöst ledarskap. Analysen disponeras enligt figur 1.

Uppsatsen avslutas i kapitel åtta med vår slutsats och våra egna
reflektioner.

Ledarskap

Presidentvals-
kampanjer

PR

Empiriska
iakttagelser

Religiöst
ledarskapPL

Figur 1. Disposition av analysen
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2. VERKLIGHET, KUNSKAP OCH VETENSKAP

I detta kapitel ämnar vi ge läsaren en omfattande bild av hur vi förhåller
oss till de synsätt som har influerat oss i utformningen av denna uppsats.
Ofta förs en diskussion kring relevansen av att utförligt ge sin personliga
bild av verklighet, vetenskap, kunskap etc., men vi menar att detta är
betydelsefullt ur två olika aspekter. Dels syftar det till att guida och
underlätta förståelsen hos läsaren för hur vi tänker, men framförallt
fungerar kapitlet som ett fundamentalt instrument för att vi själva skall
kunna fortskrida i vårt arbete.

2.1. Verklighet - subjekt eller objekt?

"Att vi går upp en fredagsmorgon och har grus i ögonen, det är verklighet!"

Så sa Carina, 25 år, en av våra vänner som svar på vår fråga om vad
verklighet är. Vi insåg nämligen efter långa diskussioner att vi hade
svårigheter att definiera "verkligheten", varför vi tog hjälp av människor i
vår omgivning. Vi ville att de med ett ord skulle definiera verklighet och
bara det ställde till problem för de flesta. Det ord som de flesta svarade var
"nuet". Vi ställer oss dock frågande till detta och undrar om verklighet kan
avgränsas i tiden. Allt som redan har hänt skulle med denna definition inte
vara en del av verkligheten. Detta innebär å andra sidan inte att det som en
gång var verklighet inte kan påverka verkligheten av idag, det vill säga
nuet.

Vi hör ofta talas om filmer och böcker som är baserade på verkligheten och
eftersom dessa är återberättande till sin karaktär skulle därför nuet som
definition falla. I detta sammanhang är det kanske bättre att tala om
verkligheten som "icke-fiktion", vilket en av våra vänner svarade.
Motsatsen till verklighetsbaserad film och litteratur kallar vi fiktion och
eftersom vi ofta ser på fiktion som något påhittat, skulle därför icke-fiktion,
det vill säga något som inte är påhittat vara en god definition av
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verkligheten. Konsekvensen av detta resonemang blir att allt som är
påhittat inte är verklighet. Innebär detta att uppfinningar som glödlampan
och blixtlåset inte är en del av verkligheten? I ordböcker kan man utläsa att
verkligheten är något som är påtagligt, och eftersom nämnda uppfinningar
måste anses vara synnerligen påtagliga, skulle dessa således vara en del av
verkligheten. Kontentan av denna korta diskussion blir att verklighet inte
enbart kan ses som motsatsen till fiktion.

Vad vi generellt kan säga efter att ha studerat svaren på vår fråga om
verklighet är att de är väldigt varierande, något som skulle kunna tyda på
att verklighet i själva verket är något personrelaterat eller individbestämt.
Vi vill emellertid föra resonemanget vidare genom att påstå att verkligheten
är "levandebestämd". Låt oss därför sätta livet som utgångspunkt för
verkligheten. Varje levande väsen är i grunden unik, och liksom snöflingor
existerar det inte två identiskt lika. Med utgångspunkten att verkligheten är
levandebestämd innebär detta att varje levande väsen lever i sin verklighet
och att verkligheten därmed inte kan betraktas som ett stadium, utan
snarare som ett skeende. På olika sätt skapar vi vår verklighet genom att
påverka och påverkas av vår omgivning. Skulle då "påverkan" kunna vara
ett ord som ligger nära ordet verklighet? Ja, med tanke på dess
dubbelriktade karaktär, där känslor och sinnen är förutsättningar för att
påverkan skall kunna ske, anser vi att verklighet är påverkan. Detta
påstående kan styrkas med vår tidigare diskussion, där vi menade att
verkligheten inte kan tidsbestämmas, eftersom en händelse som redan ägt
rum i hög grad kan påverka vår verklighet. Dessutom, enligt tidigare
resonemang, är verklighet inte bara icke-fiktion, vilket även stämmer
överens med påverkan som vår syn på verklighet. Säg den som inte
påverkas av en påhittad, det vill säga fiktiv, skräckfilm.

När vi med denna diskussion bakom oss skall försöka placera in vår
ståndpunkt i den vetenskapliga debatten är det nödvändigt att måla upp
ramarna för diskussionen och utgå från dess två extremer. Den ena
ytterligheten är solipsismen som förnekar existensen av allt annat än det
egna medvetandet som helt och hållet producerar alla intryck och
upplevelser. Med andra ord spelar omvärlden ingen roll alls och det finns
inga skäl ens att tro att yttervärlden existerar. (Hansson, 1982) Burrell och
Morgan (1979) benämner denna ytterlighet för nominalism och definierar
detta som att den externa världen inte utgör annat än namn, koncept och
etiketter, vilka används för att strukturera verkligheten. Dess raka motsats
benämner de realism, vilket utgör den andra ytterligheten i vår diskussion.
Författarna menar att omgivningen är en verklig värld som är uppbyggd av
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hårda, påtagliga och oföränderliga strukturer och att denna omgivning inte
är något som skapas av individerna.

Vår uppfattning av verkligheten måste således placeras in någonstans mitt
emellan dessa båda ytterligheter och för att kategorisera vår ståndpunkt
använder vi benämningen intersubjektivitet1. Med detta vill vi säga att
grunden utgörs av var och ens subjektiva uppfattning av verklighet, men
som en följd av att människor kommunicerar och interagerar med varandra
uppstår till viss del, inom en viss social grupp, en allmän uppfattning om
vad verklighet är. Vi tycker att Håkansson (1982, sid. 125) fångar detta på
ett bra sätt när han säger:

"Genom ditt sätt att möta mig, bemöta mig, reagera på mig, skapar du mig.
(… ) På samma vis skapar jag dig, i samspelet skapar vi varandra."

2.2. Vår syn på kunskap och vetenskap

Liksom vi i föregående avsnitt definierade verklighet, kan vi diskutera
kunskapsbegreppet utifrån ett intersubjektivt synsätt. Det är idag relativt
vedertaget att kunskap växer fram genom en process där information
behandlas och systematiseras i mottagarens medvetande (Nonaka, 1994).
Det är därmed upp till var och en att uppmärksamma de signaler som flödar
i omgivningen för att sedan ta till sig dessa och skapa sin subjektiva
uppfattning om vad dessa signaler vill säga.

Vi står därmed åter i en situation där både omgivningen och personen
spelar roll. Omgivningen är nödvändig för att skapa en kontext och
medvetandet är nödvändigt för att kunna skapa mening i denna kontext.
Hansson (1982, sid. 9) uttrycker detta som att:

"…vi måste förstå och förståelsen äger rum i vårt eget medvetande."

Han menar vidare att graden av förståelse inte bara beror på hur de yttre
händelserna är presenterade, utan minst lika mycket på inre förhållanden,
som till exempel koncentrationsgrad, vana och tidigare kunskaper.

Detta innebär att vi ser på vetenskapen och kunskapen på samma sätt som
vi ser på verkligheten, det vill säga som ett skeende. Hansson (1982) liknar

                                                          
1 För vidare läsning se Berger och Luckmann (1967); Molander (1993) m.fl.
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i detta sammanhang kunskapen med ett bibliotek som hela tiden fylls på
med nya volymer. Innehållet i de gamla volymerna påverkas inte av
nyanskaffningarna och även om intresset för de gamla kan minska, behåller
deras innehåll sin giltighet. I vårt fall innebär detta att vi inte ämnar
förkasta de existerande teorierna kring PR och ledarskap, utan vi kommer i
vår strävan efter att skapa ny kunskap endast att utgå från dessa samt bygga
vidare på dem. För att återgå till biblioteksmetaforen ser vi det som att vi
bidrar med ytterligare en volym till bibliotekets katalog.

För att återknyta till resonemanget kring kunskapen som intersubjektiv,
stämmer denna uppfattning väl överens med våra egna tankar kring
kunskap och förståelse. Även om varje individ har sin subjektiva syn,
skapas i interaktionen människor emellan en gemensam uppfattning som i
sin tur leder till skapandet av en slags samhällelig "sanning". Poincaré (ur
Hansson, 1982) kallar detta för en tyst konvention och nämner Newtons
teori om tyngdlagen som ett exempel på en sådan. Tyngdlagen har blivit
allmänt vedertagen och därmed bildat ett slags begreppsligt fängelse för de
som accepterat detta och arbetar inom området. Vi illustrerar vårt tankesätt
i figur 2, där A, B, C och D utgör fyra personer som i interaktionen med
varandra tillsammans skapar en tyst konvention som blir gällande för
samtliga personer. Vi vill dock poängtera att den tysta konventionen inte
utgör ett statiskt tillstånd, utan att den vid fortsatt interaktion kan inta en ny
skepnad.

Även om vi är väl medvetna om att tysta konventioner existerar runt om i
samhället och även om vi ser på vetenskapen som intersubjektiv, är vår
uppfattning att dessa trots allt kan utgöra en hämmande faktor för
forskningen. Vi inser att vi många gånger själva omedvetet utsätts för och
anammar tysta konventioner, men genom att försöka bryta gamla
tankemönster och se utanför det konventionella, tror vi att vi med denna

A

D

C

B

A

D

C

B

Tyst
konvention

Figur 2. Vår syn på skapandet av en tyst konvention
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tvärvetenskapliga uppsats kan bli mer kreativa och nyskapande och därmed
nå längre.
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3. TEORETISKT & PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Detta kapitel syftar dels till att förklara hur vår studie har genomförts men
det fungerar också som ett verktyg för att vi själva skall kunna förstå
begreppen och för att vi steg för steg skall kunna genomföra vårt arbete.
Kapitlet inleds med en diskussion kring språkbildande forskning, för att
sedan smalna av och avslutas med en grundlig beskrivning av vårt
praktiska tillvägagångssätt samt kritik av detsamma.

3.1. Språkbildande forskning

Vårt resonemang i föregående kapitel kan sammanfattas i att ingen objektiv
och påtaglig verklighet existerar, utan att varje individ upplever den som
subjektiv. I och med denna syn finns det ej heller någon anledning att i sin
forskning försöka verifiera teorier. Mot bakgrund av detta anser vi det vara
mycket relevant att istället skapa ett språk för att beskriva vår subjektiva
syn av en viss social situation. Istället för teoriverifiering anser Brunsson
(1982) att språkbildning syftar till teorigenerering och menar vidare att
målet med språkbildning inom företagsekonomi inte är att komma fram till
generella teorier, utan snarare att skapa en förståelse för specifika
situationer. Brunsson (1982, sid. 106f) sätter ord på vår ambition genom
följande citat:

"Vad forskarna tillhandahåller är uppsättningar av begrepp med
tillhörande indikatorer på hur de kan användas och på hur de hänger ihop.
Forskarna bidrar alltså till att skapa nya synsätt eller "ideologier".(…) Vad
forskaren kan erbjuda praktikerna är bara optioner på språk som
praktikerna kan välja att försöka applicera i sin egen situation eller ej."

Simon (ur Normann, 1975) menar att framsteg i all forskning är beroende
av bildandet av ett språk för att nya teorier skall kunna skapas. För att
ytterligare vidga vyn av språkets betydelse definierar Føllesdal et al (1993)
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språk som ett system av ljud eller tecken som gör det möjligt för oss att
kommunicera, det vill säga meddela oss med varandra. Dessutom är
språket, enligt författarna, nödvändigt för kommunikationsprocessen
eftersom vi normalt inte kan överföra information direkt, till exempel
genom tankeöverföring. För att sammanfatta resonemanget kring språk som
forskning kan sägas att språket har en dual funktion, dels som
kunskapsskapande och dels som kunskapsspridande.

Vad vi har ämnat göra är att själva uppnå en högre grad av kunskap genom
att studera vårt problemområde, för att sedan förmedla kunskapen. För att
kunna förmedla denna kunskap och därmed bidra till en ökad förståelse för
vårt studerade fenomen, ansåg vi att det var nödvändigt att utveckla ett
språk kring ämnet. Vad vi däremot inte kan veta är om läsaren i sin tur
förstår och tolkar vad vi vill att denne skall förstå eller om det vi sagt tolkas
på ett annorlunda sätt.

För att underlätta för läsaren hur vi ser på det studerade fenomenet har vi i
vår språkutveckling använt oss av metaforer. Morgan menar i sin bok
"Images of Organization" (1997) att vi människor ärvt vårt sätt att använda
metaforer i tal och skrift och han säger samtidigt att forskare inom
företagsekonomi och företagsledare under senare år insett metaforens
betydelse för utvecklingen inom disciplinen. Anledningen till detta är enligt
honom att dessa yrkesgrupper söker lämpliga sätt att se, förstå och skapa de
situationer som de måste tackla. Vad gäller just ledarskap menar Morgan
(1997) att metaforer hjälper till att förklara de svängningar som ledarskapet
från en tid till en annan innebär och varför den senaste teorin alltid banar
väg för nästa. Morgan (1997) ser dock inte metaforer som enbart något
positivt, utan menar att även om det finns styrkor med metaforer finns det
också svagheter. Metaforer har nämligen enligt honom sina begränsningar
eftersom de genom att skapa sätt att se saker och ting samtidigt skapar sätt
att inte se. I och med att vårt problemområde enligt oss är komplext och
mångfacetterat tror vi dock att det finns en poäng i att använda oss av
metaforer i den del av uppsatsen som innebär att vi utvecklar ett språk
kring vårt problemområde. På så sätt menar vi att vi kan underlätta för
läsaren att tolka hur vi ser på saken och därmed öka dennes förståelse.

Tolkningslära eller tolkningskonst brukar ibland jämställas med ordet
hermeneutik (Patel & Davidsson, 1994). Føllesdal et al (1993) menar att en
grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund
av vissa förutsättningar, en slags förståelsehorisont. När vi skall förstå
någon annan anser företrädarna för den traditionella hermeneutiken att vi
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måste frigöra oss från vår egen förståelsehorisont och våra egna
uppfattningar för att på så sätt försöka sätta sig in i den andres
förståelsehorisont. Ny-hermeneutikerna, med Gadamer och Heidegger i
spetsen, hävdar å andra sidan att detta inte är möjligt och att vi liksom
spindeln i nätet aldrig helt och hållet kan betrakta en situation utifrån, utan
endast delvis utforska den från den punkt vi befinner oss i. Därmed möter
vi aldrig världen förutsättningslöst och förförståelsen är ett nödvändigt
villkor för att vidare förståelse över huvud taget skall vara möjlig. (Gilje &
Grimen, 1993)

Vi har i denna studie sällat oss till ny-hermeneutikernas skara. Det var för
oss omöjligt att genomföra en studie helt förutsättningslöst och utan vissa
förkunskaper. Vi syftar här inte endast till kunskaper inom de specifika
teoretiska områdena inom företagsekonomin på vilka denna uppsats vilar,
utan även till våra samlade kunskaper och tidigare erfarenheter från vår
omvärld, sett ur ett bredare perspektiv. För övrigt vore det naivt att tro att
denna studie skulle kunna genomföras helt utan påverkan av våra
förkunskaper och att resultatet är oavhängigt av våra influenser och de
vägval vi har gjort under resans gång. Tvärtom bör läsaren vara väl
införstådd med att denna uppsats har sin utgångspunkt i vår subjektiva bild
av verkligheten som är ett resultat av våra tolkningar av densamma.

Med människan som gemensam nämnare inom samhällsvetenskapen är det
ofrånkomligt att forskare ställs inför frågor som rör människors relationer
och ömsesidiga påverkan på varandra. Vi vill därför ta diskussionen kring
hermeneutiken ett steg längre genom att föra in begreppet dubbel
hermeneutik, lanserat av den engelske sociologen Giddens. Kärnan i detta
begrepp är att forskaren å ena sidan måste förhålla sig till en värld som
redan är tolkad av de sociala aktörerna själva. Å andra sidan måste
forskaren med ett samhällsvetenskapligt språk och med hjälp av teoretiska
begrepp rekonstruera de sociala aktörernas tolkningar. (Gilje & Grimen,
1993) Läsaren kommer i avsnittet om vårt praktiska tillvägagångssätt att bli
varse att vi i vår datainsamling till stor del har använt oss av
sekundärmaterial, varför problematiken kring dubbel hermeneutik gör sig
gällande. Detta innebär att någon annan har tolkat de data som ligger till
grund för vårt arbete, vi har i vår tur tolkat datan och förmedlat denna i
skriftlig form, vilket läsaren i sin tur tolkar. Frågan är om det inte är
relevant att här tala om trippel hermeneutik.

Vår diskussion landar således där den startade, nämligen kring
språkbildningens relevans för forskningen inom samhällsvetenskapen och
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dess avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen. Det språk som
utformas kring ämnesområdet är något vi ställer till förfogande och som
kan anammas och appliceras av den som så önskar. I likhet med Lundahl
och Skärvad (1992) menar vi att den begreppsapparat som skapas bör ge
mening och sammanhang för de aktörer som på något sätt berörs av det
aktuella problemområdet, allt enligt det hermeneutiska synsättet.

Lundahl och Skärvad (1992) menar även att språk- och teoriutveckling inte
kan ses som en sekventiell process, utan som en process av ständig och
växelvis inlärning som pendlar mellan problemformulering, datainsamling
och språkutveckling. Enligt författarna kan forskarna i denna typ av
forskning sätta ambitionsnivån på två olika plan. En minimiambition är att
öka förståelsen och förklaringsvärdet bland andra forskare, medan den
högre ambitionsnivån syftar till att öka förståelsen samt att bidra till
frigörelse från etablerade tankesätt och föreställningar även hos de aktörer
som "utforskas". Vi har givetvis strävat efter att nå den högre
ambitionsnivån, det vill säga vi har haft som mål, och tror oss även ha
lyckats med, att utveckla ett språk som inte endast är begripligt för forskare
inom PR och ledarskap, utan även för praktiker inom området, såsom
journalister, PR-män och företagsledare.

3.2. Induktion och deduktion

Innan vi ger oss i kast med att beskriva vårt praktiska tillvägagångssätt,
finner vi det intressant att föra en diskussion kring induktion och deduktion
samt kring hur vi i denna studie förhåller oss till de båda begreppen. Patel
och Davidsson (1994) påpekar att induktion och deduktion är de två
alternativa arbetssätt som teoriproduktion kan bedrivas på, men vi har i vårt
fall svårt att se det som det ena eller det andra. Vad vi ämnar göra i denna
uppsats är att utifrån teorier från företagsekonomi, statsvetenskap och
religion, samt genom insamling av empiriska data, belysa kopplingen
mellan de båda ämnesdisciplinerna PR och ledarskap och dessutom
utveckla ett språk inom detta område. Utifrån denna beskrivning av vad vi
ämnar göra, är det svårt att kategorisera vår ansats som vare sig induktiv
eller deduktiv. En mix mellan induktion och deduktion benämns av
Alvesson och Sköldberg (1994) för abduktion, vilket istället skulle kunna
utgöra benämningen på vår ansats.

En rent induktiv ansats innebär att forskaren utgår från empirin och utifrån
denna försöker dra slutsatser av mer generell och teoretisk karaktär
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(Mårtensson & Nilstun, 1988; Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987). För
att återknyta till resonemanget kring forskningen som språkbildning frågar
vi oss om generaliseringar om verkligheten är ett syfte i sig. Vi tycker inte
det. I likhet med Lundahl och Skärvad (1992) hävdar vi istället att
begrepps- och teoriutvecklande forskning utmärks av att vi utifrån de
empiriska observationerna inom vårt problemområde letar efter mönster
samt söker se eller skapa begrepp, kategorier och schematiseringar. Med
detta inte sagt att vi ämnat dra generella slutsatser, utan snarare att vi sökt
utveckla ett språk som kan bidra till en ökad förståelse för det
problemområde vi har studerat.

En ansats som istället innebär att applicera allmängiltiga lagar på de
enskilda fallen kallas deduktiv. Utifrån teorin sätts en hypotes upp, vilken
sedan testas empiriskt. (Nordenfelt, 1982; Wiedersheim-Paul & Eriksson,
1987). I vår studie ansåg vi att en rent deduktiv ansats inte var rimlig
eftersom det är omöjligt att vid uppsättandet av hypoteser avskärma sig
från verkligheten. Dessutom ansåg vi att vår förförståelse var allt för
begränsad för att vi skulle kunna ställa upp heltäckande hypoteser. Att
arbeta med hypoteser anser vi inte heller vara förenligt med vår syn på
kunskap, eftersom hypoteser falsifieras eller verifieras, vilket skulle betyda
att vissa volymer får stå kvar i "biblioteket" medan andra kasseras. Som
nämnts tidigare menar vi att samtliga böcker skall stå kvar, då de kan bidra
till ökad förståelse vid framtida forskning.

Ovanstående resonemang mynnar ut i påståendet att en rent induktiv eller
deduktiv ansats är omöjlig. Istället präglas vår studie av inslag från de båda
inriktningarna. Uppsatsens deduktiva prägel ligger i att vi som
utgångspunkt använder oss av teorier kring ledarskap och PR samt den
förförståelse som vi besitter. Det induktiva inslaget gör sig gällande när vi
använder empirin som en del för att utveckla ett språk kring
problemområdet.
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3.3. Metodansats

Brunsson (1982) menar att språkbildning skall vara empiriskt underbyggd,
det vill säga grundad på systematiska studier av sociala system och
situationer. Frågan blir då vilken metodansats som är lämplig för att
insamla det empiriska materialet. I detta sammanhang brukar två olika
huvudmetoder nämnas; kvantitativ respektive kvalitativ (Gummesson,
1991).

Med en syn på verkligheten som objektiv betraktar undersökaren ofta
fenomen i rollen som neutral observatör. Insamlingen sker då med minsta
möjliga påverkan från undersökaren och med tanke på att insamlade data
ofta är mätbara och kvantifierbara, lämpar sig just kvantitativa
undersökningstekniker väl för ändamålet. Lantz (1993) menar dock att när
forskningen inte endast syftar till att beskriva ett visst perspektiv utifrån en
eller flera på förhand bestämda egenskaper, utan söker även "dolda" drag
eller sammanhang som kan leda fram till nya frågeställningar, är en
kvalitativ ansats att föredra.

Eftersom det område som vi skall undersöka är relativt outforskat och kan
uppfattas som mycket brett, är det lämpligt att ställa sig frågan hur vi skall
angripa dessa kvalitativa data. När ett problemområde är relativt
svåravgränsat är det enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) lämpligt
att tillämpa en explorativ, eller för att uttrycka det med ett annat ord,
utforskande undersökning. Denna typ av undersökning är även passande
när avsikten är att kartlägga ett otillräckligt känt undersökningsområde där
rönen kan fungera som en utgångspunkt för vidare forskning. Med tanke på
att den också kan ligga till grund för klassificering och namngivning av
sociala fenomen (Swedner, 1978) anser vi att en explorativ undersökning är
den mest adekvata för att vårt syfte skall uppnås.

Ytterligare en fråga att ställa sig är hur det för uppsatsen relevanta ämnet i
denna explorativa undersökning skall studeras. Ett sätt att insamla och
analysera data är enligt Lekvall och Wahlbin (1993) att utföra en så kallad
fallstudie. Merriam talar i boken "Fallstudien som forskningsmetod" (1994)
om att det råder stor oenighet om vad en fallstudie egentligen går ut på eller
hur man konkret bär sig åt för att genomföra denna typ av forskning. Han
väljer att definiera en fallstudie som en undersökning av en specifik
företeelse och tar därmed udden av fallstudien som enbart fokusering kring
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en person eller ett företag. Istället ansluter sig Merriam (1994) till
uppfattningen att den avgörande faktorn för om en undersökning kan
benämnas en fallstudie eller ej, är om ett avgränsat system kan identifieras
som fokus för undersökningen. Även om vårt undersökningsområde är
relativt outforskat, är vår uppfattning att vi i inledningen av denna uppsats
kunnat ringa in vårt problemområde. Därmed finner vi att ett avgränsat
system kan identifieras, varför en fallstudie enligt vår mening således är
berättigad.

