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Abstract 
Since the beginning of 2007 Stockholm Resilience Centre has produced scientific 

transdisciplinary research in the subjects of sustainability and resilience. There is a high 

ambition to communicate the results of the research to key stakeholders. One of the target 

groups is policy makers, because the mission identifies this group as important when reaching 

for the main goal (vision) of the research institute. The media of choice is an e-newsletter 

with the latest resilience research produced within Stockholm Resilience Centre.  It is at the 

same time an opportunity to bring forth the organisations objective connected with the vision. 

 

The newsletter is studied in the light of marketing communication with the purpose to clarify 

the needs of policy makers, examine the limits and possibilities of the media and the 

organisational aspects with the intention to give guidelines concerning the development of the 

newsletter. Through extensive litterature studies and qualitative interviews, conclusions are 

made about the research institutes´ activities, it´s identity and message. The result is 

interesting and useful for anyone who has tried to understand the complexity of organisational 

communication.  

 

Keywords: resilience research, policy maker, corporate identity, newsletter, strategic 

communication 
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Sammanfattning 
Sedan början av 2007 har Stockholm Resilience Centre drivit tvärvetenskaplig miljöforskning 

inom fältet för resiliens. Det finns en hög ambition att kommunicera forskningen till berörda 

intressenter. En av målgrupperna utgörs av policymakers, i forskningscentrets mission en 

viktiga grupp att tilltala för att nå visionen (det långsiktiga målet). Medievalet har fallit på det 

elektroniska nyhetsbrevet och budskapet är de senaste resultaten av resiliensforskningen från 

Stockholm Resilience Centre. Samtidigt är det en möjlighet att föra fram organisationens mål 

kopplade till visionen.  

 

Nyhetsbrevet studeras utifrån ett marknadskommunikationsperspektiv och målsättningen är 

att förtydliga målgruppens behov, studera kanalens begränsningar och möjligheter, samt de 

organisationsmässiga aspekterna med avsikt att dra fram riktlinjer för framtagandet av 

nyhetsbrevet. Genom omfattande litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer med 

nyckelpersoner genereras slutsatser rörande forskningsinstitutets verksamhet, identitet och 

budskap. Resultatet är intressant och praktiskt användbart för alla som försökt förstå sig på 

komplexiteten i organisationskommunikation. 

 

Nyckelord: resiliensforskning, policymaker, företagsidentitet, nyhetsbrev, strategisk 

kommunikation 
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1. Inledande bakgrund 
All kommunikation förutsätter att det finns någon som lyssnar. En av de stora frågorna är och 

har alltid varit hur man ska gå till väga för att vinna folks intresse och få gehör för det man 

har att säga. Det visste redan de gamla grekerna. Med retoriska redskapen ethos, logos, pathos 

strävade talaren efter att vinna åhörarskarorna. Ethos representerar talarens karaktär och 

personlighet. Logos står för de förnuftsmässiga aspekter i talet. Det rör sig om fakta och 

logiska argument. Pathos är motsatsen till logos, eftersom talaren här riktar sig till åhörarnas 

känslor. Även om åhörarskarorna i någon mån ändrats (på grekernas tid var utbildning och 

retorik bara för män) består dessa språkmässiga metoder för att övertyga. Inte minst inom 

dagens reklam använder sig avsändarna av pathos för att övertyga och locka till köp. (Om 

retorik i reklamen se även Dahlin (2006), Huldt (2004) och Mral & Larsson (2004).)  

 

Låt oss lämna de antika grekerna, men stanna inom akademin. Stockholm Resilience Centre 

är ett forskningsinstitut som bildades i början av 2007. Det är en sammanslagning av tre 

organisationer som ägnar sig åt tvärvetenskaplig forskning inom miljö, hållbarhet och 

resiliens: Stockholm Environment Institute (SEI) driver ett antal forskningscentra och projekt 

runtom i världen i syfte att förbättra förhållanden för människor och miljö genom hållbar 

utveckling. Beijer Institute of Ecological Economics var föregångare till SEI och lägger sitt 

fokus på samarbete och utbildning av ekonomer och ekologer. Centrum för tvärvetenskaplig 

miljöforskning (CTM), Stockholms universitet, bedriver tvärvetenskaplig utbildning, samt 

samordnar miljöutbildningen och -forskningen på universitetet. Ytterligare en enhet arbetar 

inom Stockholm Resilience Center: Albaeco. De har specialiserat sig på att kommunicera 

forskning med anknytning till hållbarhet och resiliens. Dessa organisationer representerar, 

trots liknande verksamhetsområden, olika kulturer, som bidrar till Stockholm Resilience 

Centres unika identitet. I den större organisationen har de ett gemensamt mål, en vision. 