Brunsson (1982) menar att fallstudier blir en i högsta grad naturlig
forskningsmetod om forskningen syftar till språkbildning, vilket som
bekant är fallet med vår studie. Vi finner vidare vår studie vara heuristisk,
vilket enligt Merriam (1994) är ytterligare ett tecken på en kvalitativ
fallstudie. Det heuristiska inslaget gör sig gällande i och med att studien
kan utgöra ett bidrag för läsaren att stegvis kunna öka sin förståelse för det
studerade problemområdet.
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3.4. Metodtekniker

3.4.1. Sekundärdata
Sekundärdata definieras av Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) som
redan befintliga data som tidigare insamlats av någon annan för något annat
ändamål. Författarna påpekar att sekundärdata bör utnyttjas i ett första
skede eftersom de är både enklare och billigare att använda än primärdata
och vi har i vår studie i hög grad utgått från sekundärdata i form av
dokument. Patel och Tebelius (1987) väljer i sin definition av dokument att
inte endast inbegripa dokument av traditionell karaktär, såsom
facklitteratur, utan vad de menar bör ingå är även övriga informationskällor
som är befintliga i vårt samhälle. Nedan (se figur 3) följer en kategorisering
på vad som enligt författarna ingår i begreppet dokument:

D

O

K

U

M

E

N

T

Statistik & register (kundregister, medlemsförteckningar)

Officiella handlingar (diarier, protokoll)

Privata handlingar (brev, självbiografer, dagböcker)

Litteratur (biografier, skönlitteratur, facklitteratur)

Kortlivade dokument (tidningar, broschyrer, affischer)

Bilddokument (filmer, kartor, målningar, foton)

Ljuddokument (radioprogram, grammofonskivor)

Figur 3. Definition av dokument

Källa: Patel och Tebelius (1987), sid. 84, egen bearbetning
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För att kunna besvara sin problemställning så heltäckande som möjligt
måste forskaren samla dokument av olika typer från skilda håll, något som
vi har haft som en ambition i vårt arbete att insamla sekundärdata. När
dokument används som informationskälla vid vetenskaplig forskning skall
vissa faktorer tas i beaktande. Exempelvis måste forskaren förhålla sig
kritisk till dokumenten för att kunna göra en bedömning om de fakta eller
upplevelser som beskrivs är sannolika. Denna källkritik innebär att
undersökaren måste ta reda på var, när och under vilka omständigheter
dokumenten har tillkommit samt vem upphovsmannen var och vilken
dennes relation var till händelsen. (Patel & Tebelius, 1987)

Eftersom vi i denna uppsats har använt mycket sekundärmaterial i vår
empiriska undersökning är detta något vi har tvingats reflektera över. Den
största delen av de insamlade dokumenten består i vårt fall av vad Patel och
Tebelius (1987) benämner kortlivade dokument. Mer specifikt har
sekundärdatan utgjorts av artiklar, främst från dagstidningar och
affärstidskrifter. Det fenomen som vi studerar är väl bevakat och omnämnt
i media och för att erhålla en så allomfattande bild som möjligt har vi
därför till stor del utgått från artiklar inom området. I de flesta fall är
författarna till artiklarna journalister med inriktning på näringsliv och
ekonomi, vars uppgift är att förmedla och förklara en viss händelse eller ett
visst fenomen. Vi är medvetna om att varje journalist har sin subjektiva syn
på saken och vi har därför kritiskt granskat varje artikel, utefter bästa
förmåga, för att försöka tolka och förstå innehållet i det som journalisten
har förmedlat. Dessutom har vi ansträngt oss för att hitta artiklar av
utredande karaktär skrivna av journalister vars förhållningssätt därför
framstår som mer kritiskt. För att kunna förmedla en så trovärdig bild av
fenomenet som möjligt, har vi även medvetet strävat efter att i vår empiri
inkludera artiklar som behandlar fenomenet utifrån flera olika perspektiv.

Vid insamlandet av sekundärdata har vi huvudsakligen använt oss av
universitetsbibliotekets databaser och sökmotorer på Internet. Utifrån de
träffar som vi erhållit har vi sedan gjort ett urval av de artiklar som vi
funnit relevanta för vårt problemområde. Det finns som vi ser det två klara
risker med detta, dels eftersom vi kan ha missat för oss relevanta artiklar
och dels för att vi i vårt urval, som ofta har utgått från artikelsammandrag,
kan ha gjort felbedömningar avseende artiklarnas innehåll. Ovanstående
sökmetod gäller även för den litteratur och de forskningsartiklar som vi har
baserat vår teoretiska referensram på.
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Vissa tips på artiklar och litteratur har vi även erhållit genom att
personligen kontakta experter inom respektive område samt i samband med
de intervjuer som har genomförts. Kontakt togs per telefon eller e-post med
avdelningarna för religions- och statsvetenskap vid Linköpings universitet,
samt med forskare inom ämnena ledarskap, marknadsföring och media-
och kommunikationsvetenskap vid universiteten i Göteborg, Lund och
Linköping samt vid handelshögskolorna i Göteborg och i Stockholm.

3.4.2.  Primärdata
Primärdata är sådan information som själv insamlas för det specifika
ändamålet och lämpar sig väl när sekundärdatan inte räcker till (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1997). Efter att vi hade satt oss in i de artiklar som
utgör vår sekundärdata, ansåg vi oss ha skaffat en god och bred förståelse
för ämnet, men vi saknade däremot det djup som enligt vår mening är
nödvändigt för att kunna föra en mer nyanserad och substantiell diskussion.
Dessutom tyckte vi att det krävdes och att det var nödvändigt att vi själva
gjorde en djupdykning inom ramarna för vårt problemområde. Anledningen
till detta var att vi ville bilda oss en uppfattning om hur vårt studerade
fenomen gestaltar sig i näringslivet innan vi kunde ge oss i kast med att
utveckla ett språk kring fenomenet och därmed bidra till en ökad förståelse.
Ytterligare ett argument för att samla primärdata var att få nya
infallsvinklar och på något sätt "gardera" oss mot att viktiga aspekter på
problemet skulle gå förlorade i vår urvalsprocess av sekundärdata. Efter
genomförda intervjuer stod det för oss klart att så var fallet, det vill säga
under våra intervjuer framkom nya synsätt och begrepp som vi i
inledningsskedet inte hade haft i åtanke. Utifrån detta kunde vi med ny
förförståelse åter genomföra sökningar efter sekundärdata och på så vis
anser vi oss ha gjort vad vi tycker skall göras för att öka vår egen och
uppsatsens trovärdighet.

Vi har tidigare nämnt att våra intervjuer skulle genomföras med personer
med en direkt anknytning till näringslivet, dock inte med företagsledare.
Vår uppfattning var att journalister och PR-byråer var lämpliga att kontakta
eftersom de i hög grad berör och är berörda av vårt ämnesområde. Som vi
tidigare påpekat menar vi att dessa två yrkesgrupper är synnerligen
involverade i arbetet att göra en företagsledare synlig. Dessutom ingår det i
deras arbete att hålla sig à jour med vad som händer i samhället, dock av
två skilda anledningar. Journalister måste hålla sig à jour för att på bästa
sätt kunna bevaka och förklara förändringar i samhället och PR-konsulter
för att kunna vara rådgivande i deras arbete gentemot sina uppdragsgivare.
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Vi valde att genomföra fyra intervjuer, två med vardera yrkesgrupp. Detta
kan måhända tyckas lite knapphändigt, men vi ansåg av olika anledningar
att det var tillräckligt. För att vi skulle kunna erhålla en substans i vårt
arbete att utveckla ett språk ansåg vi att befintliga teorier spelade en
avgörande roll som grundmaterial för analysen. Det empiriska materialet,
såväl sekundärdata som primärdata, fungerade dock som en hjälp för oss att
bli ordentligt insatta i området samt för att vi skulle få en djupare inblick i
och förståelse för nya begrepp som alla gånger inte använts i de teorier som
vi valde att studera.

I valet av respondenter bland journalisterna utgick vi från artikelförfattarna
av den insamlade sekundärdatan och vi kunde därmed ringa in en grupp
människor som verkade vara insatta i vårt område. Per telefon kontaktade
vi en journalist på Veckans Affärer och beskrev för henne kortfattat vårt
problemområde, varpå hon genast slussade oss vidare till en annan
journalist på deras redaktion, Lotta Edling, som vi bokade in en intervju
med. Edling är i grunden statsvetare och har tidigare arbetat som reporter
på tidningarna Kvinna Nu och Dagens Industri. Hon har under sedan 1998
arbetat på Veckans Affärer, bland annat som ansvarig för personporträtten.

Eftersom Veckans Affärer är en relativt nischad tidning som riktar sig till
en smalare målgrupp, hade vi som mål att även träffa en journalist som når
ut till en bredare målgrupp i ett bredare medium. Vi ansåg att en journalist
av detta slag kunde komma med andra infallsvinklar som annars skulle
kunnat gå förlorade. Vi kom genast att tänka på Lennart Ekdal,
programledare för debattprogrammet Svart eller Vitt i TV4, som även han
visade intresse av att medverka i en intervju. Ekdal är utbildad journalist
med en bakgrund bland annat på tidningarna Östgöta Correspondenten och
Dagens Nyheter samt SVT:s Aktuellt och sin egna serie "Ekdal" på TV4. I
den sistnämnda serien gjordes 80 avsnitt med intervjuer av 80 olika
personer, varav ett femtiotal var makthavare inom näringsliv och politik.

Vid urvalet av respondenter på PR-byråerna utgick vi från medlemmar
knutna till branschorganisationen Precis. Vårt mål var att kontakta en av de
största byråerna i Sverige och valet föll på firman Jerry Bergström AB.
Företaget har 40 anställda och har under tio verkat i branschen. När vi
kontaktade företaget blev vi hänvisade till PR-konsulten John Ahlmark,
med vilken en intervju kom att genomföras. Vidare hade vi under
uppsatsarbetets inledningsskede upparbetat en kontakt med Erik Arnberg,
informationsrådgivare på Nordens näst största företag i branschen,
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Geelmuyden.Kiese AB. Han kom att bli vår fjärde respondent i
intervjuundersökningen. Dessa två personer har något skiftande
bakgrunder. Ahlmark har en bakgrund som ledarskribent på DN, debattör
och journalist samt som pressekreterare på Socialdepartementet medan
Arnberg med examina i statsvetenskap och nationalekonomi under en
längre tid har arbetat som informatör och utredare på SAF.

Vi vill för läsaren påpeka att dessa respondenter utgjorde ett förstahandsval
för oss, varför det aldrig uppstod en situation där vi blev nekade en
intervju. Det faktum att samtliga visade ett stort intresse för vårt
problemområde och ställde sig positiva till att bli intervjuade tror vi kan ha
bidragit till kvaliteten i intervjuerna. Om de istället hade varit skeptiska till
att ställa upp, inbillar vi oss att vi skulle ha fått en sämre respons och
därmed mindre utredande och djupgående svar.

Frågan var vilken struktureringsgrad som skulle passa bäst för våra
intervjuer. Helt strukturerade intervjuer har fasta svarsalternativ och ger
därmed inte respondenten utrymme för att utveckla sina tankar. För att vi
skulle kunna erhålla en förståelse för respondenternas subjektiva
uppfattningar och för att kunna fånga in eventuella ”dolda” problem inom
vårt undersökningsområde, kunde denna form uteslutas. Vidare ville vi att
respondenterna skulle ge sin syn och inom en given ram fritt tycka till om
specifika frågor. Eftersom intervjuerna skulle hållas inom vissa ramar, kom
således ej heller helt ostrukturerade intervjuer att bli aktuella. (Patel &
Davidsson, 1994) Vi hamnade därmed i ett mittläge, vilket är en vanligt
förekommande form av intervju (Ejvegård, 1996).

Som hjälpmedel under våra intervjuer hade vi utformat två intervjuguider
(se bilaga 1 och 2), en för journalisterna och en för PR-konsulterna, med de
konkreta frågorna som vi skulle ställa till respondenterna. Anledningen till
att två intervjuguider utformades var dels att vi ville fråga journalisterna
om PR-männens roll och betydelse i sammanhanget och vice versa samt att
vi ville fånga bilden av fenomenet utifrån deras respektive perspektiv.

Lantz (1993) menar att intervjuguidens frågor bör ordnas i en för
respondenten så logisk följd som möjligt, vilket vi också eftersträvade vid
utarbetandet av våra intervjuguider. Enligt Kvale (1997) bör en bra
intervjufråga bidra tematiskt till kunskapsproduktionen och dynamiskt till
skapandet av ett bra samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Vidare
hävdar han att en inledande fråga gärna kan vara av konkret karaktär, för att
sedan följas av uppföljningsfrågor av typen ”hur…”. En inledande fråga
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kan också vara av typen ”kan du berätta lite om…”, vilket leder till att
intervjuaren har en möjlighet att bilda sig en uppfattning om respondenten
och hur man sedan skall gå vidare under intervjun. Detta har vi haft i
åtanke under skapandet av våra intervjuguider och under genomförandet av
våra intervjuer.

Innan respektive intervju klargjorde vi för respondenterna syftet med
intervjun och frågade om vi i uppsatsen fick använda deras namn och
eventuella citat, något som inte utgjorde några problem för någon av
personerna. Under intervjuerna, som i genomsnitt varade en timme,
användes bandspelare och intervjuerna skrevs sedan ut och skickades till
respondenterna som fick godkänna de utskrivna protokollen.

Vi är medvetna om att det som intervjuare är av stor relevans att ha klart
för sig att en intervju är en interaktion mellan två personer och att resultatet
av intervjun i hög grad beror på interaktionen mellan intervjuare och
respondent. I och med skillnader i sakkunskaper och tidigare erfarenheter
kommer frågor och svar att uppfattas olika och tolkas utifrån respektive
persons kognitiva scheman. Lantz (1993, sid. 106f) uttrycker detta som:

”Intervjuare och respondent förstår det som sägs och relaterar verbalt och
ickeverbalt till varandra utifrån en dubbel tolkningsgrund.”

Detta är något som vi under arbetets gång hade i åtanke. I våra
intervjuguider och under intervjutillfällena undvek vi att formulera frågor
av en sådan karaktär som kunde göra att språket i diskussionen blev alltför
fackmässigt. Vi såg nämligen en risk med att vi med vår förförståelse inte
fullt ut skulle uppfatta och förstå vissa facktermer som används bland
journalister och PR-män. Detta var en av anledningarna till att vi ord för
ord skrev ut de fyra intervjuerna för att därefter kunna granska och
analysera innehållet och det använda språket. Givetvis finns det dock
fortfarande en risk som bör nämnas i sammanhanget, nämligen att vi som
lekmän i respondenternas bransch inte har uppfattat vissa för dem mycket
centrala ord och begrepp på ett "korrekt" sätt.

Ekholm och Fransson (1994) beskriver detta problem när de talar om
brister i kommunikationen och exemplifierar detta genom att jämföra vad
en psykolog respektive en kommunal förtroendeman lägger i begreppet
sociala problem. En psykolog menar att en person med sociala problem har
svårt att skapa kontakt och samarbeta medan den kommunale
förtroendemannen associerar till exempelvis trångboddhet och ekonomiska
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problem. Författarna menar att det är möjligt att den vi talar med inte
menar samma sak som vi när denne talar sitt språk. (Ekholm & Fransson,
1994) I vårt fall blev det därmed viktigt att se till respondenternas
underliggande argument för sina påståenden och på så sätt analysera vad de
hade sagt och vad de kunde tänkas mena. Vidare sökte vi jämföra
respondenternas synpunkter så att vi lättare kunde peka på skillnader och
likheter i deras åsikter.

3.5. Uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet

Vi vill avsluta detta kapitel med att föra en diskussion kring trovärdigheten
i denna uppsats. Huruvida vi har lyckats med att uppnå ett trovärdigt
resultat anser vi är upp till läsaren att bedöma, men vårt mål har givetvis
varit att den bild som vi förmedlar skall uppfattas som så trovärdig som
möjligt.

Under arbetets gång har vi medvetet förhållit oss mycket kritiska, såväl till
oss själva som till de källor vi har använt som utgångspunkt för uppsatsen.
Ett sätt att förhålla sig kritisk är enligt vår mening att låta så många
personer som möjligt få komma till tals främst i den teoretiska
referensramen, något som också var nödvändigt för att vi skulle erhålla den
förförståelse vi ansåg vara nödvändig. Det skulle enligt vår mening vara
omöjligt att förhålla oss kritiska om vi inte skapar en omfattande bild som
för oss kan utgöra ett sorts filter varje gång vi utsätts för nya påståenden,
teser och teorier. Detta, att skapa ett filter, gäller naturligtvis inte endast
vårt arbete med att bygga upp den teoretiska referensramen, utan har i
högsta grad även genomsyrat arbetet med att insamla det empiriska
materialet. I och med detta förhållningssätt tror vi att uppsatsens
trovärdigheten har ökat.

Något vi också anser har ökat trovärdigheten är att vi för läsaren noggrant
har redovisat vårt tillvägagångssätt. När det gäller språkbildande forskning
tror vi att resultatet i hög grad är avhängigt av undersökarna själva, det vill
säga av vår förförståelse samt våra subjektiva uppfattningar och attityder.
Vi ser det därför som föga troligt att andra personer skulle kunna presentera
samma resultat om de försökte återskapa vad vi har gjort. Frågan är om det
ens är relevant att återskapa undersökningen i syfte att verifiera och
generalisera resultaten, eftersom detta inte ligger i språkbildande forsknings
natur. Som nedan nämnts, anser vi att språkbildande forskning istället för
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att generera generella teorier syftar till att skapa en förståelse för speciella
situationer.

En faktor som i en intervjusituation kan påverka tillförlitligheten är den
eventuella ”intervjuareffekt” som kan uppstå (Patel & Davidson, 1994).
Denna effekt är ett resultat av att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt
under intervjun att respondenten medvetet eller omedvetet förstår vad som
förväntas av denne (Patel & Tebelius, 1987). Ett exempel på detta är
ledande frågor som kan resultera i att respondenten förstår hur frågan ”bör”
besvaras. Här ser vi en risk med vårt tillvägagångssätt i och med att vi
redan innan själva intervjuerna hade förklarat för respondenterna vilket vårt
syfte var samt vilket fenomen som vi ämnade diskutera med dem. Detta
faktum kan möjligen ha lett till att respondenterna till viss del svarat på
våra frågor så som de trodde att vi ville att de skulle svara. Samtliga
respondenter var dock kritiska i sitt förhållningssätt till det fenomen vi
studerade och de gav samtidigt intryck av att de framförde en ärlig och
självkritisk bild av fenomenet och sin roll i detsamma. Med detta i åtanke
tror vi att de har gett en både kritisk och trovärdig bild som var relevant för
oss i vårt arbete.

Något vi även anser har ökat tillförlitligheten i våra resultat är bland annat
att vi under intervjutillfällena varit två personer och att vi i samtliga fall
använde bandspelare. Faktumet att samtliga respondenter gav feedback och
slutligen godkände de utskrivna protokollen, anser vi ytterligare har stärkt
tillförlitligheten i intervjusituationen.
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4. BIDRAG FRÅN FÖRETAGSEKONOMIN

I detta kapitel beskriver vi de två företagsekonomiska disciplinerna PR och
ledarskap. Respektive del inleds med en diskussion kring själva begreppet
för att sedan övergå i en redogörelse för var forskningen inom området
står idag.

4.1. PR

4.1.1. En begreppsdiskussion
Begreppet PR ses säkerligen av många som något lite lömskt, fräckt och
kanske till och med ohederligt. Detta är kanske inte så konstigt, då uttryck
som "djärva PR-grepp" och "PR-kupper" florerar i vårt samhälle.
Begreppet har alltså, enligt vår mening, fått en negativ klang som det inte
alla gånger förtjänar. PR är så mycket mer än när en person exempelvis i
mediala sammanhang tar tillfället i akt att göra reklam för ett visst ändamål,
trots att personen i fråga medverkar för ett helt annat syfte.

Låt oss alltså här komma med ett klargörande: PR handlar inte om reklam!
Medan reklam ofta handlar om en typ av opersonlig kommunikation som
företagen betalar för (Engel et al, 1991) blir huvudorden i PR-begreppet de
helt omvända, nämligen personliga relationer som i stort sett är gratis. PR
är inte ett nytt fenomen och under årens lopp har begreppet definierats på
en mängd olika sätt. För att guida dig som läsare in i den aktuella debatten
ger vi nedan några olika författares definition av begreppet. Thomsen (ur
Cooley, 1999, sid. 41) väljer att se på saken som:

"…the building of relationships and management of communication between
organizations and individuals."

medan Caywood (1997, sid xi) utvidgar begreppet ytterligare och definierar
PR som:
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"…the profitable integration of an organization's new and continuing
relationships with stakeholders including customers by managing all
communications contexts with the organization that create and protect the
brand and reputation of the organization."

Dessa citat är bara två exempel på hur författare väljer att se på PR, och
även om samtliga författare inom området (se exempelvis Smith, 1998;
Engel et al, 1991; Anderson & Rubin, 1986) ger sin personliga prägel på
definitionerna, existerar trots allt vissa påtagliga likheter. Den mest slående
gemensamma uppfattningen är att PR handlar om relationer mellan olika
samhällsgrupperingar, något som inte är helt oväntat med tanke på vad PR
är en förkortning av, nämligen Public Relations.

För att nå själva essensen av begreppet relation, väljer vi att lyfta ut
begreppet från sitt företagsekonomiska sammanhang och istället se på en
relation som ett förhållande människor emellan. Att definiera en relation
innebär, enligt oss, att klargöra vilka rättigheter och skyldigheter som skall
gälla och hur man förhåller sig till varandra. Nilsson och Waldemarsson
(1994) talar i detta sammanhang om att det handlar om att först definiera
sig själv (och den andre) och den sociala situationen innan vi kan gå över
till själva innehållet i det vi vill säga eller göra inom ramarna för relationen.
Relationer kan ju både vara goda och dåliga där vår uppfattning, som inte
är speciellt kontroversiell, är att vi som människor alltid vill ha en god
relation till vår omgivning. Däremot existerar det en skillnad i vilka
relationer vi är beredda att uppoffra och vilka vi till varje pris inte vill
förlora, exempelvis den till sin närmaste familj. Vi bygger därför våra
förhållanden på lång sikt och vårdar dem noggrant. Detsamma gäller i
företagsvärlden där förtroende, tillit och ärlighet säkerligen är lika viktigt,
men för företag och organisationer gäller det däremot att vårda relationen
till samtliga parter i sin omgivning, eftersom en dålig relation kan vara till
direkt skada för företaget.

Detta resonemang mynnar ut i att företaget vill skapa en så positiv opinion
som möjligt, allt detta för att företagets ekonomiska intressen skall bli
tillfredsställda. Cooley (1999) nämner ytterligare skäl till varför en ökad
interaktion med allmänheten är positiv. Först och främst underbyggs
förståelsen för den allmänna opinionen och utifrån denna förförståelse blir
det lättare för företaget att förbättra sin image och fastställa mål och
strategier för sin fortsatta interaktion. Haywood (1998) definierar PR på ett
i och för sig väldigt brett och oprecist men för oss ett talade sätt:
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"…public relations is all about creating favourable opinion."

Vi anser att denna definition stämmer väl överens med vår uppfattning om
vad PR egentligen handlar om. Vad som däremot inte framgår av denna
definition är vilka medel som står till förfogande för att uppnå målet med
PR. Detta ämnar vi behandla i följande avsnitt.