Vägen som ska leda fram till målet finns uttryckt i forskningsinstitutets mission (uppdrag).  

 

På Stockholm Resilience Centre finns ett tydligt budskap och viljan att nå ut med det. Man 

har tagit fram en kommunikationsplan som beskriver olika strategier för att nå åhörarskarorna 

– målgrupperna. Idag handlar det nämligen inte enbart om att vara vältalig: En organisation 

måste handla strategiskt genom att identifiera sina målgrupper och välja rätt forum eller kanal 

för att nå dessa. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Det finns ett stort intresse för 

klimatfrågor i samhället, sedan dessa hamnat på nyheterna och den politiska agendan. Detta 



 8 

borde vara en god grund för forskningsinstitutets kommunikation: åhörarna är redo att lyssna 

till vad man har att säga. 

 

1.1 Problemformulering 
Kommunikationsproblemet relaterat till målgruppen policymaker (se definition under 1.3.1) 

är att det tidigare varit svårt för forskare att få gehör för sina resultat. Det verkar finnas ett 

glapp mellan forskarsamhället och policyvärlden: Några av forskarna och medarbetarna på 

Stockholm Resilience Centre har uttryckt att det råder en fördröjning mellan 

forskningsresultat och -varningar och respons från centrala beslutsfattare. Det tycks således 

som att kommunikationen blivit en del av problemet.   

 

I den här uppsatsen kommer kommunikationsproblemet betraktas utifrån ett 

marknadskommunikativt perspektiv. Genom denna synvinkel åskådliggörs den komplexa och 

föränderliga verklighet en organisation befinner sig i, samt de möjligheter ett elektroniskt 

nyhetsbrev har i kommunikationen av både nyheter och budskap. Utgångspunkten är att 

kommunikation är en del av lösningen på klimat- och miljöproblemen! 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte är att ta reda på hur man grafiskt och innehållsmässigt på bästa sätt formar, 

Stockholm Resilience Centres nyhetsbrev för att den tänkta målgruppen ska läsa det och 

använda informationen i sitt arbete. Det ligger även i uppgiftens syfte att undersöka 

förutsättningarna för att förmedla resiliensforskningsnyheter i det valda formatet. 

Marknadskommunikationsteorier och intervjumaterialet kommer att ligga till grund för 

utarbetandet av riktlinjer för framtagandet av nyhetsbrevet. 

 

Följande frågor ämnas besvaras: 

• Hur ska ett webbaserat nyhetsbrev, med Stockholm Resilience Centre som avsändare, 

utformas för att tilltala och nå sin målgrupp: policymakers? 

• Vilka specifika behov har policymakers?  

• Hur kopplas nyhetsbrevet till kommunikationsplanen, samt företräder 

forskningsinstitutets mission och vision?  

 



  9 

1.3 Avgränsningar 
Stockholms universitet och Stockholm Resilience Centre bedriver för närvarande diskussioner 

kring utformandet av den grafiska profilen, vilken bestämmer valet av typsnitt, färger och 

övriga formelement. Frågan är inte helt okomplicerad. Stockholm universitet har klara 

riktlinjer beträffande gemensam marknadsföring (co-branding). Dessa är tänkta att gagna 

inblandade parter, men ställer även krav på eventuella samarbetspartners. På Stockholm 

Resilience Centre strävar man efter att få ökad frihet och grafisk självständighet. 

Förhandlingar pågår mellan parterna och i skrivandets stund finns det inte något beslut i 

frågan. Detta har jag bortsett ifrån och låtit teoretikernas och praktikernas rekommendationer 

gällande de grafiska elementen styra utformandet av nyhetsbrevets grafiska utseende. Det 

ingår inte i uppgiften att hitta de tekniska lösningarna för detta nyhetsbrev eller att leverera en 

färdig produkt. Övriga begränsande faktorer är att nyhetsbrevet ska: 

 

• innehålla den senaste resiliensforskningen 

• vara elektroniskt, så kallat html-kodat format. 