4.1.2. PR-mixen
I marknadsmixen sorteras PR in under promotion (Kotler, 1994) som ett
sätt för företagen att kommunicera. Med denna systematisering kan man
som läsare luras att tro att PR i sig endast är ett medel för kommunikation,
men Smith (1998) menar att företaget, innan budskapet kommuniceras ut,
måste skapa en hög trovärdighet, såväl inom som utom organisationen.

Inom företaget kan trovärdigheten byggas upp och utvecklas utifrån tre
olika huvudområden; produkten, etiskt och socialt ansvar samt företagets
image (Smith, 1998). En primär förutsättning är att företagets produkter
och tjänster håller den kvalitet som motsvarar kundens förväntningar.
Vidare är ett socialt engagemang och ett etiskt riktigt förhållningssätt
avgörande för om företaget skall kunna bygga upp den trovärdighet som
krävs i sammanhanget. Slutligen menar Smith (1998) att företagets image i
form av konkreta ting som logotyper, byggnader etc. spelar en vital roll.

Först när företaget har lyckats skapa trovärdighet kan det ge sig i kast med
att exponera sig mot omvärlden. Förutom bland annat sponsring,
deltagande i mässor och utställningar och övriga aktiviteter som
annonsering och sales promotion, är den stora möjligheten att öka sin
synlighet och grad av exponering, genom publicitet. Publiciteten kan ta sig
uttryck på tre olika sätt:

•  'Public speaking', till exempel presentationer samt deltagande i
konferenser och föreläsningar

•  'Media relations', presskonferenser, intervjuer, pressmeddelanden etc.
•  'Events', deltagande i evenemang av olika slag, såsom samhällsdebatter

och underhållningsprogram

Smith (1998) väljer att dela in begreppet PR i två nivåer, dels på
produktnivå och dels på företagsnivå. Vi är benägna att hålla med om att
när det talas om produkt-PR måste produkternas beskaffenhet och kvalitet
ligga till grund för förtroendeskapandet, men när det gäller PR på
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företagsnivå tror vi att det är svårare att exakt peka på vilka faktorer som är
avgörande för att skapa ett förtroende. Vår uppfattning är att många av
produkterna i dagens företag är mer eller mindre abstrakta och att det ofta
handlar om att presentera lösningar på framtida förväntade problem. Med
detta i åtanke är det naturligt att tänka sig att vikten av produkt-PR i
förtroendeskapandet minskar till förmån för PR på företagsnivå. Vi vill
med detta inte säga att ett produktfokus generellt sett är irrelevant, utan att
det inom vårt problemområde kanske får en annan innebörd och att
exempelvis de sociala och etiska aspekterna får en större relevans i
förtroendeskapandet.

4.1.3. PR - "outside - in"
Bland PR-litteraturen existerar liksom i många andra företagsekonomiska
discipliner normativa teorier kring hur företaget skall gå till väga och som
vanligt beskrivs tillvägagångssättet utifrån ett processtänkande. Många
amerikanska författare beskriver denna process i "handböcker" från ett
praktiskt perspektiv. En författare som emellertid förklarar processen med
något mer substans och med ett mer akademiskt angreppssätt är Caywood
(1997). Han menar att effektiv PR uppnås genom att företaget genomgår
fyra iterativa steg.

Den första och enligt Caywood (1997) mest centrala delen i detta arbete är
planeringfasen och en av författarens viktigaste ståndpunkter är att PR-
arbetet i denna fas bör gå hand i hand med företagets övergripande
strategier, detta för att koordinera målen med PR med målen för företagets
övriga verksamhet. Planeringsfasen karaktäriseras av djupgående analyser
av såväl företagets miljö som dess intressenter. Caywood (1997)
förespråkar att en SWOT-analys genomförs i initialskedet, detta för att
kartlägga företagets samtliga styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Nästa
skede i planeringsfasen är att företaget identifierar och grupperar samtliga
intressenter såsom kunder, investerare och anställda för att sedan fastställa
vilka av dessa som är viktigast för företagets PR-aktiviteter. Vart och ett av
de segment som företaget prioriterar har sina specifika behov och intressen,
varför nästa steg blir att kartlägga dessa. För att resultatet skall bli lyckat är
det i PR-arbetet nödvändigt att företagets olika avdelningar samarbetar, allt
från finansavdelning till personalavdelning.

När väl planeringsfasen är genomförd kan företaget skrida till verket och
implementera sina planerade åtgärder. Caywood (1997) talar mycket
kortfattat om vilka medel som står till förfogande för att en implementering
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skall kunna ske, men vi anser att Smith (1998) väl täcker in denna del när
han talar om olika medel för att öka graden av exponering. De två sista
stegen kräver inte heller de någon närmare förklaring. Efter
implementeringsstadiet går processen vidare med en utvärdering av
resultatet gentemot de uppställda målen för att sedan avslutas med att
utvärderingen görs tillgänglig i hela organisationen, så att en ny process
med nya ingångsvärden kan ta vid.

Caywoods (1997) stegmodell kan möjligen anses vara föga
revolutionerande, då det mer eller mindre blivit en norm att beskriva
processer som "planering - implementering - utvärdering - utveckling".
Man kan som läsare kanske fråga sig varför vi väljer att ta upp modellen,
men vi anser att den ändock utgör en viktig förståelsegrund för ett företags
PR-arbete. Vad som vi anser utgör kärnan i Caywoods (1997) resonemang
är hans syn på att planeringen bör utgå från intressenterna2, ett synsätt som
han väljer att benämna "outside-in". Han ställer sig därmed kritisk till den
mer allmänt vedertagna och traditionella AIDA-modellen3, vilken tar sin
utgångspunkt i organisationen, varför han benämner den "inside-out". Vi
delar fullt ut hans åsikt och menar att intressenterna inte längre är passiva
individer som okritiskt suger åt sig av informationen och agerar därefter.
Istället för att pracka på intressenterna ett budskap, tror vi att det i dagens
samhälle handlar om att göra informationen lättillgänglig för den som är
intresserad av att ta del av den, något som även påvisas i den senaste
forskningen inom området (Sparks-FitzGerald & Spagnolia, 1999). Detta
innebär i sin tur att PR-arbetet måste utgå från ett behovsbaserat tänkande
där huvuddelen av arbetet utförs i planeringsstadiet.

4.1.4. Kommunikation och etiska aspekter av PR
Något som på senare år hamnat i fokus inom PR-forskningen är
kommunikation (Corder & Thompson, 1999; Sparks-FitzGerald &
Spagnolia, 1999; Ihator, 1999; Wilcox et al, 1998). Att lyssna på
allmänheten och upprätta en dialog med den tycks allt viktigare än att
endast informera. Kent och Taylor (ur Cooley, 1999) lanserar termen
dialogic relationship och talar om ett alltmer interaktivt förhållande mellan
företaget och dess olika intressenter. Författarna menar att detta ställer
högre krav på företagen i och med att de måste lägga allt större vikt vid den
allmänna opinionen. Själva kärnan i begreppet ligger i att samtliga
inblandade aktörer bidrar likvärdigt i kommunikationen för att uppnå
                                                          
2 Se även Gray (1999)
3 AIDA;  awareness � interest � desire � action
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målet, nämligen att bygga upp och upprätthålla långvariga relationer.
Wilcox et al (1998) talar i detta sammanhang om ett begrepp som har
vunnit stort gehör under 1990-talet och som kan ses som en metod för att
förbättra företagets kommunikation, nämligen integrerad kommunikation.
Tanken med detta är att öka effektiviteten genom att samordna samtliga av
organisationens olika sätt att kommunicera, såväl utåt som inåt.

Vi har i tidigare avsnitt antytt att människorna inom organisationen är av
väsentlig betydelse för PR-arbetet. Trots att det stora flertalet författare
menar att den interna kommunikationen är av central betydelse, verkar det
som diskussionen därvid tar slut. Vi menar att den interna
kommunikationen i mångt och mycket är en förutsättning för att den
externa kommunikationen skall upplevas som trovärdig. För att återigen
anknyta till vad PR står för, nämligen Public Relations, menar vi att en
reflektion över ordet public är på sin plats. Ordet kan lättast översättas till
publik eller allmänhet, varför man direkt relaterar till externa aktörer och
inte blickar in i organisationen. Vi vill poängtera att även om de anställda
utgör en intern grupp, är de samtidigt en del den externa publiken, och om
dessa inte delar företagets externa budskap är det svårt, kanske till och med
omöjligt, att tro att PR-arbetet över huvud taget kan bli lyckosamt på lång
sikt.

Vi tangerar därmed Ihators (1999) tankar om att företagets kommunikation
i PR-sammanhang måste ses som transparent och att ärlighet och
uppriktighet därför är av avgörande betydelse. Hon uttrycker detta (sid. 43)
genom att säga:

"…honesty is the best policy in spreading the gospel of the corporate world"

I likhet med Smith (1998) kommer Ihator (1999) därmed in på den etiska
aspekten av PR och hon menar att den är väl så viktig, samtidigt som hon
ställer sig frågande till om etik och socialt ansvar alltid går att kombinera
med vinstintresset inom företagsekonomin. Detta är ett dilemma som även
Dierkes och Zimmerman (1994) samt Echevarría (1995) lyfter fram. De
menar att etik inom företag måste integreras i organisationens samtliga led
och påpekar samtidigt att de anställda utifrån sina och omvärldens
värderingar måste arbeta fram de etiska ramarna inom vilka företaget kan
agera.

Sammanfattningsvis kan sägas att aspekter såsom intern kommunikation
och etik, men också strategi är centralt för PR-arbetet i dagens företag. Vi
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har påvisat att PR som traditionellt ofta ses som en aktivitet riktad ut från
företaget, lika mycket handlar om en inåtriktad aktivitet som berör
människorna inom företaget. Det verkar som att gränserna mellan olika
avdelningar inom organisationen blir alltmer otydliga, vilket även framhävs
av Corder och Thomson (1999) när de frågar sig om PR- eller
personalavdelningen skall ansvara för den interna kommunikationen.
Författarna ger inget svar på frågan, utan konstaterar snarare att båda
avdelningarna bör ta ett delansvar samt att de båda avdelningarnas
verksamheter åtminstone bör integreras.

4.2. Ledarskap

4.2.1. Begreppet ledarskap
Innan vi går in på att närmare beskriva vår syn på ledarskap vill vi klargöra
en viktig ståndpunkt som framförs av Takala (1998), nämligen att ledaren
inte endast återfinns i företagssammanhang. Denne utgör en oumbärlig
funktion i alla organisationer, såväl politiska och religiösa som
affärsdrivande. Vi är medvetna om att detta på inget vis är något
revolutionerande, men vi finner det ändå nödvändigt att ta udden av
ledarskap som endast ett företagsekonomiskt fenomen. I den resterande
delen av detta kapitel kommer vi emellertid att utgå från teorier och
begrepp som anammats inom företagsekonomin.

Att det finns lika många definitioner på ledarskap som det finns personer
som har försökt definiera begreppet kan låta aningen klichéartat, men just
av denna anledning ämnar vi inte utforska djungeln av definitioner för att
sedan välja den som bäst stämmer överens med vår syn. Vi har nämligen i
Müllern och Stein (1999, sid. 66) funnit en infallsvinkel som väl beskriver
vår syn på ledarskap. De menar att:

"…begreppet ledarskap implicerar att det går att påverka människors
tankar och ageranden."

Hur ledaren kan gå tillväga eller vilka verktyg som han eller hon kan
använda för att kunna lyckas påverka låter vi stå osagt. Påverkan skall
däremot inte endast ses som någonting positivt, tvärtom kan den vara
negativ och exempel på detta ser vi i historien bland annat i fallet Hitler.
Hitler om någon hade verkligen ett sådant inflytande på människorna att
han till en absurd nivå lyckades styra deras tankar och ageranden, men
samtidigt utgör han ett gott exempel på en person vars ledarstil kan
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betecknas karismatisk. Å andra sidan är epitetet karismatisk något som
också används för ledare av mer positiv karaktär, såsom Nelson Mandela
och Mahatma Gandhi.

Att vara karismatisk är givetvis inte det enda sättet på vilket en ledare kan
utöva påverkan. En av de första ledarskapsinriktningarna i början av 1900-
talet kretsade kring 'Trait theories' och ledarens egenskaper, det vill säga
vem ledaren är. Den främste förespråkaren för denna skola är Taylor med
sin teori kring 'Scientific Management'. Den gängse teorin ersattes på 1930-
talet av 'Behaviour theories' för att på 1950-talet följas av 'Contingency
theories''. Medan den sistnämnda såg till interaktionen mellan ledare och
ledda i en bestämd situation, fokuserade föregångaren på hur ledaren
agerade gentemot sina underställda. (Dessler, 1992)

Under de två senaste decennierna har forskningen inom området inriktat sig
mot teorier där ledaren har förmågan att leda genom bland annat visioner,
symboler, inspiration, meningsskapande och skapandet av en kollektiv
identitet (Hofstede, 1980; Carlzon, 1985; Pettigrew, 1987; Conger &
Kanungo, 1988; Andersen, 1991; Yukl, 1998; Shamir et al, 1999). Ett
samlingsnamn för denna genre är engelskans 'transformational leadership',
direkt översatt transformativt ledarskap. Vissa forskare (bland andra
Conger & Kanungo, 1998 ur Conger, 1999) väljer dock att likställa
transformativt ledarskap med ett annat begrepp, nämligen karismatiskt
ledarskap, medan andra (Bass, 1985; Weber, 1947 ur Conger, 1999) väljer
att sortera in karismatiskt ledarskap som ett delattribut för transformativa
ledare. I nästa avsnitt kommer vi att beskriva tre inriktningar inom detta
område för att sedan ställa dem emot varandra.

Innan vi går in på att beskriva de tre inriktningarna anser vi det vara av vikt
att argumentera för valet av dessa och påvisa dess relevans för uppsatsen.
För det första har vi inte ambitionen att utifrån på förhand bestämda teorier
analysera ett visst fenomen, snarare vill vi utröna var den dagsaktuella
forskningen står, vilket språk och vilka teorier och begrepp som används
samt vart den är på väg. Vidare, eftersom vårt syfte är att genom
språkutveckling bidra till en ökad förståelse för ett aktuellt problem som
ännu är relativt outforskat, menar vi att vi med nämnda teorier som grund i
högre grad kan bidra till kunskapsutvecklingen. Att ta sin utgångspunkt i
"gårdagens" ledarskapsteorier skulle kännas som att vi börjar nysta i "fel"
ände. Något som ytterligare talar för att vi utgår från teorier kring
karismatiskt och transformativt ledarskap är att dessa i hög grad ställer
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personen i centrum, vilket är en av de initiala faktorerna till att vårt intresse
för problemområdet och denna uppsats väcktes.

4.2.2. Tre inriktningar inom transformativt/karismatiskt
ledarskap

Conger och Kanungo

Modellen bygger på idén om att karismatiskt ledarskap utmärks av
följarens uppfattning av ledarens agerande. Det är således följaren som
tillskriver ledaren attributet karismatisk, eller icke-karismatisk. Författarna
menar att ledarskap kan ses som en process (se även Yukl, 1998) och
konceptualiserar denna process med tre steg. I det första steget utvärderar
ledaren kritiskt den aktuella situationen och analyserar samtidigt följarnas
behov, det vill säga utröner åt vilket håll följarna drar, och utifrån detta kan
ledaren lättare sätta fingret på rådande eller potentiella svagheter och
brister. Därefter formulerar ledaren sina mål vilket utgör det andra steget.
Här menar Conger och Kanungo att karismatiska ledare skiljer sig från
traditionella i det avseendet att målformuleringen i högre grad sker utifrån
en strategisk vision, det vill säga ett idealiserat mål. På så vis skapar de
bland följarna en utmanande och motiverande kraft att tillsammans med
ledaren deltaga i förändringen. Att visioner är en del av målformuleringen
och att dessa måste uttryckas i en för sammanhanget relevant kontext är i
sig inget utmärkande för just Conger och Kanungo, däremot skiljer sig
författarna från forskarna inom de två övriga inriktningarna i det avseendet
att visionerna i hög grad kan formuleras utifrån möjligheter i den externa
omgivningen. I det tredje och sista steget i modellen underbygger ledaren,
genom att agera som en hängiven förebild, sina mål och visioner samt
skapar engagemang och vilja bland följarna att nå de uppställda målen.
(Conger et al, 1997)

Författarna hävdar själva (Conger, 1999) att deras modell uppnår en hög
grad av validitet och reliabilitet samt att deras modell kan ligga till grund
för ett skalsystem som mäter karismatiskt ledarskap utifrån fem faktorer.
Dessa faktorer är; strategisk vision och hur denna uttrycks, förmåga att
uppfatta omvärlden, personligt risktagande, okonventionellt agerande samt
förmåga att uppfatta följarnas behov. Vi vill för läsaren påpeka att dessa
empiriska tester, liksom huvuddelen av forskningen inom området, har
genomförts med hjälp av kvantitativa metoder. Personligen ställer vi oss
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frågande till hur karismatiskt ledarskap, som i vår mening är ett högst
socialt betingat fenomen, kan mätas kvantitativt.

Shamir et al

Shamir et al har en annan infallsvinkel av karismatiskt ledarskap och menar
i sin artikel4 från 1993 att denna typ av ledarskap kretsar kring följarnas
självkänsla och identitet, vilket av författarna betecknas 'self-concept'. Vad
karismatiska ledare gör är att få följarnas 'self-concept' att överensstämma
med uppställda mål. För att nå denna överensstämmelse och för att kunna
motivera följarna till förändring menar författarna att det finns fyra vägar
att gå. Ett sätt är att förändra följarnas upplevelser av själva arbetet genom
att påvisa att det de gör är moraliskt försvarbart och meningsfullt. Andra
karaktäristiska egenskaper som den karismatiska ledaren måste besitta är
förmågan att kunna förmedla en tilldragande framtidsvision samt förmågan
att utveckla en djup kollektiv identitet bland personalen och på så vis öka
både den individuella och den kollektiva ändamålsenligheten. Tanken är
därmed att följarna så småningom kommer att se sina uppgifter som en
naturlig del i sitt eget 'self-concept'. Liksom Conger och Kanungo mynnar
Shamir et als teori ut i ett system som kan beskriva den karismatiska
ledarens beteende, nämligen att han, förutom att vara förebild, bör lyfta
fram faktorer som en stark ideologi och en kollektiv identitet. (Shamir et al,
1998; Conger, 1999)

Shamir et als teori testades senare av Shamir själv i konstellation med ett
annat forskarteam (Shamir et al, 1998) där resultaten endast delvis gav stöd
för teorin kring 'self-concept'. Yukl (ur Conger, 1999) ger dock teorin starkt
stöd i det avseendet att den ställer det ömsesidiga förhållandet i
påverkansprocessen i centrum där ledaren formulerar en vision som
överensstämmer med följarnas egna värderingar och identiteter.

Bass och Avolio

Den tredje teoretiska inriktningen som vi har valt att belysa inom detta
område behandlar transformativt ledarskap och är utvecklad av Bass och
Avolio. Själva kärnan i deras teori är att transformativa ledare har

                                                          
4 För vidare läsning hänvisas till artikeln av Shamir, B., House, R.J. & Arthur, M. "The
motivational effects of charismatic leadership; A self-concept based theory".
Organizational Science, 1993:4, sid. 577-594
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förmågan att motivera personalen att överträffa sina egna förväntningar
genom engagemang och arbetsmoral. Genom sin forskning har Bass och
Avolio kommit fram till fyra komponenter som beskriver den
transformativa ledaren; karisma, inspiration och motivation, intellektuell
stimulans samt individuell hänsyn. (Bass & Steidlmeier, 1999)

Vi har i tidigare avsnitt redan påpekat Bass och Avolios uppfattning om att
transformativt och karismatiskt ledarskap inte går att likställas. De menar
att termen transformativ är mindre värdeladdad än karismatisk och
eftersom karismatiska ledare ofta förknippas med något negativt, är de
tveksamma till att titulera ledare som just karismatiska. Däremot väger
författarna in karismatiska egenskaper som ett viktigt element för den
transformativa ledaren. De definierar dock karisma både utifrån ledarens
roll som föredöme samt utifrån följarnas reaktioner såsom förtroende,
respekt och beundran. (Conger, 1999) Vad vi här kan konstatera är att de
väljer att endast se till de positiva delarna av karismans betydelse för det
transformativa ledarskapet och utesluter helt de faktorer som kan upplevas
som negativa. Senare har dock Bass i samarbete med Steidlmeier (1999)
lyft fram även denna del av transformativt ledarskap, vilket vi återkommer
till i senare avsnitt (se kapitel 4.2.3)

Congers syn på dessa tre inriktningar

Även om forskarna inom de olika inriktningarna använder sig av olika
termer och begrepp för att beskriva karismatiskt och transformativt
ledarskap, kan den uppmärksamme skönja påfallande likheter dem emellan.
Conger gör i sin artikel (1999) en djupgående odyssé över de senaste
femton årens forskning inom området och menar att de olika existerande
forskningsinriktningarna håller på att stråla samman och att de i mångt och
mycket överlappar varandra. Han identifierar en rad beteenden och
aktiviteter hos ledaren som fungerar som gemensamma nämnare i de tre
inriktningarna (se figur 4).



BIDRAG FRÅN FÖRETAGSEKONOMIN

41

4.2.3. Karismatiskt ledarskap - på gott eller ont?

"Your mother might call it plain old fashioned charm"

Tapsells (1998, sid. 16) ovanstående reflektion av karisma må framstå som
aningen skämtsamt, men vi tror att citatet fångar vad många skulle kunna
skriva under på. En genomgång av litteraturen visar dock att många
forskare inom området tar begreppet ett steg längre och inte endast ser till
de positiva aspekterna av karismatiskt ledarskap.

Bass och Avolios motvilja att likställa karismatiskt ledarskap med
transformativt grundar sig, som redan nämnts, i att karisma kan framkalla
negativa associationer. I linje med detta är det just mot karismatiskt
ledarskap som det har riktats mest kritik (Davis, 1997; Trahant et al, 1997;
Takala, 1998; Conger, 1999; Waldman & Yammarino, 1999), men även det
transformativa ledarskapet har utsatts för viss kritik (Bass & Steidlmeier,
1999).

House och Howell (ur Waldman & Yammarino, 1999; Conger, 1999)
sorterar in den typ av karismatiskt ledarskap, som vi ovan har beskrivit
utifrån tre inriktningar, som socialiserad karisma. De menar dock att det
finns en motpol till detta vilken de benämner personifierad karisma. Medan

Inspiration

Intellektuell
stimulans

Menings-
skapande

Kollektiv
identitet

Höga för-
väntningar

Följarnas
behov

Engage-
mang

FörebildVision

Figur 4. Gemensamma nämnare för
transformativt & karismatiskt ledarskap

Källa: Conger (1999),
egen bearbetning



PL - PUBLIKT LEDARSKAP

42

ledare inom den förstnämnda kategorin uttrycker visioner som tjänar
kollektivets intressen, är den personifierade karismatiska ledaren mer
benägen att endast se till sina egna intressen. Personifierade karismatiska
ledare riskerar dessutom att underminera följarnas personliga utveckling
och förmåga att ta egna initiativ. House och Howell påpekar dock att alla
ledare har drag av båda arketyperna.

Bass och Steidlmeier (1999) vill när de talar om karismatiska ledare såsom
narcissistiska, makttörstande och manipulativa framhäva den "mörka sidan"
av det karismatiska ledarskapet. Även Davis (1997) kommer med kritik
mot karismatiska ledare och menar att de är bra på att sälja sig själva, men
att det finns en risk i att dennes engagemang kan verka missledande på
omgivningen. I samma anda nämner Conger (1999) att karismatiska ledare
kan liknas vid skådespelare som har en god förmåga att manipulera bilden
av sig själva, allt för att framstå i så god dager som möjligt. Trahant et al
(1997) går än längre i sin kritik och tycker att det har gått inflation i
begreppet karismatiskt ledarskap och att dessa ledare helt saknar den
substans som egentligen krävs för att kunna leda en organisation.