• vara på engelska för att kunna få internationellt genomslag 

• skickas ut en gång i månaden 

• rikta sig till policymakers 

 

Uppsatsens teoretiska fokus ligger i gränslandet mellan public relations (PR) och 

marknadsföring, delar av marknadskommunikation med ursprung i ekonomi och 

organisationsteori. Ämnet är specifikt i fråga om kopplingen mellan resiliensforskning, 

nyhetsbrev och marknadskommunikation. 

 

1.3.1 Målgruppsdefinition: policymaker 
Enligt definition i Millennium Ecosystem Assessment är en policymaker: 

 

”A person with power to influence or determine policies and practices at an international, 

national, regional, or local level (www.greenfacts.org, 2007).” 

 

Under arbetet med uppsatsen har det visat sig att olika människor har olika uppfattningar om 

vilka yrkesgrupper som kan räknas till policyarenan, till exempel: journalister, tjänstemän, 

politiker, styrelseledamöter, förhandlare. Utifrån Stockholm Resilience Centres 

målgruppsdefinition är policymakers i första hand människor aktiva inom politik och 
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beslutsfattande på den internationella arenan, inom stora mellanstatliga organisationer som 

exempelvis FN och EU. Det är denna definition av policymaker som åsyftas i uppsatsen. 

 

1.4 Avsändaren: Stockholm Resilience Centre 

1.4.1 Stockholm Resilience Centres kommunikationsplan 
I den kommunikationsplan som presenterades som en bilaga till Mistraansökan 2006 beskrivs 

målsättningarna. Från forskningsinstitutet avser man 2012 att inom sitt verksamhetsområde ha 

nått inflytande på den globala arenan genom bland annat publicerandet av forskningsartiklar 

och framträdanden i medierna (se även forskningscentrets vision nedan). För att uppnå dessa 

mål har man valt ut ett antal strategier både för intern och extern kommunikation. Det finns 

ambitioner för att fastställa individuella kommunikationsplaner för varje enskilt 

forskningsprojekt, eftersom dessa skiljer sig åt i fråga om målsättningar och målgrupper. De 

generella strategierna berör fyra avgörande punkter: 

 

• Gain high-profile reputation 

• Supply key stakeholders with demand driven knowledge 

• Create forum for dialogue 

• Actively participate in prioritized processes (Hermansson Török, 2006). 

 

I samtliga fyra finns policymakers med som delaktiga i dialoger, mottagare av 

forskningsinformation och råd. En av de kanaler man planerar att använda i kommunikationen 

med denna målgrupp är ett nyhetsbrev som enligt kommunikationsplanen ska innehålla 

forskningsnyheter och policy briefs. Syftet med policy briefs är att övertyga målgruppen om 

angelägenheten i ett aktuellt problem, samt nödvändigheten av att tillämpa den föreslagna 

planen och stimulera till handling (Young & Quinn, 2007). Övriga kanaler är: trycksaker, 

hemsida, media, personliga kontakter i form av konferenser, policy dialoger, seminarier, 

workshops, nätverk och kurser (Hermansson Török, 2006).  

 

1.4.2 Avsändaren: identitet och varumärke 
I den klassiska kommunikationsmodellen är avsändaren Stockholm Resilience Centre, 

budskapet resultat från den senaste resiliensforskningen och mottagaren (målgruppen) 

policymakers. Nyhetsbrevet är den kanal som budskapet ska sändas i.  Detta utskick kommer i 

en tid då efterfrågan på elektroniska nyhetsbrev ökat. Samtidigt  som det allmänna 
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nyhetsflödet som berör miljöfrågor ökat (Moberg, 2007), vilket får till följd att konkurrensen 

om utrymmet hårdnat. I det informationsflöde som finns idag gäller det för företag och 

organisationer att tränga igenom bruset (Bergström, 1998). Tillit krävs för att kunden ska vilja 

lyssna på vad företaget eller organisationen har att säga och förtroende skapar trogna kunder. 