Kritiken som har riktats mot transformativt ledarskap har ofta utgått från
etiska och moraliska aspekter. Bass och Steidlmeier (1999) har precis som
Conger (1999), och dessutom vid samma tidpunkt, gjort en grundlig
genomgång av transformativt ledarskap utifrån ett flertal etiska
teoribildningar. Vi ämnar här inte göra en heltäckande beskrivning av deras
rön, utan snarare lyfta fram en del av deras huvuddrag. De menar att det
finns två motpoler inom det transformativa ledarskapet, dels autentiskt
transformativt ledarskap (jämför Bass och Avolio ovan) och dels
pseudotransformativt ledarskap. Prefixet pseudo antyder vad författarna
lägger i begreppet, nämligen att denna typ av transformativa ledare inte
drar sig för att gå ut med falska budskap för att vinna mark och därmed helt
förbiser etik och moral som fundamentala aspekter i sin ledarstil. De
uttrycker detta talande genom att säga (Bass & Steidlmeier, 1999, sid. 188):

"…the pseudo-transformational leaders seek to become the idols (rather
than the ideals) of their followers"

En annan intressant aspekt som vi finner i Bass och Steidlmeiers (1999)
diskussion är att det i företag med starka anknytningar till sin externa
omgivning ställs än högre krav på att ledarskapet verkligen är autentiskt.
De menar att kärnan i problemet ligger i att uppnå organisationens mål,
samtidigt som de måste kunna möta omvärldens krav och behov.
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Ett sätt att se på sin omvärld är att benämna samtliga inblandade aktörer för
stakeholders, eller intressenter (Shankman, 1999). Wheeler och Sillanpää
(1997) menar att dessa kan utgöras av allt från investerare och leverantörer
till konkurrenter och media, medan Donaldson och Preston (ur Shankman,
1999) definierar stakeholders som alla de som har ett intresse i företaget
oavsett om intresset är ömsesidigt eller ej.

Högström et al tar i sin bok "Kommunikativt ledarskap" (1999) också sin
utgångspunkt i företagets omvärld och poängterar att kommunikationen
såväl inom företaget som med dess omvärld blir allt viktigare i dagens
företag. De talar vidare om att det ideala kommunikationssystemet är ett
integrerat system, där de olika kanalerna samverkar och stödjer varandra.
Chefen eller ledaren måste inta en nyckelroll i detta system och författarnas
tankar anser vi väl kunna sammanfattas i följande citat (Högstöm et al,
1999, sid. 9):

"När vi idag talar om helhetssyn, motivation, engagemang samt delegerat
ansvar och befogenheter, krävs kommunikativa chefer som kan bryta ned
helheten till den egna nivån, att få människor att se sin plats i helheten och
hur var och en bidrar till helhetsresultatet."

För att återknyta till Bass och Steidlmeier (1999) anser vi att det är relevant
att ställa sig frågan vad de lägger i ordet 'follower', vilket de också
använder i sitt citat ovan. Vi antar att de, liksom de flesta forskare och
författare med detta begrepp avser de personer inom organisationen som
ledaren har inflytande över. Med tanke på stakeholderteorin är det relevant
att föra en diskussion om vidden av begreppet. Vi har tidigare i samband
med ledarskapsteorierna medvetet valt att benämna de personer som
ledaren leder för följare. Det är i detta sammanhang inte främmande att
leka med tanken att följare inte endast är underställda i traditionell mening
utan även personer utanför ledarens direkta auktoritetssfär. Dessa personer
menar vi kan inbegripa såväl kunder och aktieägare men också andra
samhällsmedborgare utan en direkt anknytning till företaget i fråga.

Om det nu är så att följarna inte enbart inbegriper de personer som arbetar i
organisationen, menar vi att de ledarskapsteorier som vi har presenterat får
en ny dignitet. Vad skulle då detta innebära? Vi börjar med att återknyta till
vår definition på ledarskap:
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"…begreppet ledarskap implicerar att det går att påverka människors
tankar och ageranden."

Definitionen avslöjar inget om vems eller vilkas tankar och ageranden som
ledaren kan påverka. Med en traditionell syn på ledarskap skulle en direkt
koppling antagligen göras till de anställda, men så blir inte fallet i detta
sammanhang. Om vi sedan går vidare och ser till Conger och Kanungos
(Conger et al, 1997) teori, skulle ledarens uppgift, förutom att analysera
personalens behov, även vara att kritiskt granska och analysera de behov
som finns i omvärlden. Ledaren skall vara en hängiven förebild och skapa
engagemang och vilja, men nu inte endast för sina underställda, utan även
för övriga intressenter i företagets omgivning. Om vår definition av följare
tillämpas blir det ganska tydligt att de krav som ställs på ledaren blir allt
högre. Shamir et als (1998) syn på karismatiskt ledarskap gör det än mer
komplicerat. Eftersom deras teori i mångt och mycket bygger på följarens
självkänsla, men även på kollektiv identitet, torde det med vårt synsätt på
följarna implicera att kollektivet blir större och att ledarens uppgift att
motivera detta kollektiv blir alltmer komplex. Om det nu är så att
karismatiskt ledarskap bygger på förtroende, beundran och respekt bland
följarna, vilket är en av Bass och Avolios (ur Bass & Steidlmeier, 1999)
huvudtankar, vad skulle då detta innebära med vår syn på följarna? Jo, helt
enkelt att karismatiskt ledarskap bygger på förtroende, beundran och
respekt bland samtliga parter som på något sätt berörs av företaget.

För att lyckas med allt detta, menar vi att ledaren inte kan begränsa sig till
att synas endast i just sitt företags kontext, utan denne kan tvingas att vända
sig mer och mer utåt mot allmänheten, det vill säga exempelvis mot
kunder, aktieägare och övriga samhällsmedborgare. Ledarskapet har
därmed till viss del fått en ny innebörd, som å ena sidan komplicerar
ledarens tillvaro ytterligare, men som samtidigt kan verka berikande för
förståelsen av dagens ledare.
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5. BIDRAG FRÅN STATSVETENSKAP OCH RELIGION

I detta kapitel lyfter vi fram för oss relevant forskning inom områdena
statsvetenskap och religion. Vidare syftar detta kapitel till att komplettera
tidigare beskrivna teorier, samt till att skapa en djupare och bredare
förståelse för vårt problemområde. Inom både statsvetenskap och religion
kommer vi att fokusera kring aspekter som har anknytning till såväl
ledarskap som PR.

5.1. Amerikanska presidentvalskampanjer

5.1.1. Inledning
Statsvetenskap kan enklast definieras som vetenskapen om politik. Inom
området studeras bland annat politiska idéers utveckling och deras samspel
med andra faktorer för att forma den praktiska politiken. Andra delområden
är den offentliga förvaltningens uppbyggnad och roll i förverkligandet av
politiska mål. (NE, 1995) Med denna korta inledande orientering inom ett
tämligen brett område går vi hastigt in på de delar inom statsvetenskapen
som vi har valt att beröra i denna uppsats, nämligen amerikanska
presidenter, deras presidentvalskampanjer och deras ledarskap.

Intresset kring det amerikanska presidentämbetet har sedan George
Washington tillträdde som USA:s förste president 1789 intensifierats och i
dagsläget har ämnet blivit en egen disciplin där forskningen är mer
omfattande än någonsin och hyllmetrar med litteratur har skrivits. Vi har
medvetet försökt att hitta teorier som på mer generell nivå beskriver
ledarskapet bland amerikanska presidenter, men det visade sig att de
senaste forskningsartiklarna inom området är mer inriktade på att beskriva
själva personerna i fråga och vilka följderna av deras presidentskap har
varit. Däremot har vi funnit flera böcker och artiklar om hur, enligt
forskarna, presidentvalskampanjer bör bedrivas för att nå så stor framgång
som möjligt.
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5.1.2. Presidentvalskampanjen
Så länge som det funnits presidenter i USA har det funnits
presidentvalskampanjer, men det var inte förrän i slutet av 1800-talet som
presidentkandidaterna själva började ta en aktiv del i kampanjen (Wayne,
1996). Greenstein (1988) påpekar dock att det var först 1933 som
presidentkandidaterna själva började att öka sin grad av exponering och
sedan dess har metoderna för att synas blivit allt fler och alltmer
avancerade. Det bör emellertid påpekas att kampanjen endast utgör en liten
del, och en slutfas, av den långa process som ett presidentval i USA
innebär. Innan presidentvalskampanjen väl drar igång har andra
delmoment, såsom finansiering och nominering under en längre tid pågått.
Respektive parti har utsett sin kandidat och står nu redo att med dessa
personer i spetsen utkämpa den långdragna striden om amerikanernas
röster. Liksom målet för en företagsledare är att kommunicera ut ett
budskap för att så många som möjligt skall tro på det och ta det till sig, är
målet med presidentvalskampanjen att nå ut med sitt budskap till väljarna
och försöka erhålla deras förtroende.

Teorierna om hur en presidentvalskampanj bör utformas är många (Polsby
& Wildavsky, 1996; Wayne, 1996; Palmer, 1997; McDonald, 1994;
Tenpas, 1998) och skiftande, men något som är genomgående för dem alla
är de grundläggande delar som utgör kärnan i kampanjen, nämligen
utformningen av organisationen samt strategiska och taktiska mål (se figur
5). Just dessa tre delar väljer Wayne (1996) att utgå från när han beskriver
kampanjförfarandet och det är även dessa som vi kommer att utgå från i
detta kapitel.

Organisation
- Kandidaten
- Partiet
- Kampanjen

Strategier
- Huvudfrågor
- Partiimage
- Ledarimage

Taktik
- Kommunikation
- Timing
- Targeting

Presidentvals-
kampanjen

Figur 5. Presidentvalskampanjen

Källa: Wayne (1996), egen bearbetning
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Den organisation som byggs upp är mycket omfattande och kan i sin tur
delas upp i tre delar; en del som arbetar med själva kandidaten, en annan
som ser till partiets bästa och en tredje som samordnar aktiviteterna och ser
till att kampanjen fungerar som planerat. Ofta uppgår antalet anställda till
flera hundra, förutom alla de som på något sätt arbetar ideellt med och i
presidentvalskampanjen. De anställda under kampanjen är inte endast
politiska experter, utan Polsby och Wildavsky (1996) påpekar att flera av
de konsulter som anlitas normalt är inriktade mot näringslivet. Viktiga
personer som ingår i denna stab är; talskrivare, mediekonsulter, politiskt
sakkunniga, lobbyister, schemaläggare, ekonomiansvariga etc. En parallell
som här skulle kunna dras är att en företagsledare på likande vis omger sig
av managementkonsulter och administrativ personal. Även om Wayne
(1996) ser ovanstående delar som nödvändiga, menar han att antalet
medlemmar i denna organisation är av underordnad betydelse. Det absolut
viktigaste enligt honom är att det existerar ett nära samarbete mellan de
olika funktionerna och att samtliga har samma mål i sikte. Wayne (1996)
menar att många val har förlorats på grund av intern konkurrens och en
alltför lös och okoordinerad organisation.

Åsard (1991) nämner som en kontrast till detta att partierna i dagens
valkampanjer spelar en allt mindre roll och att politikerna i allt högre grad
kandiderar som oberoende. Han menar att det finns ytterligare faktorer som
försvagar partilojaliteten, exempelvis att kandidaterna själva sätter upp
personliga kampanjkommittéer, utarbetar egna program och samlar in de
nödvändiga pengarna utanför det etablerade partiväsendet. En konsekvens
av denna individualisering är enligt Åsard (1991) att kandidaterna oftast får
betydligt starkare band med väljare och olika intressegrupper i de egna
valkretsarna än med det parti som de "råkar" tillhöra.

Presidentvalskampanjer sker på inget vis förutsättningslöst, utan är i mångt
och mycket reglerade av lagar, normer, budget och den externa miljön.
Utifrån dessa faktorer lägger kampanjarbetarna, liksom en företagsledning,
upp strategier som innebär att identifiera huvudfrågorna och de befintliga
resurserna för att på bästa sätt kunna utnyttja dessa under tiden kampanjen
varar. De flesta strategier utformas, enligt Wayne (1996), redan under
nomineringsstadiet, det vill säga innan respektive parti har utsett sin
presidentkandidat. Han menar emellertid att det krävs ett kontinuerligt
omformulerande av strategierna under kampanjen, och hänför flera av
historiens mest framgångsrika kampanjer till denna grad av anpassnings-
förmåga. Utformningen av strategin består av två initiala komponenter, dels
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skall ett fokus sättas på partiets image och dels skall de huvudfrågor som
partiet vill bygga sin kampanj kring identifieras. Exempelvis brukar
republikanernas kampanjer byggas kring teman som utrikespolitik, militär
verksamhet och skattepolitik medan demokraterna traditionellt sett lyfter
fram frågor som berör hälso- och sjukvård, sysselsättning och utbildning.

Dessa partiassocierade strategier, såsom budskap och partiimage, måste å
andra sidan stämma väl överens med den bild av presidentkandidaten som
partiet vill skapa. Många gånger kretsar kampanjerna kring ett visst tema
som personifieras genom kandidaten. Givetvis har denne kandidat sina
personliga egenskaper som genomsyrar kampanjen, men som Wayne
(1996) påpekar är det av yttersta vikt att lyfta fram de av kandidatens
personliga karaktäristika som väl stämmer överens med vad väljarkåren
under den aktuella tidpunkten kräver av sin blivande president. Med andra
ord arbetar kampanjkommittén medvetet med att skapa en viss ledarimage
som passar in i det för tillfället rådande samhällsklimatet. Under perioder
av ekonomisk recession kan exempelvis auktoritära egenskaper vara av
större betydelse än under perioder av högkonjunktur, då kandidaten snarare
skall fungera som en entusiasmerande förebild och symbol för landet
(Polsby & Wildavsky, 1996). På samma sätt kan sägas att företagsledaren
antagligen intar olika roller beroende på om affärerna blomstrar eller om
företaget befinner sig i en djup ekonomisk kris.

Wayne (1996) menar att det mest centrala i ledarens imageskapande är att
framhäva kandidatens positiva sidor, både som ledare och som person,
samtidigt som motståndaren gärna får framstå i dålig dager. Vissa författare
anser emellertid att det finns en ökande motsättning mellan hur kandidaten
under kampanjen å ena sidan bör vara som person och hur denne å andra
sidan skall agera i sitt blivande ämbete. Under kampanjen riktas
uppmärksamhet på bland annat retorisk begåvning, politisk symbolik och
på förmågan att skickligt kunna tackla och använda media. Dessutom, i det
demokratiska politiska systemet, ställs krav på att den potentielle
presidenten har tålamod, en förmåga att kompromissa samt en god
personkännedom, vilka är nödvändiga faktorer för att i olika sammanhang
kunna bidra till fruktbara samarbeten. (Dickinson, 1998; Skowronek, 1993)
I detta sammanhang väljer Wayne (1996) att lyfta fram kandidatens
"mjukare" egenskaper, såsom empati, ärlighet, trovärdighet och integritet,
medan Stark (1992) fäster större uppmärksamhet på kandidatens värde som
en förenande symbol för landet.
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En av de nutida amerikanska presidenter som flera forskare och författare
menar besatt flera av dessa nödvändiga egenskaper är Ronald Reagan, som
innehade presidentämbetet mellan 1981 och 1989. Edwards (1981) har
gjort en grundläggande beskrivning av presidentens tidiga karriär och
menar exempelvis att många av de politiska segrar han vunnit, i hög grad
bygger på hans personliga egenskaper och image, faktorer som även gör sig
gällande i företagsekonomisk ledarskapslitteratur. Han hävdar också att
förklaringen till hans framgång i presidentvalet låg i hans ärlighet, retoriska
förmåga och karisma, något som även påpekas av Kensky (1990).

Reagan är inte på långa vägar den ende president som genom historien har
besuttit karismatiska egenskaper. Deluga (1998) sorterar bland andra in
John F. Kennedy och Theodore Roosevelt i samma kategori som Reagan
och pekar vidare på omfattande forskning som visar på ett starkt samband
mellan karisma och framgångsrikt presidentskap. Vad Deluga (1998)
gjorde var att påvisa ett positivt samband mellan karismatiskt och proaktivt
ledarskap. Det sistnämnda handlar om en persons förmåga att på förhand
identifiera möjligheter och utifrån dessa agera för att på så sätt påverka sin
omgivning.

Efter detta långa utlägg om ledarskap passar det i sammanhanget väl att
återvända till Waynes (1996) tredje beståndsdel i presidentvalskampanjen,
nämligen taktik. Liksom Deluga (1998) talade om proaktivitet som en del i
ledarskapet, menar vi att proaktivitet lika gärna kan ses som en viktig del i
presidentvalskampanjen i stort, eftersom taktik enligt Wayne (1996)
handlar om att organisationen bakom presidentvalskampanjen måste ha
förmågan att kunna läsa av sin omvärld för att sedan ta nästa steg. De
taktiska hjälpmedel som står till organisationens förfogande är inte enbart
verktyg genom vilka budskap kan kommuniceras ut, såsom massmedia och
direktreklam, utan dessutom måste budskapet riktas till rätt målgrupp vid
rätt tidpunkt, därav underrubrikerna targeting och timing.

I takt med att medierna blir allt fler, får media en alltmer betydande roll för
kandidaten i dennes strävan att kommunicera ut sitt budskap för att på så
vis öka synligheten (Rein et al, 1987). Här är givetvis press och TV
forfarande de viktigaste medierna (Polsby & Wildavsky, 1996), men
Wayne (1996) menar ändock att personlig kontakt trots allt är den taktiska
aktivitet som har störst genomslagskraft på omgivningen. Genom att låta
kandidaten delta i parader och liknande aktiviteter i samhället, når denne ut
till väljarna samtidigt som medial uppmärksamhet erhålles, så att nästa
evenemang lockar ännu fler åhörare. Vi vill likna det vid en slags positiv
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spiraleffekt, där en förutsättning är viktigare än alla andra, nämligen att
uppmärksamheten som skapas är positiv. Om inte, kan uppmärksamheten
leda till direkt motsatta effekter och verka förödande för hela kampanjen.
Wayne (1996) benämner denna farhåga för 'bad news syndrome' och
poängterar i samma andetag att detta inte enbart grundar sig i kandidatens
tillvägagångssätt och förmåga, utan även i hur journalister väljer att
framställa denne.

Ett nytt sätt att nå ut till befolkningen är att interaktivt skapa den personliga
kontakten och Internets betydelse för presidentvalskampanjerna ökar därför
ständigt. Inför presidentvalskampanjen år 2000 har flera av kandidaterna
byggt upp mycket av sin verksamhet kring Internet i form av påkostade
hemsidor5. Förutom att hemsidorna innehåller kandidaternas personliga
berättelser och familjefoton6 har även väljaren möjlighet att komma med
egna frågor och synpunkter angående den pågående kampanjen (Aktuellt,
991125).

Vad har vi då lärt oss hittills i detta kapitel? Vi har förmedlat en bild av hur
en sofistikerad och välregisserad presidentvalskampanj skall se ut, samt
vilka egenskaper som forskare inom statsvetenskap menar är speciellt
viktiga för kandidaten. Det står för oss klart att vi kan se starka kopplingar
mellan hur presidentkandidaten som person lyfts fram och den
individualisering som vi tycker oss se bland företagsledare i svenskt
näringsliv idag. Om vi dock för en stund skall vara kritiska tycker vi att
Polsby och Wildavsky (1996) har en poäng när de säger att kampanjen är
ett stort spektakel. Ytterligare en motvikt till den förskönande bilden ges av
Edwards (1981, sid. 9) i förordet till biografin om Ronald Reagan när han
beskriver Reagan som:

"…den gamle, ärkereaktionäre B-skådespelaren som egentligen inte visste
vad han talade om."

Med detta citat i åtanke är det intressant att fråga sig hur denne man
lyckades göra entré som en huvudaktör på den toppolitiska världsarenan.
Kan taktik i samband med presidentvalskampanjer inte lika gärna likställas
med opportunism eller kan strategin kring densamma rent av ges epitetet
lömskt plansmideri?

                                                          
5 För exempel, se www.McCain2000.com
6 I sann amerikansk anda!
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5.2. Religiöst ledarskap

5.2.1. Inledning
Lika svårt som det är att kortfattat redogöra för samtliga aspekter av en
presidentvalskampanj, är det att greppa samtliga delar av religiöst
ledarskap. Frågan är om det inte är än mer komplext med tanke på antalet
religiösa trosuppfattningar som existerar och som har existerat i historien.
Även om ledaren för många är ett självklart inslag inom församlingar och
religiösa samfund, finns det än idag inte mycket skrivet om religiösa ledare
och deras ledarskap (Hansson, 1997:i). Hansson (1997:ii) ser många
likheter mellan ledarskap inom andra organisationer och religiöst
ledarskap, men pekar samtidigt på en rad skillnader. Han menar exempelvis
att det för denna form av ledarskap inte finns lätt mätbara resultat, vilket
gör det svårt att utröna när ledarskapet är framgångsrikt eller ej. Andra
skillnader är, enligt Hansson (1997:i), att det omgivande samhället i hög
utsträckning påverkar det religiösa ledarskapet. Förutom att vara en ledare
för själva organisationen och de anställda, skall denne också fungera som
en andlig ledare gentemot medlemmarna i sin församling, oavsett om dessa
är troende eller ej.

Bäckström (1998) talar om att det är högaktuellt att diskutera ledarens roll
inom Svenska Kyrkan med tanke på den omvälvande förändring som blir
resultatet av att stat och kyrka årskiftet 1999/2000 går skilda vägar. Med
bakgrund av att Svenska Kyrkan får allt färre anhängare menar han vidare
att ledarskapet måste ses som en central del i arbetet med att återvinna
människors förtroende genom viljan att delta och leda in i en ny framtid.
Detta gäller säkerligen inte endast Svenska Kyrkan, utan flera forskare
inom religionsvetenskapen, såväl svenska som utländska, påpekar också
vikten av att det religiösa ledarskapet ständigt måste förnyas för att passa
dagens samhälle (Stålhammar, 1997; Kuhrt, 1997; Russell, 1997; Bacher,
1997; Larsson, 1998).

5.2.2. Den religiöse ledarens olika roller
Stålhammar (1997) är endast en i raden av forskare som betonar
komplexiteten i den religiöse ledarens olika roller. Han väljer att dela in
Svenska Kyrkans organisation och dess församlingar eller pastorat i tre
subsystem; den professionella organisationen, den administrativa
organisationen och den idealistiska organisationen.
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Den förstnämnda är måhända det subsystem som är mest synligt och mest
påtagligt för gemene man. Inom denna sfär arbetar den personal som är
vigd för sina tjänster, såsom präster och diakoner, men även andra personer
som är direkt inblandade i arbetet kring gudstjänster och andra kyrkliga
arrangemang. I detta subsystem menar Stålhammar (1997) att kyrkoherden
genom sin befattning har en självklar position men att det lätt kan uppstå
meningsskiljaktigheter inom gruppen på grund av att människorna har valt
att arbeta i organisationen av vitt skilda anledningar, inte alltid för att de
har en tro, utan kanske för att de har ett genuint intresse för sina konkreta
arbetsuppgifter. För att exemplifiera kan församlingens kantor ha sökt sig
till arbetet eftersom denne brinner för att spela just kyrkorgel.

Förutom detta subsystem krävs vad Stålhammar (1997) kallar en
administrativ eller byråkratisk enhet för att organisationen skall kunna
fungera. Stålhammar (1997) nämner förvaltning av fastigheter och
kyrkogårdar, juridiska regelsystem, personaladministration samt ekonomi-
och budgetarbete som exempel. Inom denna organisation är tron ofta inte
heller den del som håller organisationen samman, utan de anställda ser ofta
sitt yrke som vilket som helst. Kyrkoherdens chefposition blir oklar och i
vissa fall tenderar den administrativa organisationen att växa till en egen
byråkrati med en egen kanslichef.

I kyrkoherdens ledarskap ligger också ansvaret för alla de människor som
av ideella skäl engagerar sig i församlingens arbete, exempelvis
barntimmesledare samt medlemmar av körer och syföreningar. Kopplingen
mellan frivilligarbetarna och församlingen kan ses som både lös och fast,
lös eftersom de inte har några formella bindningar till församlingen och fast
eftersom de ofta delar kyrkans grundläggande värderingar. Kyrkoherdens
roll blir i detta sammanhang att entusiasmera frivilligarbetarna så att de
känner sig uppskattade och behövda.

Ovanstående resonemang implicerar att den religiöse ledaren tvingas ikläda
sig olika roller i sitt ämbete beroende på var i organisationen denne verkar.
Kuhrt (1997) menar också att den religiöse ledaren i sitt ämbete spelar
olika roller, men till skillnad från Stålhammars (1997) "tre organisationer i
en" talar han om fyra roller. Två av dessa roller finner vi likna Stålhammars
(1997) ledarskap inom den professionella och den idealistiska
organisationen medan ledarskapet inom det som Stålhammar (1997) kallar
den administrativa organisationen inte förs på tal. Däremot anser vi att
Kuhrt (1997) uppmärksammar två andra intressanta aspekter av det
kyrkliga ledarskapet. För det första menar han att en väsentlig del av
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ämbetet är rollen som lärare. För det andra talar Kuhrt (1997) om den
religiöse ledarens symboliska roll dels inom församlingen, men också inom
hela samhället. Han poängterar att dessa två funktioner var viktigare förr i
det lilla samhället, där prästen sågs som en respekterad, vördig och
auktoritär person som "alla" kände till och tog lärdom av. I dagens
sekulariserade samhälle och i takt med att kyrkan fått mindre inflytande,
har betydelsen av prästen som lärare och symbol minskat.

Bacher (1997) tacklar det religiösa ledarskapet utifrån kyrkans och
samhällets perspektiv och menar att samhället har stor påverkan på det
evangeliska ledarskapet. Han identifierar vidare ett flertal förmågor som
ledaren bör besitta för att fungera väl i sin religiösa roll. Vi har valt att
sammanfatta hans tankar enligt följande:

� Artikulera ett budskap, en mission, samt kunna hjälpa och påverka sin
omgivning att arbeta efter missionen

� Hantera konfliktsituationer och hjälpa olika grupperingar att nå enighet i
sin arbetssituation

� Skapa förtroende och moral bland andra ledare genom att vara en
förebild

� Skapa enighet och mening
� Anordna evenemang och sammankomster, skapa nätverk samt

representera kyrkan i samhället och i samband med ekumeniska
relationer

Vad vi anser vara mest påtagligt i Bachers (1997) resonemang är att flera
av dessa punkter har en direkt koppling till PR-verksamhet när han vänder
mycket av det religiösa ledarskapet ut från kyrkan och integrerar det i
samhället. En annan författare som är inne på samma tankebanor är den
danske ekonomiprofessorn Johnsen (1997) som menar att det religiösa
ledarskapet måste sättas i relation till förändringarna i samhället. I mångt
och mycket likställer han därmed den religiöse ledaren med en projekt-
ledare inom näringslivet och menar att båda kan ges epitetet 'change agent'.
På liknande sätt talar Gill (1996) om samhällets betydelse för det kyrkliga
ledarskapet och ser en förändring i att denna typ av ledarskap måste
moderniseras och i allt högre grad inriktas mot strategisk planering.

Nauta (1997) tar också en intressant vändning när han använder clownen
som en metafor för en religiös ledare. Han menar att clownen, orädd och
öppen, men samtidigt sårbar, på ett outtröttligt sätt utmanar världen, trots
eventuella motgångar. Nauta (1997) använder metaforen när han talar om
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positiva aspekter av ett karismatiskt och transformativt ledarskap, medan
andra författare (Galanter, 1989; Melin, 1997) talar om den mörka sidan av
det religiösa ledarskapet. Vad som är gemensamt hos dessa båda författare
är att även de pekar på ett slags religiöst och karismatiskt ledarskap, men
då i form av religiösa kulter. Galanter (1989) beskriver kulten som en
"karismatisk grupp" och han nämner en rad karaktäristiska drag som är
gemensamma för flera kulter. Medlemmarna har en och samma
trosuppfattning, de upprätthåller en stark social sammanhållning, de är
starkt influerade av gruppens beteendemönster och de tillskriver
karismatisk makt till gruppen och dess ledare.

Inriktningen på dessa kulter varierar starkt, men Melin (1997) menar att en
sammanhållande faktor är ledaren. Hon målar dessutom upp en bild av de
mest destruktiva formerna av religiösa samfund när hon beskriver ett flertal
domedagskulter som inte sällan slutat i massdöd eller skador inom eller
utanför kulten. Hon påvisar att flera av kulterna har stora likheter med
varandra både vad gäller ledarnas profiler och organisatorisk uppbyggnad.
Samtliga ledare inom de kulter hon studerat säger sig ha blivit "upplysta"
och därefter ändrat namn. De påstår sig vara reinkarnationer av Kristus,
Buddha eller någon annan historiskt känd person och alla har de använt sex
i destruktiv mening för att kunna utöva kontroll över sina anhängare.

Låt oss nu lämna dessa extrema former av religiös verksamhet bakom oss
för att återvända till den aktuella debatten kring framtidens kyrkliga
ledarskap. Larsson (1998) pekar på en rad nya krav som ställs på ledare
inom Svenska Kyrkan, bland annat att dessa måste basera sitt ledarskap på
förtroende samt en inneboende vilja att leda och vara med och påverka.
Detta är enligt honom inte tillräckligt, utan ledaren måste ha en förmåga att
deklarera sina ståndpunkter, så att omgivningen får en klar bild av vad
ledaren står för. Larsson (1998) uttrycker det själv som att han tror att det
är fråga om ett mer mänskligt ledarskap.

För att avsluta denna del vill vi återknyta till Stålhammars (1997) och
Kuhrts (1997) resonemang om att det religiösa ledarskapet inbegriper ett
flertal olika roller. I samtliga av dessa roller måste ledaren kunna skapa
trovärdighet och legitimitet bland såväl sina anställda och sina
församlingsmedlemmar som i samhället i stort. Detta tycker vi väl
beskriver komplexiteten i det religiösa ledarskapet, något som flera av
dagens forskare framhåller. Något som ytterligare bygger på denna
komplexitet är att kyrkans roll i Sverige och i flera av våra grannländer
håller på att försvagas. För att kunna stärka denna roll tror vi att en av
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ledarens främsta egenskaper måste vara att ha förmågan att öka intresset för
kyrkan genom att verka entusiasmerande för de olika sociala grupperingar
som existerar i samhället.

Ett uppmärksammat exempel på ledare inom Svenska Kyrkan som har
lyckats öka intresset för kyrkan i samhället är ärkebiskop K G Hammar.
Genom okonventionella metoder, som att delta i samhällsdebatter eller att
vara en drivande kraft till att ta den omdebatterade och kontroversiella
utställningen Ecce Homo till Uppsala domkyrka (Ilshammar, 981106),
anser vi att han utgör ett exempel på en ny slags religiös ledare.

För att rekapitulera vad som sagts i denna del om religiöst ledarskap kan
sägas att vi här har ringat in ett problem som vi tänker oss att flera av
dagens företagsledare kan ställas inför. Vi åsyftar i detta sammanhang att
ledaren förutom att agera som en allmän person gentemot hela samhället,
även skall fungera som en ledare för den interna organisationen. På samma
sätt som den kyrklige ledaren har ett samhällsansvar i att under alla
omständigheter kunna ställa upp i olika sammanhang, menar vi att
företagsledaren verkar få ett ökat ansvar gentemot samhällsmedborgarna.

Vi har härmed avslutat den del i uppsatsen som bidrar till att teoretiskt
kunna peka på olika aspekter av det fenomen som vi tycker oss se i svenskt
näringsliv idag. För att nu istället beskriva hur fenomenet gestaltar sig i
samhället övergår vi till att i nästkommande kapitel redogöra för våra
empiriska iakttagelser.
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6. EMPIRI

I detta kapitel redogör vi för våra empiriska iakttagelser som grundar sig i
studier av olika typer av dokument samt de för ändamålet genomförda
intervjuerna med Lennart Ekdal (journalist och programledare på TV4),
Lotta Edling (journalist på Veckans Affärer), Erik Arnberg
(kommunikationsrådgivare på PR-byrån Geelmuyden.Kiese AB) samt John
Ahlmark (PR-konsult på Jerry Bergström AB)7. Samtliga respondenter ser
en koppling mellan PR och ledarskap och vi ämnar i detta kapitel redogöra
för huvuddragen för hur de ser på detta fenomen samt vilka faktorer som
de menar kan ligga bakom fenomenet. Vi inleder med att beskriva för
fenomenet relevanta faktorer och avslutar med att knyta samman dessa i en
diskussion kring kopplingen mellan PR och ledarskap.

6.1. PR i dagens näringsliv

De första PR-byråerna i Sverige etablerades i början av 1970-talet och var i
detta skede inriktade på opinionsbildning gentemot offentlig förvaltning
och politisk verksamhet. Idag utgörs branschen i Sverige av cirka 45
företag och sysselsätter sammanlagt ett tusental personer. (Ericsson,
991206) Om de största kunderna för 25 år sedan återfanns inom den
offentliga sektorn, ser bilden något annorlunda ut idag, då det privata
näringslivet utgör hela 90 % av kundkretsen. Under de senaste åren har
branschen haft en mycket kraftig tillväxt och beräknas vid utgången av
1999 omsätta cirka 800 miljoner kronor. Branschexperter spår till och med
att PR-verksamhet kommer att gå om IT som den snabbast växande
informationssektorn. (SvD, 990623) Kaj Flick, VD för PR-företagens
intresseorganisation Precis, ser flera anledningar till den ökande tillväxten.
Dels beror detta på den allmänt starka konjunkturen, men han pekar också

                                                          
7 För en närmare beskrivning av respondenterna, se kapitel 3.4.2.
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på att tillväxten av nya IT-företag har ökat efterfrågan på PR-tjänster. Han
menar vidare att ytterligare en anledning till PR-branschens tillväxt är att
allt fler företag har insett att PR är ett billigare sätt att kommunicera med
omvärlden än reklam. (Billing, 991122) Den hårdnande konkurrensen, den
nya tekniken och en ökad medieexponering är fler anledningar som nämns
till förmån för PR-branschens positiva utveckling (Hammar, 990315).
Jederlund (991209) tror dock att branschen i takt med dess ökande
framgång kommer att utsättas för en hårdare granskning av media och att
konkurrensen kommer att öka, men att branschen förr eller senare kommer
att genomgå en stabilisering.

Vad är det då PR-byråerna gör och vilken roll spelar de i näringslivet? Det
är svårt att placera samtliga byråer i samma kategori. Medan en del till
största delen sysslar med rena mediekontakter, som att producera
pressmeddelanden och skapa redaktionell publicitet, jobbar andra med att
kunna erbjuda kunden helhetslösningar inom kommunikation, krishantering
och mediebearbetning (Hammar, 990315). Arnberg talar i detta
sammanhang om integrerad kommunikation som på senare år har blivit ett
populärt begrepp inom branschen. Detta begrepp handlar enligt honom om
att på en strategisk nivå arbeta långsiktigt för att ge en bild av företaget
som är genomtänkt och för att hela tiden skicka ut samma budskap i olika
riktningar. Ahlmark betonar också långsiktigheten som en central faktor i
PR-arbetet när han talar om att det förtroende som PR-arbetet vilar på inte
går att bygga upp på kort sikt. Ahlmark ser dock ett problem i detta när det
gäller de snabbväxande IT-företagen. Eftersom de befinner sig i en
oförutsebar miljö menar han att en överdriven långsiktighet kan vara direkt
farlig för företagen i fråga.

Ahlmark menar även att hans arbete som PR-konsult inte bara handlar om
att föra ut ett budskap, utan även att formulera ett budskap eller att påverka
organisationen så att det finns ett budskap som är värt att föra ut. I vissa fall
känner han att han måste tala om för organisationen att den måste ändra sig
på ett visst sätt, och även om han inte vill kalla sig managementkonsult,
hävdar han att PR-arbetet i viss mån går ut på att vara en allmänrådgivare.

Arnberg spår att PR-arbetet i framtiden alltmer kommer att handla om
integrerad kommunikation. Dagens företag har enligt honom ännu inte nått
dit, utan använder informationschefen som ett språkrör för företaget. Han
spår vidare att allt fler företag i och med det ökande informationsbruset
kommer att sträva efter att vara mer konsekventa i sin kommunikation och
att se densamma med ett strategiskt fokus. Ahlmark pekar i samma anda på
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att det krävs en stabil informationsstruktur i företaget och något som både
han och Arnberg poängterar är att PR-arbetet inte på något sätt får
begränsas till att endast handla om extern kommunikation, utan de
återkommer till betydelsen av den interna kommunikationen och ser den
som en minst lika central del i PR-arbetet.

6.2. Media

För den externa informationen utgör media en viktig kanal och i detta
sammanhang talas om information dels i form av reklam och annonser och
dels i form av redaktionell text, varav den sistnämnda enligt Ekdal är den
mest trovärdiga. Han hävdar vidare att all PR går ut på att skapa
redaktionell publicitet och i detta sammanhang menar Edling att PR-
byråerna har fått en allt viktigare funktion. Hon uttrycker att media de
senaste åren har fått en väldigt stor makt och att en ny tendens är att media
i allt större utsträckning arbetar i symbios med näringslivet. Tidigare var
det enligt henne "vattentäta skott" mellan journalistiken och näringslivet,
men hon tycker att detta nu håller på att luckras upp.

Det är just i detta mellanrum som PR-byråerna kommer in i sammanhanget
och flera av PR-byråerna har idag medieträning som en av delarna i sina
verksamheter. Edling menar att det idag finns medietränare som:

"…skär guld på att rigga upp TV-kameror och fejka intervjuer"

och Ahlmark påpekar samtidigt att antalet byråer som endast inriktar sina
verksamheter på media blir allt fler. Edlings kollega på Veckans Affärer,
Weje Sandén anser att bevakningen av IT-branschen under 1999 har tagit
närmast hysteriska och inte sällan parodiska former (991213). Han menar
vidare att mycket av det som omskrivs kan ses som ren gratisreklam, men
att journalisterna inte bryr sig om detta eftersom de anser det vara legitimt
då de skriver om "den nya ekonomin".

Ytterligare en trend inom ekonomijournalistiken är enligt Edling en ökad
personfixering. En anledning till detta menar hon är att vi just nu befinner
oss i en informationsrevolution. Budskapen förs ut i en mängd olika medier
och någonstans tror hon att det finns ett behov av att vara så konkret som
möjligt och ta tag i det som det finns substans i. Detta åstadkoms genom att
spegla företeelserna genom en person. Hon pekar på ytterligare en
anledning till den ökande personifieringen i media, nämligen att siffror som
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förr utgjorde en stor del av ett företags information, nu har blivit väldigt
lättillgängliga fakta. Edling menar därför att många journalister ser det som
mer relevant att istället titta bakom dessa siffror och beskriva något som
folk inte känner till, det vill säga vilka personerna bakom företagen är och
hur deras management fungerar. Hon hänvisar till en artikel som hon
skrivit i Veckans Affärer (991213, sid. 19) där hon talar om att:

"Inga PR-trick i världen kan få folk att i längden orka lyssna på en profet
som inte har något att säga."

Både Edling och Ekdal är överens om att den personfixering som sker idag
inte är ett nytt fenomen utan att det snarare är ett resultat av att det i
Sverige under en period inte funnits någon tillräckligt färgstark person för
media att fokusera på. Under 1980-talet däremot fanns det en rad
företagsledare som satte en ordentlig fart på svenskt näringsliv. Edling
nämner bland andra Jan Carlzon, P-G Gyllenhammar och Percy Barnevik
som exempel på mytomspunna personer som det var intressant att skriva
om. Hon talar vidare om tre olika kategorier av företag som generar mycket
uppmärksamhet, nämligen företag som förknippas med svensk historia och
industrins framväxt, företag vars ägande är spritt bland svenska folket samt
företag med karismatiska ledare, vilka i mångt och mycket har avvikande
och personliga åsikter.

6.3. Det nya informationssamhället

Något som samtliga respondenter är överens om är att det som händer nu
inte är en slump och att det nya informationssamhället är en grundläggande
anledning till att vissa företagsledare ofta syns i mediesammanhang. De
pekar emellertid på olika bakomliggande faktorer till fenomenet.

Ahlmark väljer att lyfta fram att det på kort tid har dykt upp ett väldigt stort
antal snarlika IT-företag på marknaden och spår att det så småningom
kommer att ske en utslagning, där de som kommer att slås ut är de som inte
syns.

"Om man inte snackar så märks man inte"

säger Ahlmark och påpekar att flera nya företag i IT-branschen kan ha en
bra affärsidé eller en fin produkt men ingen tror på företaget om man inte
blåser upp sig lite. Detta menar han är en stor skillnad mellan de gamla
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industriföretagen och dagens IT-bolag och menar därför att det inte är en
slump att de mest pratglada personerna återfinns i IT-branschen. Ytterligare
en anledning som Ahlmark talar om är att flera IT-företag ännu inte kan
visa på stora vinster samt att de idag inte kan ge aktieägarna någon årlig
utdelning. En stor del av dessa företags kommunikation med omvärlden
inriktar sig därför på att genom företagsledaren framhäva företaget som
visionärt och som ett företag som ligger i framkanten av utvecklingen.

Arnberg tar sin utgångspunkt i lågkonjunkturen som Sverige befann sig i
under första hälften av 1990-talet. Han ser det som naturligt att
företagsledare ger sig in i samhällsdebatten och anledningen till detta är
enligt honom de omvälvande samhällsförändringar som IT-revolutionen för
med sig. När lågkonjunkturen vände och i samband med att IT-branschen
fick fäste började det att bli intressant att göra hjältar av företagarna och
framhäva dessa som exempel för andra.

De två intervjuade journalisterna för samma sorts resonemang kring skälen
till att flera företagsledare, främst inom IT-branschen, uppnår en så hög
grad av exponering i samhället. Ekdal uttalar att medias största uppgift i
stort är att förklara, det vill säga att tolka verkligheten och försöka visa vad
som sker, varför det sker och vad det betyder. Eftersom just IT-sektorn idag
är på snabb frammarsch, finns det enligt honom ett allmänt intresse av att
beskriva vad de inom branschen håller på med och vart de är på väg. Han
ser det som naturligt att vissa personer ur en ung och kaxig generation har
insett nödvändigheten i att sticka ut lite i informationsbruset för att göra sin
röst hörd i det som kallas samhällsdebatten och på så sätt har de kommit att
bli något av språkrör för hela branschen. Samtidigt är IT-sektorn
tillsammans med andra branscher såsom media, underhållning och elitidrott
en väldigt utåtriktad bransch, som han menar kräver en ny form av
karismatiskt ledarskap. Dessa personer måste kunna stå på scen och
kommunicera något sorts budskap, såväl internt som externt.

Edling talar i likhet med de övriga respondenterna om att IT-boomen har
skapat en helt ny företagsanda och hon tror att det är naturligt att vissa blir
förgrundsfigurer som sätter fingret på stora och viktiga
samhällsförändringar. Hon uttrycker detta genom att säga:

"…alla talar om det nya och att vi är på väg in i något nytt, men det är
ytterst få som vågar ta ansvar och beskriva vad det nya består i."
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6.4. Ledarskap i framtiden

Vilken är då den bild av "det nya ledarskapet" som idag målas upp i den
pågående samhällsdebatten? Vi vill här återvända till den omfattande
undersökningen "VD-toppen 1999" som i oktober 1999 presenterades i
Veckans Affärer (Rönström & Vilenius, 991004) under temat "Börsens
bästa VD". Som redan nämnts i inledningen av denna uppsats, var VD:s
kommunikationsförmåga ett av fyra bedömningskriterier. Rönström och
Vilenius (991004) lägger i begreppet kommunikation VD:s förmåga att få
ut sitt budskap till media, analytiker och investerare. I samma tema talar
Vilenius (991004) om att VD:ar i svenska större och medelstora företag har
en bristande förmåga att kommunicera. Han menar att det är en riskabel
strategi att inte vara tydlig i sin kommunikation gentemot investerare,
eftersom detta skapar osäkerhet, vilket i sin tur sänker värdet på företaget.
Detta stärks av en internationell undersökning gjord av Gemini Consulting
som bland annat genomfört djupintervjuer med 598 toppchefer i
Nordamerika och Europa. Resultatet pekar på att svenska toppchefer är
otydliga i sitt ledarskap och svagheter som fokuseras på är bland annat
bristande kreativitet samt deras förmåga att kommunicera, motivera och
inspirera (Carlsson, 1999; Camenius, 1999).

Ett ytterligare inlägg i debatten kommer från Affärsvärlden (990421) som
även de talar om kravet på kommunikativ förmåga hos företagsledaren i
dagens samhälle. Förutom att ledaren måste kunna kommunicera med
omgivningen, menar de att en skicklig ledare också måste kunna vinna
respekt hos sina välutbildade medarbetare, något som även det åstadkoms
genom ledarens förmåga att kommunicera.

Förre VD:n för SAS Jan Carlzon menar att kommunikation är A och O för
ledarskapet i dagens marknadssituation. Han uttrycker detta genom att säga
(Fryksmark af Petersens, 1998, sid. 34):

"Tidigare kunde man styra med hjälp av direktiv, budgetramar och annat.
Numera måste ledaren vara synlig och hans budskap klart och tydligt
kommunicerat."

Han får medhåll av Odabas (980507) som dock pekar på att det inte är
tillräckligt att företagsledaren är tydlig i sin kommunikation, utan att en av
de viktigaste egenskaperna för en representativ ledare är att kunna lyssna.
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Odabas (980604) tar även upp en annan aspekt av det nya ledarskapet,
nämligen att företagsledare måste våga träda fram och ta ställning, även för
sådant som inte direkt påverkar deras affärer. I sin artikel (Odabas, 980604,
SvD Näringsliv, sid.1) lyfter hon dock fram att:

"…företagens främsta syfte är visserligen fortfarande att generera
ekonomisk tillväxt, men att de sociala målen är på väg att komma upp
jämsides."

Hon ställer sig i detta sammanhang frågan om det är möjligt att vara
kommersiell och ideell samtidigt. I samma anda talar andra journalister om
att företag som talar om etik och moral i näringslivet har blivit guldkantade,
men de ställer sig samtidigt skeptiska till om detta inte endast är ett spel för
gallerierna (Michelson & Gennvi, 990408). Även Arnberg förde en
diskussion om etiken i näringslivet, men talar i sammanhanget istället om
att ledarens etiskt "riktiga" agerande, såsom välgörenhet och medvetna
satsningar på de anställda, kan skapa "goodwill"- publicitet.

Eriksson (1999) lyfter fram att chefsrollen i framtiden kan komma att delas
upp på flera personer och att det blir fler som bestämmer om färre saker. En
person kan tänkas vara ytterst ansvarig för produktionen, medan en andra
förmedlar information och en tredje intar en mer personlig roll gentemot de
anställda. Ekdal är inne på samma spår och menar att ledarskapet i
framtiden kanske kommer att delas upp i dels en kommunikativ roll och
dels en administrativ "back-office"-roll. Arnberg ställer sig dock skeptisk
till dualt ledarskap, och hans lösning på problemet är istället att
företagsledaren under en längre period tillåter sig att bli påverkad av en
informationsrådgivare.

Bo Rex, associate partner på Ernst & Young, talar om tre typer av chefer
som bör samverka för att framtidens organisationer skall bli framgångsrika;
strategen, professorn och nätverkaren. Strategen litar på sin intuition i sitt
beslutsfattande och grundar sitt ledarskap på helikoptersyn och analytisk
förmåga, medan den så kallade professorn vinner respekt i och med
kompetensen denne besitter. Slutligen är nätverkaren den som finner
alternativa vägar för att påverka. (Eriksson, 1999) Även Benner (990616)
tar fasta på ledarens roll som nätverkare och menar att detta är en ledarroll
som håller på att etableras i samhället.

Ett begrepp som har blivit något av ett modeord när det nya ledarskapet
kommer på tal är coaching. Odabas och Augustinsson (980528) talar om att
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coaching, det vill säga att lyssna på och stötta sina medarbetare är en av
ledarens viktigaste uppgifter. De går till och med så långt som att säga att
ledarskapet tonas bort och att medarbetarna blir minst lika viktiga för
varandra. Lagarbete behöver dock inte alltid vara positivt och Ackerot
(991215) påpekar att i en grupp där medlemmarna ständigt byts ut, kan
lagarbetet leda till ett arbetsförhållande som präglas av stress.

Östman och Pettersson (981121) väljer att beskriva 2000-talets ledare som
en dirigent snarare än som en fältherre. De pekar på att "ensam är svag"
och att den gamla traditionella orderkedjan måste bytas ut mot nätverk av
lojaliteter, kommunikation och stöd. Ledarna måste vara prestigelösa samt
ha en grundläggande attityd av att vilja lära och förstå när deras perspektiv
och kunskaper är begränsade. Följande citat (Östman & Petterson, 991121,
sid. 44) tycker vi väl speglar deras tankar:

"Den nya ledaren har starka visioner om sådant han eller hon vill
förverkliga och är passionerat intresserad av att åstadkomma något av
betydelse. Han eller hon vet att man inte kan nå dit på egen hand och har
förmågan att hitta rätt personer och förlösa den kollektiva intelligens som
bor i varje grupp människor."

Även om vi hittills beskrivit framtidens ledarskap ur ett mer allmänt
perspektiv, går det inte att komma ifrån att en bransch ständigt hamnar i
fokus i diskussionen, nämligen den som IT-bolagen och deras ledare står
för. Detta kan ha en tämligen enkel förklaring, nämligen att det sker ett
systemskifte i näringslivet idag och att ledarna av dessa företag ofta är
väldigt unga, varför de ofta benämns framtidens ledare (Vilenius, 991004),
eller som Ekdal ser på saken, att den nya industrin också kräver en ny typ
av ledarskap. Samtliga intervjuade personer är överens om att den
exponering som flera ledare uppnår ofta är resultatet av en medveten
strategi, men de är ej heller förvånade över att vissa personer av olika
anledningar fokuseras mer i debatten än andra.

Ingen skulle väl motsätta sig påståendet att två av ledarna inom IT-
branschen har fått ett större genomslag än andra och blivit ett slags språkrör
och företrädare för det nya ledarskapet. Dessa två är Jonas Birgersson, VD
för Internetkonsultföretaget Framfab och Johan Staël von Holstein,
grundare av Icon Medialab, även det ett företag inriktat på
Internetkonsulting.
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Förutom att det har skrivits en mängd artiklar om dessa båda ledare, har
Birgersson bland annat erhållit utmärkelsen som årets lobbyist (Östgöta
Correspondenten, 991119) och Staël von Holstein tilldelades tidningen
Amelias EQ-pris 1999 (Mosander, 991020). De figurerar inte heller sällan i
öppenhjärtiga intervjuer och två exempel på detta är en åtta sidor lång
intervju med Birgersson i Dagens Industri (Öqvist, 990828) och en minst
lika omfattande intervju med Staël von Holstein i Dagens Nyheter
(Göransson, 990911). Det har med andra ord publicerats löpmeter om dessa
i media och några ord som väl kan representera dem som personer samt
deras ledarskap är (Vinterhed, 990924; Jeppsson, 1999; Högman, 1999;
Ekelund, 981102, 990809; Brinkemo, 1999; Sandén, 991108; Öqvist,
990828; Wierup, 990825; Göransson, 990911; Hjörne, 990905; Gür,
990818; Edling; 990426; Amster, 991020; Helin, 990916):

•  Visioner
•  Karisma
•  Entreprenörer
•  Debattörer
•  Coacher
•  Image
•  Symboler
•  Strategi
•  Kundnytta

•  Förebilder
•  Retoriker
•  Politik
•  Frispråkighet
•  Kaxighet
•  Evangelister
•  Välsignare
•  Mediebegåvningar
•  Gurus

•  Lobbyister
•  Varumärke
•  Samhällstjänare
•  Målmedvetenhet
•  Pedagoger
•  Kreativitet
•  Inspiratörer
•  Paradigmskifte
•  Provokatörer

Förutom att dessa två ledare figurerat mycket i mediala sammanhang är de
frekventa deltagare i debatter och seminarier och reser land och rike runt
och föreläser om sin syn på företagande och samhället i stort. (Qviström,
991010; Törnander, 990923; Göransson, 990911) Inte sällan liknas de vid
skickliga politiker och Ilshammar (000102) talar om att de genom sina
politiska utspel bygger ideologiska varumärken. Deras namn förekommer
även i reklamkampanjer för andra företag. Företaget Diligentia Syd AB
hade under hösten 1999 helsidesannonser i Dagens Industri (991026;
991110) som riktade sig till potentiella hyresgäster för en industrilokal.
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Budskapet i annonserna var:

Edling tror inte att det exempel som dessa två ledare utgör kommer att vara
hållbart och karaktäristiskt för ledarskap inom svenskt näringsliv på längre
sikt, utan att de utgör extremexempel som antagligen inte kommer att få
efterföljare som uppnår samma effekt. Hon skriver i Veckans Affärer
(991213, sid. 15):

"Precis som i alla religioner var de verkligt publika profeterna ett fåtal,
men bakom dem skymtar en helt ny generation entreprenörer - alla
tillhörandes samma religion."

Ahlmark tycker att Birgersson och Staël von Holstein ofta säger kloka och
tänkvärda saker, men att den hysteri som idag råder kring dem och vissa
andra företagsledare om några år kommer att lägga sig och att allmänheten
kommer att se tillbaka på detta som "gaphalsarnas" period.

6.5. Kritik och risker med det "nya" ledarskapet

Det tål i sammanhanget att påpekas att alla utlåtanden om det "nya"
ledarskapet i allmänhet men om Birgerssons och Staël von Holsteins
ledarstilar i synnerhet inte är odelat positiva. I den aktuella
samhällsdebatten gror i dagspress och affärstidningar en allt växande
skepsis fram. Odabas, redaktör på affärstidningen Dolly, beskriver
exempelvis i en krönika i Dagens Nyheter (991022) att den bild av många
företag som förs fram i media fundamentalt skiljer sig från den vardag som

 "Hej på dig
 Jonas Birgersson,
 ska vi snacka
 framtid?"
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 "Hallå, Johan
 Staël von Holstein.
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www.gamlasaabfabriken.com
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flera av de som verkar inom branschen upplever. Hon säger vidare att hon
inte vill följa med Birgersson och Staël von Holstein på deras
"bredbandsmotorväg" in i framtiden och påtalar att det nu är dags att dra i
nödbromsen. Andrén Sandberg, före detta IT-chef på Internetkonsult-
bolaget Spray, säger i Dagens Industri (Fellman, 991013, sid. 8):

"Det är lite för mycket IT-hype på Spray, Icon och Framtidsfabriken8. De är
virvelvindsmakare, som kan få kalkoner att flyga i virvelvinden. De har
mycket stora visioner, men det gäller att börja leverera också."

Odabas (1999) fortsätter i sin kritik och för en diskussion om att Birgersson
mycket väl kan vara det farligaste som hänt svenskt ledarskap eftersom han
bränner ut sina anställda och inte kan fylla ut sin kostym. En konsekvens av
detta blir enligt Söderström och Synnerman (ur Odabas, 1999) att endast de
psykiskt starka kommer att överleva tempot.

Även de intervjuade respondenterna påpekar flera nackdelar och farhågor
med att det inom näringslivet förs en så personorienterad debatt. Ahlmark
drar parallellen till att ju högre en person lyfts till skyarna, desto tyngre blir
det eventuella fallet. En annan risk, enligt Edling, är att göra sig synonym
med sitt företag så att det blir svårt att skilja mellan personen och företaget
denne företräder. Hon menar att det ofta är svårt att skilja mellan vad som
är uppbyggande av ett personligt varumärke hos företagsledaren och vad
som är kopplat till företaget och dess verksamhet. Hon ser en risk i detta
och menar att det i slutändan kan komma att drabba både företagsledaren
och deras företag på ett negativt sätt. Ekdal liknar många av dessa ledare
med:

"…en slags cirkulerande enmanssatelliter som driver ett frifräsande
ledarskap, och ofta bedöms de efter sin egen trovärdighet och förknippas
kanske inte så mycket med bolaget."

Detta försvårar enligt honom PR-byråernas arbete eftersom det blir svårt att
samordna dessa personers budskap med det budskap som den övriga
organisationen vill föra ut.

Många företagsledare nöjer sig inte enbart med att i externa sammanhang
kommentera sitt eget företag och sin egen bransch, utan tycker till om
samhället i stort, något som både Arnberg och Ahlmark ställer sig kritiska

                                                          
8 Framfab hette tidigare Framtidsfabriken
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till. En skicklig företagsledare bör enligt Arnberg ibland undvika att delta i
samhällsdebatten. En anledning till detta är enligt honom att företaget
måste framföra konsekventa budskap och inte byta fot, vilket är farligt
eftersom företagen är föränderliga och kan tvingas att ändra sig. Detta leder
i sin tur till att trovärdigheten kan skadas och att ledarna därmed lätt kan bli
krossade i samhällets ögon. Arnberg får medhåll av Larsson (980305) i det
avseendet att det blir viktigare att en ledare är konsekvent, men att detta
samtidigt blir allt svårare i dagens snabbt föränderliga värld.

Ahlmark talar i sammanhanget också om trovärdighet och att
företagsledare bör akta sig för att ge sig in i debatten och framföra
ståndpunkter som inte kan upplevas som trovärdiga i allmänhetens och
aktieägarnas ögon. En bra grundregel är att kommunicera ut sådant som
inte alltid är till ens omedelbara fördel och som inte känns alltför
censurerat.

6.6. Kopplingen PR och ledarskap

Att det existerar en koppling mellan PR och ledarskap var något som de
intervjuade personerna var rörande eniga om, men de angriper företeelsen
på olika sätt.

Ekdal gör gällande att själva devisen alltid har gällt men att det är först nu,
i och med IT-bolagens framväxt i näringslivet, som den har
uppmärksammats och blivit synlig. Han tror att många av de traditionella
ledarna inte riktigt insett vikten av att synas och att de ansett det vara av
underordnad betydelse. Han menar att det idag finns en större insikt bland
företagsledare i att vad de säger och vad de gör har en stor betydelse för hur
folk ser på företaget. En företagsledare skall enligt Ekdal också vara en PR-
ambassadör.

Edling tycker att kopplingen mellan PR och ledarskap är uppenbar och hon
spår att den kommer att göra sig alltmer gällande inom svenska företag.
Hon jämför med USA, där flera företag har lyckats förena PR och
ledarskap i och med att företagsledarna kunnat identifiera kärnvärden i
företaget och entusiasmerat de anställda så att de har blivit något av
ambassadörer för företaget. Det första steget för många svenska företag har
enligt Edling varit den externa aspekten vad gäller att få ut en VD på banan
och se till att denne vågar kommunicera och inte är rädd för massmedia.
Enligt henne har många företag insett att den interna kommunikationen,
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vilket skulle kunna benämnas del två, är ett eftersatt område men att detta
just nu håller på att förändras. Ytterligare en viktig aspekt som Edling
framför är att en VD måste våga vara estradör både internt och externt och
på så sätt menar hon att företagen kan skapa en bra bild av sitt företag och
därmed attrahera nya medarbetare för att på så vis kunna förvalta det
intellektuella kapitalet.

Arnberg pekar även han på att det existerar klara kopplingar mellan PR och
ledarskap. Han hävdar att ledarskap innebär ansvar och om något går bra
eller dåligt så är det ledaren som ställs i blickfånget. Företagsledaren blir
därmed också viktig i företagets PR-arbete eftersom denne lättast gör sin
röst hörd i mediebruset. Arnberg menar vidare att en bra företagsledare inte
missar ett bra tillfälle att skapa en nyhet när förändringar sker inom
organisationen. Förutom att det måste finnas vissa kvalifikationskrav på
företagsledaren i traditionell mening, måste denne enligt Arnberg även
omge sig med vissa personer som hjälper honom eller henne med vad som
skall sägas och inte sägas, hur det skall sägas och när det skall sägas samt
var det skall sägas och vilka kanaler som skall användas. Genom att bland
annat hantera medier väl, fungerar detta enligt honom som en
multiplikatoreffekt för deras ledarskap och personen kan därmed uppfattas
som en ledare på ett större sätt.

Ahlmark tar sin utgångspunkt i att PR handlar om att skapa en
kommunikation och en interaktion mellan de anställda inom företaget,
vilket även är en del av det ledarskap som en ledare ägnar sig åt varje dag.
Dessutom, om ledaren inte lyckas kommunicera ut sina mål och visioner
till omvärlden, blir det svårt att attrahera riskkapital och kunder, vilket
enligt Ahlmark också är en väsentlig uppgift för en företagsledare. Han
nämner vidare den klassiska definitionen på PR, nämligen de aktiviteter
som leder till en kontakt och en kommunikation med omvärlden, och
menar att PR-arbetet även med denna definition genomsyrar ledarskapet,
eftersom det indirekt berör den interna organisationen. Han vill dock
poängtera att han inte brukar göra någon åtskillnad mellan extern och intern
kommunikation, eftersom det för honom som PR-konsult egentligen är
samma sak och att det endast är olika sätt att arbeta på. För att ett budskap
skall få så stor genomslagskraft som möjligt anser Ahlmark att:

"…den viktigaste informationskanalen inåt är det som sägs om företaget
utåt"
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7. ANALYS

I detta kapitel belyses kopplingen mellan PR och ledarskap och begreppet
publikt ledarskap (PL) lanseras. Med PL som utgångspunkt kommer vi
även att utveckla ett språk inom området, som kan bidra till en ökad
förståelse för vårt studerade fenomen.

7.1. Inledning

I den första delen av detta kapitel behandlar vi teorierna kring PR och
ledarskap och belyser med hjälp av de empiriska iakttagelserna kopplingen
mellan disciplinerna. Vi anser att nämnda koppling måste ta sin
utgångspunkt i företagsekonomin, varför vi i detta skede inte finner någon
anledning till att inbegripa teorierna kring presidentvalskampanjer och
religiöst ledarskap. Vi inleder därför med att diskutera huruvida PR och
ledarskap kan ses som såväl inåt- som utåtriktade aktiviteter, vi för vidare
en diskussion kring våra definitioner av PR och ledarskap och pekar sedan,
genom vissa grundläggande begrepp, på uppenbara likheter mellan de båda
ämnesområdena. Denna diskussion leder fram till det samlande begreppet
för kopplingen, nämligen publikt ledarskap (PL). Vi illustrerar analysens
första del, kapitel 7.2., genom följande figur:
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Figur 6.  Analysens första del
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I den andra delen av analysen, kapitel 7.3., sker en språkutveckling kring
begreppet PL. I denna språkutveckling kommer vi att utgå från våra
empiriska iakttagelser samt teorierna kring PR och ledarskap, men lägger
även till teorierna kring presidentvalskampajer och religiöst ledarskap. Vi
adderar dessa teorier för att i vår språkutveckling kring PL kunna inbegripa
fler aspekter och på så vis kunna bidra till en ökad förståelse för det
studerade fenomenet. Denna del illustreras enligt följande:

7.2. Kopplingen PR - ledarskap

7.2.1. PR och ledarskap - inåt- och utåtriktade verksamheter
Vi vill i inledningen av detta avsnitt återknyta till den fråga vi ställde i
uppsatsens första kapitel, nämligen huruvida PR enbart kan ses som en
aktivitet riktad utåt från företaget och ledarskap som en aktivitet som
endast riktar sig inåt i organisationen. Vår spontana kommentar till detta är
nej, eftersom vi anser att såväl PR som ledarskap är både inåtriktade och
utåtriktade aktiviteter. Det har dock visat sig att det faktum att PR vänder
sig inåt i organisationen är tydligare än det faktum att ledarskapet vänder
sig utåt mot omvärlden. Vad gäller PR-teorierna anser vi det vara relativt
vedertaget att dagens PR handlar såväl om att kommunicera ut ett budskap
till omvärlden som att detta budskap innan det kommer ut måste vara väl
förankrat i ett företags organisation. Caywoods (1997) resonemang kring
PR som "outside-in" menar vi ytterligare påvisar att PR riktar sig inåt i en
organisation. Detta framkom även tydligt vid de intervjuer som vi
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genomförde med PR-konsulterna Ahlmark och Arnberg, vars
arbetsuppgifter till stor del handlar om att arbeta med företags interna
kommunikation.

Något som också var tydligt i våra empiriska iakttagelser var att det
ledarskap som fokuseras, dels av respondenter men även i studerade
artiklar på området, i hög grad inbegriper flera aktiviteter som direkt riktar
sig från organisationen till dess omvärld. Vi tänker närmast på ledarnas
exponering i mediala sammanhang och deras integration i
samhällsdebatten. Däremot är detta faktum inte lika väl beskrivet och
utvecklat i den aktuella forskningsdebatten inom ledarskap. Det finns dock
teorier som betonar ledarens roll gentemot organisationens omvärld, dels
teorier kring så kallade stakeholders som exempelvis Shankman (1999)
behandlar och dels resonemanget som Högström et al (1999) för om
ledarens centrala roll i företagets kommunikation med omvärlden.

Efter denna diskussion vill vi alltså hävda att PR och ledarskap idag är två
discipliner inom företagsekonomin som båda vänder sig såväl inåt mot
organisationen som utåt från densamma. Vi har därmed belyst en aspekt av
kopplingen mellan PR och ledarskap och illustrerar detta med följande
figur:

7.2.2. Kopplingen PR och ledarskap via begreppens definitioner
Genom att återgå till våra definitioner av PR och ledarskap finner vi fler
infallsvinklar på hur denna koppling ser ut. Genom att diskutera ledarskap
utifrån vår definition av PR och vice versa kommer vi i detta avsnitt att
påvisa de klara likheterna mellan de två ämnesområdena.

Vi har definierat att PR handlar om att skapa en gynnsam opinion och
medvetet har vi valt att i definitionen inte begränsa oss till vilken
målgruppen för denna verksamhet är. Med denna definition är steget inte
långt till att tala om PR som ledarskap. Med tanke på att flera
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ledarskapsteorier talar om att skapa en kollektiv identitet och mening hos
de anställda anser vi att detta i mångt och mycket handlar om att skapa en
gynnsam opinion. På samma sätt som att ledaren kan skapa en gynnsam
opinion gentemot de anställda skall denne även bidra till att omvärldens
opinion och bild av ett företag blir gynnsamt.

Genom att vända på resonemanget kan fler aspekter av kopplingen belysas
genom att utgå från vår definition av ledarskap, nämligen att ledarskap
handlar om att påverka människors tankar och ageranden. Vår uppfattning
är att denna definition likaväl kan användas för att förklara vad PR handlar
om. Om vi återvänder till den verksamhet som många PR-byråer ägnar sig
åt ter sig kopplingen ännu klarare. Vi vill exemplifiera detta genom två
företeelser. Å ena sidan har vi sett att det finns mediebyråer som
huvudsakligen arbetar med att påverka exempelvis journalisters agerande,
det vill säga att styra dem i deras beslut om vilket material som skall
publiceras eller sändas. Detta innebär i sin tur att den som i slutändan tar
del av medias alster, indirekt också påverkas av mediebyråernas
verksamhet så att exempelvis en enskild persons tankar om ett företag
förändras. Å andra sidan påverkar inte PR-byråerna enbart via media, utan
Ahlmark menar att PR-arbete inte bara handlar om att föra ut ett budskap,
utan även om att formulera ett budskap eller att påverka organisationen så
att det finns ett budskap som är värt att föra ut.

Liksom vi i vår definition av PR inte har definierat vilken den huvudsakliga
målgruppen för denna verksamhet är, har vi i vår definition av ledarskap
inte heller begränsat oss till en bestämd målgrupp. Den naturliga frågan blir
då vilken som utgör målgruppen för såväl PR som ledarskap. Vi har i
kaptitel 4.2.3 i samband med ledarskapsteorierna talat om följare som
benämning på den målgrupp som ledarskapet riktar sig mot. Vi har
definierat följare som såväl anställda inom företaget som kunder och
aktieägare, men också övriga samhällsmedborgare. Med ovan förda
resonemang, att målgruppen för PR och ledarskap går mot att bli
densamma, skulle detta också innebära att följare är ett bra sätt att titulera
målgruppen för företagets PR-verksamhet. Vi vill dock klargöra att vi med
följare inte menar styrning av målgruppen, utan återigen är det påverkan
som är nyckelordet i vårt resonemang. Detta ligger i linje med de teorier vi
har valt att beskriva inom såväl PR som ledarskap. Flera av de nyare
ledarskapsteorierna som vi har beskrivit utesluter helt och hållet ledarens
auktoritära styrning i traditionell bemärkelse och talar istället om att utöva
påverkan och skapa mening utifrån följarnas behov. På samma sätt kan vi
återknyta till Sparks-FitzGerald och Spagnolias (1999) resonemang om att
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PR inte handlar om att pracka på följarna ett budskap, utan snarare att
påverka genom att göra information lättillgänglig, så att den som är
intresserad kan ta del av den.

För att sammanfatta vårt resonemang i detta avsnitt kring våra definitioner
av PR och ledarskap vill vi hävda att båda dessa discipliner i grunden
handlar om samma sak, nämligen att påverka för att skapa en positiv
opinion gentemot en och samma målgrupp.

7.2.3. Förenande begrepp för PR och ledarskap
Vid det här laget torde det stå tämligen klart att en koppling existerar
mellan PR och ledarskap. I detta avsnitt vill vi dock, för att göra detta än
klarare, peka på centrala begrepp som återfinns inom såväl PR som
ledarskap, nämligen:

� Kommunikation
� Strategi
� Trovärdighet
� Etik, moral och socialt ansvar
� Relationer

Vad gäller det första begreppet, kommunikation, behandlas detta utförligt
av forskare inom såväl PR som ledarskap. Låt oss inleda diskussionen
genom att återknyta till Caywoods (1997) och Thomsens (ur Cooley, 1999)
definitioner av PR där båda två pekar på att PR handlar om att hantera
företagets kommunikation. Ett begrepp som i högsta grad gör sig gällande i
detta sammanhang är integrerad kommunikation. Medan Högström et al
(1999) utifrån ett ledarskapsperspektiv talar om vikten av integrerad
kommunikation, angriper Wilcox (1998) samma begrepp, men i PR-
sammanhang. Båda dessa författare hävdar att en integrerad
kommunikation är nödvändig för att kunna öka ett företags effektivitet.
Exakt samma resonemang för de intervjuade PR-konsulterna och
poängterar att integrerad kommunikation på senare år blivit ett centralt
begrepp inom PR-branschen. Ahlmark använder kommunikation som en
utgångspunkt när han belyser kopplingen mellan PR och ledarskap. Han
menar dels att företagsledaren måste kunna kommunicera ut sina mål och
visioner för att bland annat kunna attrahera nya kunder, men han pekar
även på att kommunikationen inåt i organisationen i högsta grad är en
ledarskapsfunktion, eftersom ledaren skall skapa en interaktion mellan
företagets anställda. Arnberg menar att kommunikationen måste vara
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konsekvent och att företagsledaren måste se kommunikationen ur ett
strategiskt fokus.

Därmed gör sig strategin gällande och vi menar att begreppet strategi är
grundläggande för vårt problemområde, inte minst med tanke på att
samtliga respondenter anser att fenomenet med synliga ledare i dagens
näringsliv är en medveten strategi från ledarnas håll. I och med att
fenomenet är relativt nytt i svenskt näringsliv tror vi att flera av
respondenterna grundar sin bild av detta fenomen genom att se till
exemplena Birgersson och Staël von Holstein. Huruvida dessa kommer att
vara representativa för svenskt näringsliv i framtiden kan vi, liksom
respondenterna, i dagsläget inte svara på. Däremot står det klart att mer och
mer information flödar i samhället och att företagsledaren för att kunna
tränga igenom informationsbruset måste höja sin röst.

En aspekt av strategins betydelse i PR-arbetet påpekas av Caywood (1997)
som talar om fyra iterativa steg som enligt honom måste genomsyra PR-
arbetet. Det första steget, planeringsfasen, handlar om att PR-arbetet måste
integreras med företagets övergripande strategier. I detta arbete är det
nödvändigt att företagets olika avdelningar samarbetar och för att de olika
avdelningarna skall kunna samarbeta, menar vi att det krävs tydliga
signaler från företagsledningen, vilket innebär att den strategiska aspekten
av PR-arbetet i slutändan landar på företagsledarens.

Ett tredje begrepp som återkommer när vi ställer de båda ämnesområdena
mot varandra är trovärdighet. För att PR-arbete på lång sikt skall kunna
vara fruktbart krävs det att företaget ständigt sänder ut trovärdiga signaler
till sin omgivning. Detta använder Smith (1998) som grund för sitt
resonemang när han bygger upp den så kallade PR-mixen. Ihator (1999)
använder inte ordet trovärdighet, men menar att ärlighet och uppriktighet är
nödvändigt för att ett företag på ett lyckosamt vis skall kunna sprida sitt
budskap. Detsamma menar vi kan sägas gälla för ledarskap. En
företagsledare måste ha en grundläggande attityd som innebär att denne vet
sina begränsningar (Östman & Pettersson, 991121) och genom detta
självkritiska förhållningssätt menar vi att även företagsledare på så vis kan
uppnå en högre trovärdighet. Detta påstående, att trovärdighet i hög grad
har att göra med ledarskap, understryks genom vår definition av ledarskap,
det vill säga att påverka människor. Vi menar med detta att trovärdighet är
fundamentalt för att en ledare skall kunna påverka sina följare så att de drar
åt ett för ledaren önskvärt håll.
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I detta sammanhang är steget inte långt till att tala om etik, moral och
socialt ansvar eftersom Smith (1998) i sin diskussion om trovärdighet talar
om dessa som en central aspekt för att nämnda trovärdighet skall kunna
byggas upp. Vi har redan talat om att PR-verksamheten måste integreras i
organisationens samtliga led och i linje med detta poängterar bland andra
Dierkes och Zimmerman (1994) att de etiska ramarna inom vilka företaget
kan agera måste arbetas fram utifrån de värderingar som finns i företagets
omvärlden samt utifrån de anställdas gemensamma värderingar. Här drar vi
en klar parallell till skapandet av en kollektiv identitet, vilket är en av
Congers (1999) gemensamma nämnare för transformativt och karismatiskt
ledarskap.

Vad gäller det sista begreppet, relationer, menar vi att en djupare
diskussion är överflödig. PR inbegriper i sin bokstavliga bemärkelse
relationer och att ledarskap i grunden har att göra med mänskliga relationer
finner vi minst lika påtagligt.

För att sammanfatta diskussionen hittills ser vi att det finns klara likheter
mellan de olika ämnesområdena PR och ledarskap. Vi har pekat på att de
båda verksamheterna riktar sig såväl inåt i organisationen som utåt från
densamma. Dessutom har vi i vårt resonemang om begreppsdefinitionerna
sett att ämnena i hög grad tangerar varandra och slutligen har vi lyft fram
en antal centrala begrepp som gör sig gällande inom såväl PR som
ledarskap. Med detta som grund tycker vi oss kunna ringa in vårt
problemområde inom vissa ramar och genom att se till ovan nämnda
likheter av de båda disciplinerna anser vi i detta skede att det är relevant att
under ett samlande begrepp identifiera detta fenomen. Vi väljer att
benämna detta begrepp publikt ledarskap, i fortsättningen även förkortat
PL. I och med att vi lanserar begreppet PL anser vi att det är på sin plats att
vi för en diskussion om varför vi anser att detta är en lämplig definition på
fenomenet.

Innan vi går in på att beskriva vår syn på PL vill vi komma med ett
klargörande, nämligen att PL inte får ses som en gren av antingen PR eller
ledarskap, utan som att det har sitt ursprung i de båda disciplinerna.
Begreppet har sin grund i de två ämnesområdena public relations och
ledarskap och vi är medvetna om att det kan tyckas aningen fantasilöst att
på detta vis korsa begreppen, men ju mer vi har analyserat begreppet, desto
mer självklar framstår benämningen för oss. Med följande analys och
språkutveckling kring PL är ett mål att beskriva och analysera begreppet så
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att det ter sig lika självklart för läsaren. Detta kommer att ske genom att vi
liknar PL vid en teateruppsättning.

7.3. PL - en teateruppsättning

7.3.1. Inledande diskussion
I denna del av analysen kommer vi att utveckla ett språk kring PL och vår
utgångspunkt kommer att vara våra empiriska iakttagelser samt de tidigare
beskrivna teorierna kring presidentvalskampajer och religiöst ledarskap. PL
är ett komplext och mångfacetterat begrepp som måste ses ur flera olika
synvinklar varför vi anser det nödvändigt att bryta ned begreppet i mindre
beståndsdelar.

Vi kommer i vår beskrivning av PL utgå från tre delar, nämligen publiken,
företagsledaren samt den expertstab som omger denne. Även om dessa tre
delar interagerar med varandra anser vi det ändock poängfullt att behandla
dem var för sig för att skapa en bild av den helhet som vi menar att PL
utgör. För att vi på ett lättförståeligt sätt skall kunna utveckla språket och
innebörden av begreppet PL använder vi oss av metaforer från
teatervärlden. En teater lever på sin publik liksom ett företag lever på sina
kunder, och liksom det i företaget finns personer på olika positioner,
återfinns på teatern människor som spelar olika roller, såväl på scen som
bakom.

7.3.2. Publiken
Låt oss för ett ögonblick återvända till det citat vi inledde denna uppsats
med som säger att du på de nya företagarnas arena inte finns om du inte
visar upp dig för publiken. Det känns här naturligt att fråga sig vilken
publiken är. Vi har tidigare fört ett resonemang kring följare och sagt att
dessa utgörs av såväl kunder och aktieägare, men även av andra
samhällsmedborgare. I samma anda är det enligt oss lämpligt att föra en
diskussion kring de olika människor som utgör publiken vid en
teaterföreställning. Liksom företagets närmaste och mest trogna kunder
sitter här de personer som inte missar en föreställning och som är frekventa
besökare och därmed bidrar till uppsättningens intäkter. Likaså sitter där
förstagångsbesökaren och den som av en slump råkade komma över en
biljett. Dessa kan liknas vid ett företags första kundmöte eller kontakt med
en ny leverantör. Förutom dessa återfinns i publiken även släkt och vänner
eller andra personer som har en direkt koppling till ensemblen eller teatern.
Dessa kan vara journalister som skall recensera pjäsen eller anställda vid
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teatern, såsom de som river biljetter vid dörren eller regissören som själv
beskådar sitt verk. Med andra ord återfinns människor som söker sig till
teatern eller företaget av vitt skilda anledningar och organisationen bakom
uppsättningen kan omöjligtvis ha total kontroll över sin publik, vilka de är,
varför de befinner sig där och vad de vill ha och vad de får ut av sitt besök.

Även om ett företag inte kan veta exakt vilken dess publik är, menar vi att
företaget, vilket också poängteras i de behandlade teorierna, måste
analysera sin publik för att på så sätt kunna anpassa sin verksamhet till vad
den vill ha. Detta är i sig inget nytt, eftersom företag sedan länge använder
sig av marknadsundersökningar för att kunna ringa in och fokusera sin
verksamhet mot en bestämd målgrupp. Vad som vi däremot menar ofta
försvinner i debatten är alla de som indirekt kan påverkas av företagets
verksamhet, det vill säga alla de människor som på något sätt kommer i
kontakt med de personer som har en direkt anknytning till företaget. Med
andra ord kan det vara vänner och bekanta till företagets kunder, anställda
och aktieägare, men även personer som tar del av det som skrivs om
företaget. På samma sätt som kulturjournalisten recenserar en pjäs, hävdar
vi att ekonomijournalisten recenserar företag, och bilden som de förmedlar
påverkar i sin tur den som tar del av deras material. Dessutom, i och med
att den mediala bevakningen under senare år har ökat markant och fått en
större makt, menar vi att de personer som indirekt påverkas måste ses en
växande del av publiken och därmed ses som vilken målgrupp som helst
och också tillägnas större uppmärksamhet. Det blir med andra ord än
viktigare för företaget att tänka på vilka budskap som förs ut och vilka
kanalerna för dessa är.

Utifrån detta resonemang skulle hela samhället kunna ses som en potentiell
publik och parallellen till presidentvalskampanjen framstår som klar. Vi har
talat om att metoderna för att synas blivit allt fler och mer sofistikerade och
med tanke på den enorma mediala fokuseringen som sker under en
presidentvalskampanj borde det vara så att ett uttalande, bland annat via
media, direkt får genomslag i hela samhället. Även om bevakningen av ett
företag inte kan likställas vid bevakningen kring en presidentvalskampanj,
menar vi att själva grundtanken måste gälla, det vill säga att det som görs
och sägs hela tiden sker inför publik.

I alla företags intresse måste ligga att öka tillväxten genom att attrahera ny
publik, eller nya intressenter och detta sker många gånger genom att, som
Arnberg uttrycker det, skapa "goodwill"-publicitet. På samma sätt som en
mycket rosad teateruppsättning snabbt kan orsaka publikstorm och vice
versa, menar vi att interaktion och ömsesidig påverkan mellan människorna
i företagets publik snabbt kan skapa någon form av tyst konvention i form
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av en "allmän" åsikt om företaget och dess verksamhet. På detta sätt
uppstår en spiraleffekt som kan vara såväl positiv som negativ på så vis att
ny publik attraheras eller att den existerande publiken tappar sitt intresse
för företaget.

En publikstorm behöver dock inte endast betyda att företaget på så vis
attraherar nya kunder, utan också att nuvarande och potentiella framtida
anställda, som även de utgör en del av publiken, lockas till eller tar avstånd
ifrån att vilja arbeta inom det aktuella företaget.

För att tydliggöra vårt resonemang ytterligare menar vi att ett företag är
beroende av sin publik och att denna publik med vår definition är den stora
och heterogena grupp som utgör hela samhället. I denna publik återfinns
med andra ord de som i dagsläget direkt eller indirekt påverkas av
företaget, men även alla de som idag inte kommer i kontakt med företaget
och därmed utgör en "latent" del av publiken. Vi menar dock att denna
sistnämnda grupp kan komma att direkt eller indirekt påverkas av företaget,
varför det enligt oss är högst relevant för företaget att inbegripa alla
medborgare i samhället i sin publik, eftersom företaget i sin tur påverkas
och är beroende av sin publik. Det är därmed också i publiken som det
publika ledarskapet måste ta sin utgångspunkt.

Det är nu dags att vända på resonemanget från mottagarna i teatersalongen
till sändarna på scenen. Dessa kan liknas vid företagets ansikte utåt och den
främsta aktören på scenen, huvudrollsinnehavaren, är att jämföras med
företagsledaren, vilken också står i fokus i PL.

7.3.3. Huvudrollsinnehavaren - företagsledaren
Liksom huvudrollsinnehavaren på en teaterscen är företagsledaren den
person i det publika ledarskapet genom vilken den största delen av
företagets budskap förs fram. Den personfixering som exempelvis Edling
menar gör sig gällande i den mediala bevakningen av företag leder till att vi
ser det som naturligt att utgå från företagsledaren. Stenshamn-Arnberg
(990705) talar om att ledaren måste finna sig i rollen som en medial
estradör och den som inte gör detta uppfyller inte kraven för ett modernt
ledarskap. Edling för också hon en diskussion om att ledaren måste vara en
estradör, både internt och externt. Vi tycker att hon har en poäng i detta,
eftersom det enligt vår mening skulle innebära att personen blir en estradör
för hela publiken, något som går i linje med vår syn på PL. Ekdal talar i
samma anda om att flera nya utåtriktade branscher, såsom IT, media och
underhållning kräver en ny form av karismatiskt ledarskap där ledaren,
såväl internt som externt måste kunna stå på scen och kommunicera någon
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form av budskap. Det torde med denna diskussion stå klart att
företagsledaren i dagens och framtidens företag hamnar i fokus och står öga
mot öga med sin publik, vilket är ett skäl till att vi betecknar dennes
agerande för publikt ledarskap. Det publika ledarskapet ställer en mängd
krav, inte minst på den person som själv skall stå i rampljuset på företagets
scen.

Vi nämnde tidigare att publiken måste vara utgångspunkten i PL och
därmed är det självklart att ledaren, när denne agerar måste ha förmågan att
kunna läsa av sin publik. Det är först när ledaren har upprättat en dialog
med sin publik som denne kan få en förståelse för den allmänna opinionen
och som företaget kan arbeta med att förbättra sin image, fastställa mål och
utarbeta strategier. Med detta resonemang som grund blir Kent och Taylors
(ur Cooley, 1999) tankar kring dialogic relationship enligt oss högst
relevant att tala om i PL. Detta är givetvis ingen lätt uppgift som läggs på
företagsledaren, men likt en skådespelare som står på en scen krävs det stor
scenvana för att kunna känna var denne har sin publik och för att kunna
tolka minsta reaktion och agera därefter.

Vi kan här dra starka paralleller till de teorier vi beskrivit kring
karismatiskt och transformativt ledarskap, där samtliga författare menar att
detta ledarskap måste bottna i att ledaren har en god kännedom om sina
följare, eller i vårt fall publiken. I Congers (1999) sammanfattning av de tre
teorierna nämner han dessutom följarnas behov som ett av grundbegreppen
för det karismatiska/transformativa ledarskapet. Genom att även titta på de
övriga gemensamma nämnarna tycker vi oss kunna finna flera aspekter
som kan användas i detta sammanhang när vi talar om företagsledaren som
en huvudrollsinnehavare i det publika ledarskapet. Denne måste kunna
engagera och inspirera sin publik och samtidigt besitta förmågan att skapa
mening och intellektuell stimulans hos de som väljer att ta del av
budskapet. Om vi fortsätter vårt resonemang kring vad som genomsyrar det
karismatiska/transformativa ledarskapet, är ett mål med detta att skapa en
kollektiv identitet. Vi är medvetna om att det kollektiv som åsyftas av
författarna till teorierna inom området är de anställda inom företaget, men
vi anser att det är lika relevant inom PL, där kollektivet utgörs av publiken
vilken också de anställda är en del av.

Detta är kanske att dra resonemanget till sin spets, men om ett företag
lyckas med att få varje medborgare i samhället att känna tillhörighet med
det egna företaget, menar vi att det yttersta stadiet av PL har uppnåtts,
nämligen att påverka hela publiken så att en gynnsam opinion skapas. Detta
mål kan tyckas vara en omöjlig utopi, men vi menar att det inte behöver
vara så. Låt oss här återknyta till Edlings resonemang om att flera företag i
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USA har lyckats identifiera kärnvärden i företaget och entusiasmerat de
anställda så att de har blivit ambassadörer för företaget. På samma sätt
hävdar vi att PL kan leda till att en hel publik identifierar sig med företaget
och likt ambassadörer sprider företagets budskap. Detta är givetvis inget
som kan ske över en natt, utan det krävs att företaget och dess ledare under
en längre period bearbetar den heterogena publiken så att det i denna
skapas en kollektiv känsla.

Vår uppfattning är att det är denna verksamhet som Birgersson och Staël
von Holstein i dagsläget ägnar sig åt genom att uttala storslagna visioner
om IT-branschens positiva inverkan för näringslivet och för Sverige i stort.
Det är tydligt att dessa två under en väldigt kort period har fått flera
anhängare, samtidigt som kritikerna ställer sig på rad. Det sistnämnda är
något vi ser som en naturlig följd av det publika ledarskapet. Liksom en
skådespelare måste den publike ledaren inse att allt denne gör eller säger
inte kan uppfattas som positivt av alla i publiken. Vi liknar här PL vid
Caywoods (1997) fyra iterativa steg för PR och menar att även om det
yttersta stadiet av PL handlar om att samtliga i publiken är positivt
inställda, är det naturligt att det under tiden dyker upp problem och kritik
som måste tacklas och om möjligt vändas till något positivt.

En förutsättning för att eventuella problem skall kunna hanteras inom PL är
att företagsledaren under alla omständigheter måste vara trovärdig
gentemot sin publik och att denne verkligen har en stark tro på sig själv och
sitt företags verksamhet. Genom att tala om att företagsledaren måste ha en
tro är inte steget långt till att dra en parallell till religiöst ledarskap. En
kyrklig ledare är om någon en person som i sin professionella roll drivs av
och bygger sitt agerande utifrån en grundläggande tro. Medan den religiöse
ledaren har en gudstro måste företagsledaren ha en tro i sin och företagets
vision. Vilken visionen är blir i sammanhanget irrelevant eftersom det
fundamentala för ledaren är att konsekvent stå för sina budskap, allt enligt
sin egen trosuppfattning.

Om vi återigen vänder diskussionen ut emot publiken håller vi med
Arnberg om att samtliga budskap som förmedlas från ett företag måste vara
konsekventa för att publiken skall uppleva dessa som trovärdiga. Det är
också genom trovärdiga budskap som ledaren erhåller sin trovärdighet och
därmed har möjlighet att påverka sin publik. Vi har tidigare i analysen lyft
fram Östman och Petterssons (991121) mening om att företagsledaren
måste ha ett självkritiskt förhållningssätt och inse sina begränsningar och
detta menar vi i högsta grad även gäller för PL.
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PL handlar därmed om att företagsledaren inte kan se sig själv som en
upplyst despot och en enväldig härskare, ty detta synsätt anser vi går stick i
stäv med att en trovärdig bild skall kunna förmedlas. Ledaren måste snarare
ha en förmåga att i vissa lägen kunna lämna ut sig och visa sin sårbarhet.
Vi vill i detta sammanhang påminna läsaren om Nautas (1997) liknelse av
den religiöse ledaren med en clown och hävda att exakt samma sak måste
gälla den publike ledaren. Han menar att clownen, orädd och öppen, men
samtidigt sårbar, på ett outtröttligt sätt utmanar världen, trots eventuella
motgångar. Därmed är vi åter tillbaka i diskussionen om vikten av att
ledaren har en god självkännedom och en tro på vad denne gör, eftersom vi
anser att tron hos ledaren i tider av motgång fungerar som en sköld mot
eventuella svårigheter.

Genom att se på företagsledaren som en skådespelare, är det lätt att förstå
att denne måste kunna spela olika roller. Vi tangerar därmed Stålhammars
(1997) och Kuhrts (1997) syn på att den religiöse ledaren i sitt ämbete ställs
inför situationer där denne måste ikläda sig olika roller. Med tanke på att
publiken är en stor och heterogen grupp människor kan det för ledaren vara
svårt att erhålla trovärdighet hos samtliga i publiken eftersom ledaren
måste ikläda sig dessa olika roller. Vi menar dock att detta inte behöver
utgöra något större problem under förutsättning att företagsledaren är
konsekvent i sin vision och håller en rak linje. Däremot måste denne ha
förmågan att anpassa sitt sätt att förmedla sina budskap utifrån vilken del
av publiken denne vänder sig mot vid ett visst tillfälle. Som exempel på
detta kan nämnas att företagsledaren måste anpassa sitt språk utifrån om
denne talar inför journalister eller inför en skolklass.

En av de mest centrala rollerna inom PL är att företagsledaren liksom en
huvudrollsinnehavare skall kunna hantera rollen av att stå i strålkastarnas
ljus, vilket innebär att denne måste se den mediala bevakningen som en
naturlig del i sin vardagliga verksamhet.

Vi har ovan i vår diskussion lyft fram företagsledaren som en
huvudrollsinnehavare och en självklar förgrundsgestalt på företagets scen,
men liksom i en teateruppsättning står inte huvudrollsinnehavaren ensam
på scen och det är heller inte denne som ensam bär ansvaret för pjäsen.
Visst är det så att den publike ledaren hamnar i strålkastarens ljus, men
bakom strålkastaren står en person som känner till varje del i pjäsen och vet
vart strålkastaren skall riktas och när detta skall ske. I
huvudrollsinnehavarens direkta närhet återfinns även en regissör,
medspelare, ljudtekniker och alla övriga personer som arbetar för att teatern
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skall fungera. Dessa personer, det vill säga alla de som omger den publike
ledaren menar vi utgör en minst lika viktig och nödvändig del för PL.

7.3.4. Företaget som en teater - expertstaben
Vår uppfattning är att Östman och Petterssons (981121) uttalande om att
ensam är svag i detta sammanhang tar ut sin fulla rätt. En huvudrolls-
innehavare som befinner sig ensam på scen har ofta mycket lite att komma
med om han inte får uppbackning av andra personer i dennes närhet. Vi
menar med detta att en företagsledare inte kan prestera något om denne inte
omger sig med lojal och kompetent personal samt med experter av olika
slag. Vi inleder här med att föra en diskussion kring nämnda experter för
att sedan belysa de anställdas relevans för sammanhanget.

Wayne (1996) talar i samband med presidentvalskampanjen om den
enorma stab av experter, konsulter och sakkunniga som under hela
kampanjen måste finnas i kandidatens närhet som ett kontinuerligt stöd för
att personen i fråga skall kunna lyftas fram på ett så positivt sätt som
möjligt och i slutändan ha en chans att erhålla presidentposten. På exakt
samma sätt gäller det för den publike ledaren att först och främst inneha en
grundläggande vilja att ta emot stöd från personer såväl inom som utom
företaget och därefter kunna samarbeta på så vis att dessa personer tillåts
påverka och inspirera ledaren i dennes arbete. Samtidigt är det dock inom
PL av yttersta vikt att ledaren omsorgsfullt knyter experter inom olika
områden till sig och integrerar dessa som en naturlig del i sin organisation
och sitt dagliga arbete.

Anledningen till att vi anser att den publike ledaren måste omge sig med en
rad experter såväl inom som utom den egna organisationen är att det i PL
ställs mycket höga krav på ledaren, vilket vi påvisat i föregående avsnitt
om ledaren som huvudrollsinnehavare. Med andra ord måste denne inse
sina begränsningar och veta vilka personer denne behöver knyta till sig,
samt när och hur detta skall ske. En lösning som vi ser det kan vara att
tillämpa vad Eriksson (1999) kallar dualt ledarskap, där exempelvis en
person utövar det publika ledarskapet och står på scenen medan en annan
intar vad Ekdal benämner för "back-office"-funktion. Detta skulle kunna
vara tänkbart med hänsyn taget till att den andra ledaren på så vis kan
avlasta den publike ledaren och låta denne spela sin roll fullt ut. Vi tror
dock att ett dualt ledarskap inte alla gånger är den bästa lösningen på
problemet och håller med Arnberg i hans åsikt om att företagsledaren
istället bör tillåta sig att bli påverkad av exempelvis en
informationsrådgivare eftersom vi anser att en sådan ofta har möjligheten
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att se på företaget med andra ögon än den som befinner sig i detsamma.
Dessutom anser vi att dualt ledarskap som begrepp är något olyckligt
eftersom det i slutändan ändå är en person som är ytterst ansvarig för den
samlade verksamheten. Däremot kan företagsledaren mycket väl låta en
person ha ansvaret för den operativa verksamheten, men denne måste då
ses som en medlem i den stab av experter som vi menar måste omgärda den
publike ledaren.

Vilka fler personer kan då tänkas ingå i denna stab? Vi har sett att en
presidentkandidat bör omges av bland annat talskrivare, mediekonsulter,
lobbyister, schemaläggare och politiskt sakkunniga och vi menar att den
publike ledaren alltid skall omges av i stort sett samma sorts personer. Det
kan tyckas vara något märkvärdigt att en företagsledare understöds av en
politisk expert, men vår uppfattning är att detta blir nödvändigt i det
publika ledarskapet. Anledningen till detta är att det publika ledarskapet
syftar till att påverka publiken för att skapa en positiv opinion, vilket vi
menar är centralt också i ett politiskt arbete. Förutom politiskt sakkunniga
måste det i PL-arbetet finnas experter inom den specifika bransch i vilken
företaget i fråga verkar. Om Edlings profetia stämmer om att media i allt
större utsträckning kommer att arbeta i symbios med näringslivet, kommer
det i framtiden även att krävas att den publike ledaren upparbetar en god
och varaktig relation till media. För att lyckas med detta i det publika
ledarskapet måste företagsledaren sträva efter att vara en offentlig person,
såsom Birgersson och Staël von Holstein, och vara medveten om vilka
kanaler som står till dennes förfogande för att så skall bli fallet. Eftersom
redaktionell text är mer trovärdig än exempelvis reklam måste vikten av
goda medierelationer prioriteras alltmer inom företaget, varför
medieexperter i staben blir nödvändiga.

Förutom nämnda personer i staben måste den publike ledaren ha en person
som planerar dennes dagar i detalj, det vill säga lägger upp välplanerade
och effektiva scheman för verksamheten. Ett publikt ledarskap kräver
dessutom att ledaren figurerar frekvent i offentliga sammanhang och när
denne håller ett tal krävs det att det budskap som skall framföras är tydligt
så att det inte finns utrymme för minsta feltolkning hos publiken. Med
andra ord behöver den publike ledaren personer som skriver eller i alla fall
ser över dennes tal och utlåtanden, precis som skådespelarens repliker på
förhand har nedtecknats av en manusförfattare. Dessutom, om den publike
ledaren skulle befinna sig i en situation där den inte vet vad den skall säga
vid ett visst tillfälle, krävs en kommunikationsrådgivare. Vi kan likna
denne vid teaterns sufflör som utan att tveka och vid vilken tidpunkt som
helst kan påminna ledaren om dennes "repliker" och se till att eliminera
risken för att ett ogenomtänkt budskap förmedlas. Ord som i
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sammanhanget blir viktiga är timing och taktik som båda behandlas av
Wayne (1996) i samband med teorierna kring presidentvalskampanjer,
timing på grund av att budskapet måste föras fram vid rätt tidpunkt och
taktik för att kunna läsa av sin omvärld och med kort varsel kunna anpassa
budskapet därefter.

Som synes kan listan på personer som den publike ledaren skall omge sig
med göras lång, och vi kan tänka oss ytterligare medlemmar i staben som
är nödvändiga för att ledaren till fullo skall kunna utöva sitt publika
ledarskap. Exempel på sådana är personer kan vara; "dramapedagoger" som
arbetar med ledarens muntliga och kroppsliga framställning, "ljussättare"
som ser till att ledaren framstår i bästa dager och "rekvisitörer" som
tillhandahåller ledaren de olika ting som krävs vid varje speciellt tillfälle.

Vi vill med denna diskussion om ledarens stab inte säga att personer som
ägnar sig åt företagets interna verksamhet är oviktiga. Tvärtom krävs det
hos ett företag som tillämpar publikt ledarskap att ledaren understöds av
samtliga anställda i företaget och inte minst av representanter för dessa,
exempelvis ansvariga för funktioner som personal, ekonomi, produktion
etc. Att företagsledaren har ansvaret för att de anställda, som är en del av
publiken, fungerar i sina roller och att de kan identifiera sig med företagets
verksamhet är inte nya uppgifter som vi tillskriver det publika ledarskapet,
utan den nya roll som krävs med vår syn på PL är att företagsledaren,
precis som presidentkandidaten, aktivt rör sig bland sin publik, är öppen för
deras åsikter och lyhörd för deras behov. På samma sätt som publiken
påverkas av ledaren måste ledaren i sin tur även låta sig påverkas av
publiken. Att liksom flera amerikanska presidentkandidater skapa
personliga hemsidor på Internet kan tyckas väl överdrivet, men
grundtanken att den publike ledaren upprättar ett interaktivt förhållande och
en relation med sin publik är i sammanhanget mycket viktig. För att se på
detta ur en annan vinkel menar vi att PL måste ses utifrån företagets och
samhällets perspektiv, på samma sätt som Bacher (1997) menar att det
religiösa ledarskapet skall ses utifrån såväl kyrkans som samhällets
perspektiv.

Om vi för en stund rekapitulerar vad vi hittills sagt om PL har vi en ledare
som i rollen som huvudrollsinnehavare innehar en central position, men att
denne i sitt ledarskap måste utgå från publikens behov och samtidigt låta
sig påverkas och ta emot stöd från en stab av experter. Vi kommer därmed
in på ytterligare en central aspekt av PL, nämligen den ömsesidiga och
interaktiva påverkan som skapas av såväl företaget som dess publik. Detta
kan tyckas vara en komplex och problematisk uppgift, men om det finns en
klar strategi i botten som publiken känner till, menar vi att så inte behöver
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vara fallet. Frågan är då vem som ansvarar för att definiera strategin, eller
för att använda teatermetaforen, regisserar skådespelet och ser till att
föreställningen är synkroniserad in i minsta detalj och att samtliga
skådespelare vet vilken roll och funktion de spelar i föreställningen.

Det kan givetvis vara företagsledaren själv som står för detta arbete, men
det kan enligt vår mening uppstå ett problem med detta, det vill säga att
huvudrollsinnehavaren regisserar sig själv. Problemet anser vi ligger i att
företagsledaren kan få svårt att se sig själv som en del av en större helhet
och därmed kritiskt utvärdera sig själv och sitt agerande, vilket vi anser är
nödvändigt för PL. För att undgå detta problem hävdar vi att de övriga
medlemmarna i staben måste bidra till fastställandet av strategin. Genom
att arbeta med strategier på detta sätt menar vi vidare att flera av de mål
som Högström et al (1999) uttalar om det kommunikativa ledarskapet kan
uppnås, det vill säga att få människor att genom bland annat motivation,
integration och delegerat ansvar se sin plats i helheten. Dessutom tror vi att
detta är fruktbart för att kunna förlösa den kollektiva intelligens som
Östman och Petterson (991121) menar bor i varje grupp människor.

Att låta flera personer i ett initialskede vara delaktiga i fastställandet av
företagets strategi anser vi är en god grund för att även kunna integrera sin
kommunikation bland den övriga publiken. Liksom företagsledaren måste
vara konsekvent i sin vision för att upplevas som trovärdig, måste företaget
sända ut konsekventa signaler gällande dess strategi. Med detta inte sagt att
strategierna skall vara rigida och ligga fast, de kan och måste revideras med
tiden och omformuleras kontinuerligt utefter publikens behov, men hela
tiden i linje med vad företaget står för och med vilken vision som
företagsledaren kommunicerar.

För att utveckla begreppet integrerad kommunikation menar vi att det i PL-
arbetet kan uttryckas bättre som integrerad publik kommunikation, där
information via olika kanaler ständigt flödar mellan företaget och dess
publik. Detta leder i sin tur till att företaget tvingas bortse från tanken att
vara anonyma i och med att de måste blotta sig för att kunna uppnå det
yttersta stadiet av PL, nämligen att skapa en positiv opinion hos hela sin
publik. För att kunna upprätthålla denna positiva opinion krävs det vidare
att företaget tar sitt sociala ansvar och agerar moraliskt och etiskt korrekt
vilket vi anser är ännu en central aspekt av PL. Vi har i tidigare avsnitt
nämnt att de etiska ramarna inom vilka företaget agerar måste fastställas
utifrån de anställdas och omvärldens gemensamma värderingar. Med vår
definition av PL tar detta arbete istället sin utgångspunkt i hela publikens
värderingar, något som vi menar är av yttersta vikt för att PL-arbetet på
lång sikt skall bli lyckosamt och fruktbart.
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7.3.5. Risker med PL
Vi har hittills i analysen målat upp en bild av PL på ett sätt som vi tänker
oss att det skall se ut och det är naturligt att vi målar upp en positiv bild av
fenomenet. Innan vi avslutar kapitlet vill vi dock lyfta fram en del aspekter
av PL som kan ses som problematiska, negativa och i vissa fall även
skadliga för företaget i fråga.

Vi utgår i vår beskrivning av PL att ledaren är den person som genom sina
visioner och sin person skall förkroppsliga vad företaget står för och
samtidigt stå i den mediala strålkastarens fokus. Ett problem med detta kan
vara att företagsledaren inte är villig att axla denna mantel eller att denne
inte är kapabel att utföra detta arbete på ett tillfredsställande sätt. Å andra
sidan kan det uppstå problem om ledarens roll som medial estradör helt
överskuggar en annan roll av det publika ledarskapet, nämligen den som
lagmedlem i företagets expertstab. Ledaren får med andra ord inte låta sig
bländas av strålkastarens ljus så att denne inte ser publiken. Även om
personen som tillsätts på posten som publik ledare verkar vara rätt kvinna
eller man för uppdraget, föreligger alltid risken att denne utnyttjar sin
position för sin egen vinnings skull istället för att se till företagets bästa.

Vi har liknat den publike ledaren vid en huvudrollsinnehavare som måste
ha förmågan att i sitt arbete spela olika roller, och med tanke på detta
föreligger den farhåga som Conger (1999) lyfter fram om karismatiska
ledare, nämligen att dessa därmed också har en god förmåga att manipulera
bilden av sig själva. Vi har dock pekat på att PL innebär en större öppenhet
och insyn, vilket skulle leda till att denna typ av agerande förr eller senare
lyser igenom. Dessutom kan vi återknyta till Ahlmarks tankar om att ju
högre en person lyfts till skyarna, desto tyngre blir det eventuella fallet.
Detta fall kommer inte bara att drabba personen i fråga själv, utan än
viktigare, hela företaget i och med att publiken tappar förtroende för
företaget och dess verksamhet. I detta sammanhang kan vi även återknyta
till Bass och Steidlmeiers (1999) kritik gällande pseudo-transformativt
ledarskap, nämligen att ledaren går ut med falska budskap för att vinna
mark och samtidigt helt och håller förbiser etik och moral i sitt ledarskap.
Med tanke på vad vi menar måste genomsyra PL, nämligen att företagets
etiska ramar måste ha sin utgångspunkt i publikens värderingar och behov,
anser vi dock att denna risk måste bedömas som liten.

Med vår beskrivning av PL skulle säkerligen Galanter (1989) välja att se på
publikt ledarskap som en religiös kult. Han talar om att medlemmarna i
kulten har en och samma trosuppfattning, vilket inom PL kan liknas vid
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utgångspunkten att så många som möjligt i publiken skall dela ledarens
vision. Dessutom menar Galanter (1989) att medlemmarna i en kult har en
stark social sammanhållning, där vi i det publika ledarskapet kan dra
parallellen till att genom integrerad kommunikation stärka relationerna
mellan företaget och dess publik. Vad som dock talar emot att se PL som
en kult är att ledaren inte ser sina egna behov som utgångspunkten för
företagets verksamhet utan istället utgår från publikens behov. Med andra
ord skulle detta kunna uttryckas som att ledaren i PL inte får se sig själv
som en idol, utan snarare som att denne skall arbeta efter ett ideal.

En konsekvens av det publika ledarskapet och den öppenhet som präglar
denna verksamhet är att företagets konkurrenter, som också är en del av
publiken, får en ökad insyn i företaget. Detta skulle kunna resultera i att
PL-arbetet når till ett stadium som kan liknas vid amerikanska
presidentkandidaters benägenhet att smutskasta varandra, men eftersom
detta agerande i slutändan drabbar företaget själv genom att förtroendet
försvagas, faller blotta tanken av att agera på detta sätt på eget grepp.
Andra ord som skulle kunna förknippas med publikt ledarskap är
opportunism och populism, men likt resonemanget kring smutskastningen
måste även denna typ av agerande uteslutas i det publika ledarskapet.

Slutligen anser vi det relevant att likt Odabas (980604) ställa oss frågan om
ett företag kan vara kommersiellt och ideellt samtidigt. Vårt entydiga och
raka svar är ja, och enligt oss är båda faktorerna förutsättningar för att ett
företag på lång sikt skall kunna överleva, varför detta också måste vara
eftersträvansvärt för PL.
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8. SLUTSATS OCH EGNA REFLEKTIONER

I denna avslutande del redovisas i sammanfattande ordalag uppsatsens
slutsatser. Dessutom förmedlar vi våra egna reflektioner på den
genomförda uppsatsen samt ger färslag på vidare forskning inom området.

8.1. Slutsats

Denna uppsats hade sin grund i att vi tyckte oss se en koppling mellan PR
och ledarskap, dels genom att fenomenet alltmer gör sig gällande i svenskt
näringsliv, men även genom att se på problemet ur ett teoretiskt perspektiv.
Vi tyckte oss nämligen se företagsledare som uppnår en hög grad av
exponering i mediala sammanhang och som gör sin röst hörd i
samhällsdebatten på ett sätt som vi inte hade sett tidigare. Vårt syfte med
uppsatsen blev därför att genom språkutveckling inom området bidra till en
ökad förståelse för PR som en integrerad del i det ledarskap som flera
företagsledare bedriver.

För att kunna utveckla ett språk ansåg vi det nödvändigt att belysa hur vi
såg på kopplingen mellan de två ämnesområdena PR och ledarskap och
denna koppling gjorde sig gällande på tre olika sätt. Först och främst såg vi
att både PR som ledarskap är verksamheter som riktar sig såväl in i
organisationen som ut från densamma. Vår andra iakttagelse var att vår
definition av PR lika gärna kunde ses som en definition av ledarskap och
vice versa. Det tredje sättet på vilket vi belyste kopplingen var att vi lyfte
fram en antal centrala begrepp som gör sig gällande inom såväl PR som
ledarskap, nämligen kommunikation, strategi, trovärdighet, relationer samt
etik, moral och socialt ansvar.

Vi definierade sedan begreppet publikt ledarskap eller PL, som utgör
namnet på såväl kopplingen mellan PR och ledarskap, men också på
fenomenet att PR blir en integrerad del i det ledarskap som företagsledare
bedriver. PL byggs upp kring tre delar, nämligen publiken, företagsledaren
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samt expertstaben. Publiken är utgångspunkten för PL och innefattar
anställda, företagets närmaste intressenter samt övriga samhällsmedborgare
som på något vis, direkt eller indirekt, påverkas av företagsledaren.
Dessutom hävdade vi att alla de människor som inte har någon kontakt med
företaget, men som kan tänkas ha det i framtiden, också utgör en del av
publiken. Med andra ord inbegriper vi i vår definition av publiken alla
medborgare i samhället.

Företagsledaren ses som företagets ansikte utåt och spelar en central roll i
PL. Denne person måste finna sig i att vara i strålkastarens fokus och ska
genom olika kanaler figurera frekvent i media och den övriga
samhällsdebatten. En grundförutsättning är att den publike ledaren arbetar
efter en vision eller en tro och att denne på ett trovärdigt och konsekvent
sätt förmedlar denna vision till publiken.

För att den publike ledaren skall fungera i sin roll är det nödvändigt att
denne omger sig med en stab av experter som i PL fungerar som en stark
och viktig stödjande funktion. Kontakterna med dessa experter skall knytas
på lång sikt och för att kompetensen bland dessa skall vara så hög som
möjligt måste delar av staben vara personer med sin tillhörighet utanför
företaget i fråga. Expertstaben skall medverka i fastställandet av företagets
strategier och för att detta skall fungera på ett tillfredsställande sätt fordras
en hög grad av integrerad kommunikation.

Vi har även påpekat att det publika ledarskapets etiska ramar måste
fastställas utifrån publikens värderingar och konsekvensen av detta blir att
den publike ledaren inte kan låta sina personliga intressen ta överhanden
och därmed vända sitt agerande till något negativt för företaget. Ett företag
som tillämpar publikt ledarskap kommer att karaktäriseras av en stor
öppenhet gentemot sin publik. Detta innebär att om företaget på lång sikt
skall kunna överleva måste verksamheten i alla led präglas av ärlighet,
trovärdighet och konsekvens.

På detta sätt har vi försökt att på ett så begripligt sätt som möjligt öka
förståelsen för det fenomen som vi ser gör sig gällande i svensk näringsliv
idag, nämligen att PR integreras som en del av det ledarskap som flera
företagsledare bedriver.
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8.2. Egna reflektioner

Vi har genomgående haft som ambition att nämnda förståelse skall kunna
infinna sig hos alla som tar del av denna uppsats, och vi hoppas att så är
fallet. Om inte annat är det vår förhoppning att vi genom vårt sätt att arbeta
bidragit till att framtida studenter som skall skriva sin magisteruppsats tar
tillfället i akt att fördjupa sig i ett ämne som för dem är okänt och dessutom
om möjligt genomföra detta på ett annorlunda sätt.

Så här i efterhand kan sägas att just vår metod har utgjort en sporre för oss,
eftersom det har varit inspirerande att arbeta på ett sätt som för oss varit
nytt och i mångas ögon okonventionellt. I inledningsskedet av uppsatsen
kändes det till viss del främmande att söka svar på våra frågor genom att se
till teoribildningar som normalt inte alls relateras till företagsekonomi, men
med facit i hand känns dessa delar minst lika naturliga som teorierna kring
PR och ledarskap. På samma sätt kan det tyckas anmärkningsvärt att vi i en
uppsats med ledarskap som ett fokus, inte kontaktat en enda företagsledare.
Mot bakgrund av detta anser vi att det vore mycket berikande för den
framtida forskningen om en snarlik studie genomfördes utifrån det rakt
motsatta perspektivet, nämligen det som utgår från företagsledaren.

Inte för att vi dristar oss att tro att en sådan studie skulle kunna generera
samma resultat, däremot skulle denna snarare ses som ett komplement som
placeras jämsides med vår bok på bibliotekets hylla. Med andra ord utgör
denna uppsats endast en del av den information som finns tillgänglig i
samhället och det är ej heller vårt mål att "pracka på" någon vår högst
subjektiva syn på det studerade fenomenet. Snarare ser vi på saken som att
vi gör informationen tillgänglig för den som önskar ta del av den och det
språk som vi erbjuder i denna uppsats.

Till sist vill vi ställa oss den fråga som allt fler väljer att ställa, nämligen
om företagsledare som Jonas Birgersson och Johan Staël von Holstein
verkligen har en stor påverkande kraft i samhället eller om det de säger i
själva verket är tomma ord som ingen bryr sig om. Svaret på denna fråga
måste bli att de trots allt många gånger spelar en väsentlig roll i samhället.
Låt oss ta oss själva som ett talande exempel och i ärlighetens namn
erkänna att det var dessa båda herrar som påverkade oss att skriva denna
uppsats.
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Bilaga 1.

Intervjuguide PR - John Ahlmark & Erik Arnberg

Vårt syfte är inte att göra en studie av ditt företag, utan snarare att få en
inblick i hur branschen fungerar. Frågorna kommer under intervjun
medvetet att vara inriktade på personer samt PR av dessa och deras
ledarskap.

Övergripande frågor (relativt kortfattat)

� Berätta lite om ditt företag (affärsidé, inriktning, aktiviteter).
� Vilken är din befattning och din bakgrund?
� Vad lägger du i begreppet PR?
� Vad är det övergripande målet med PR? (på generell nivå)
� Vad är ledarskap för dig med tre ord?
� Ser du några tydliga trender inom din bransch, dvs. åt vilket håll drar

PR-verksamheten? (uppdragsgivare, PR-aktiviteter, etc.)

Fokuseringen kring företagsledare

� Exempelvis Birgersson och Holstein har under den senaste tiden
figurerat mycket i media och deltagit i debatter av olika slag. Hur ser du
på detta?

� Har detta fenomen funnits under en längre period inom svenskt
näringsliv?

� Om så är fallet, vilken tror du är bakgrunden till att detta har skett?
(medias roll, omvärlden, PR-byråernas roll, behov av nya grepp inom
företagandet, etc.)

� Tror du att företagsledarna medvetet strävar efter att öka sin grad av
personlig synlighet?

� Hur ser du på utvecklingen inom detta område?
� Vad anser du att det får för konsekvenser för personens ledarskap?
� Vad ställer detta för krav på PR-arbetet?
� Ser du någon koppling mellan PR och ledarskap?



PR av personer

� Med anledning av att personvalen har ökat i betydelse de senaste åren,
hur skiljer sig PR av en person och PR ämnat för en hel organisation?

� PR handlar mycket om att skapa trovärdighet. På vilket sätt kan
företagsledarna skapa och upprätthålla denna trovärdighet?

� Vilken roll spelar individens personlighet i PR-arbetet?
� Vad har du för uppfattning om PR-arbetets påverkan på företagets

interna organisation?
� Flera teorier säger att PR-arbetet som bedrivs i ett företag måste vara

förankrat i hela organisationen. Hur fungerar detta om PR-arbetet går ut
på att arbeta med en person/företagsledare?

� Hur arbetar ni med image och symboler när personer utgör objekten för
PR-arbetet?

� När en företagsledare vill öka sin synlighet (och förbättra sin image),
vilka olika sätt finns att tillgå?

� Har du några ytterligare kommentarer kring det som vi har behandlat?
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Bilaga 2.

Intervjuguide journalist - Lennart Ekdal & Lotta Edling

Vårt syfte är inte att göra en studie av ditt företag, utan snarare att få en
inblick i hur branschen fungerar. Frågorna kommer under intervjun
medvetet att vara inriktade på personer samt medial bevakning av dessa
och deras ledarskap.

Övergripande frågor (relativt kortfattat)

� Vilken är din befattning och din bakgrund?
� Vilken ser du som medias främsta uppgift?
� Vad lägger du i begreppet PR?
� Vad är ledarskap för dig med tre ord?
� Ser du några tydliga trender inom din bransch, dvs. åt vilket håll drar det

mediala arbetet och mediabevakningen i stort?

Fokuseringen kring företagsledare och medial bevakning av de samma

� Exempelvis Birgersson och Holstein har under den senaste tiden
figurerat mycket i media och deltagit i debatter av olika slag. Hur ser du
på detta?

� Har detta fenomen funnits under en längre period inom svenskt
näringsliv?

� Om så är fallet, vilken tror du är bakgrunden till att detta har skett?
(medias roll, omvärlden, PR-byråernas roll, behov av nya grepp inom
företagandet, etc.)

� Tror du att företagsledarna medvetet strävar efter att öka sin grad av
personlig synlighet?

� Hur ser du på utvecklingen inom detta område?
� Vilken blir medias roll i detta?
� Vad anser du att detta fenomen får för konsekvenser för personens

ledarskap?
� Vad ställer detta för krav på deras PR-arbete?
� Ser du någon koppling mellan PR och ledarskap?



� Med anledning av att individen fokuseras alltmer i näringslivet, vad
innebär det för ditt arbete som journalist?

� Vi ser ett slags symbiosförhållande mellan media och näringsliv. Tror
du att medial bevakning kan påverka näringslivet och i så fall på vilket
sätt?

� Å andra sidan, kan media ses som "tjänare" åt företag och PR-byråer?
� Hur kommer det sig att vissa företagsledare bevakas mer i media än

andra?
� Vilken roll spelar individens personlighet för bevakningen av dessa i

media?
� Vad har du för uppfattning om medias påverkan på företagets interna

organisation?

� Har du några ytterligare kommentarer kring det som vi har behandlat?