Att formulera en god affärsidé (vision) som grund för en tydlig identitet är avgörande för 

företagets överlevnad (Bergström, 1998). För företag gäller att deras identitet kommer till 

uttryck i deras filosofi, inredning och formgivning, och uppnås genom val av strategi, 

ekonomi, information och marknadskommunikation På företaget måste det finnas konsensus 

kring fyra frågor: 

 

Identitet    – det företaget är 

Profil    – det man vill vara 

Image    – det företaget uppfattas som 

Vision    – dit företaget strävar efter att komma i framtiden 

  

När dessa är fastställda och förankrade i organisationen kan ett framgångsrikt 

marknadsföringsarbete påbörjas. Då finns nämligen förutsättningarna till att öka kännedomen 

om företaget som önskvärt är positiv och enhetlig. Affärsidén är renodlad och tydlig vilket 

kan bidra till en känsla av samhörighet både internt och externt (Bergström, 1998).  

 

På ett företagsliknande sätt har Stockholm Resilience Centre arbetat fram en 

varumärkesplattform som beskriver organisationens identitet enligt nedanstående modell: 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 3. (Peyron, 2007) 

 

 

 

 

Personlighet 
Proaktiv möjliggörare 
Balanserad systemtänkare med 
världssamvete. 

Kärnverksamhet  
Tvärvetenskaplig forskning i världs- 
klass inom sammanflätade sociala och 
ekologiska system för vitalt beslutsfattande. 

Symboler och uttryck 
Blå planet, fjäril 

En del av Stockholms universitet 
KVA+BI+SEI 

Kultur och värderingar 
Organisk kreativitet 

Komplexitet 
Öppna arenor 

Kärnvärden 
Resiliens 
Forskning 
Transformation 
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Utifrån varumärkesplattformen har man utarbetat en vision: 

 

”A world where social-ecological systems are understood , governed and managed, to 

enhance human well-being and the capacity to deal with complexity and change for the 

sustainable co-evolution of human civilizations with the biosphere (Hermansson Török et al, 

2007)”. 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Perspektiv på kommunikation 
Inom det akademiska ämnet kommunikation förekommer olika skolor och perspektiv. För att 

åskådliggöra de skilda sätten att se på kommunikation följer här en redogörelse av den tyske 

filosofen och samhällsforskaren Jürgen Habermas kommunikationsteori. Jürgen Habermas är 

känd både inom och utanför samhällsvetenskapen tack vare sina två verk Borgerlig 

offentlighet (1961) och Kommunikativt handlande (1981). I den senare framlägger han sin 

kommunikationsteori. Habermas förklarar de olika rationalitetsformer människan 

kommunicerar på, vilket får följder för hur vi ser på och relaterar till varandra (Gripsrud, 

2002). Enligt hans teori finns det två rationella kommunikationssätt. Det ena karaktäriseras av 

auktoritet och effektivitet och är målorienterat (Falkheimer & Heide, 2007). Statistik och 

siffror har en given plats och förs ofta fram som giltiga argument. Det andra sättet, kallat det 

kommunikativa handlandet, är hermeneutiskt och kännetecknas av dialog och förståelse. Som 

exempel på det kommunikativa handlandets frågeområden kan miljövård och kvinnofrågor 

nämnas. Olikheterna grundar sig i skilda krav på sanningskriterier och 

verklighetsuppfattningar (Gripsrud,  2002). Teorin kan förklara hur språkförbistring uppstår 

när företrädare för de olika kommunikationssätten möts.  

 

Falkheimer & Heide (2007) har gjort en förenklad modell av Habermas kommunikationsteori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Indelning av sociala handlingar enligt Habermas (Falkheimer & Heide, 2007). 

Sociala handlingar och situation 

Kommunikativt 
handlande 

Strategiskt 
handlande 

Dolt strategiskt 
handlande 

Öppet strategiskt 
handlande 

Omedvetet vilseledande 
(systematiskt förvrängd 
kommunikation) 

Medvetet vilseledande 
(manipulation 
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2.2 Datainsamling 
Med min egen bakgrund inom medie- och kommunikationsvetenskap som ett teoretiskt ämne 

sökte jag hämta information från både yrkesverksamma nyhetsbrevsproducenter och forskare 

som kunde tipsa mig om vetenskapliga artiklar med anknytning till uppsatsens område.  

Vid ett studiebesök på Killian Productions, vilka tillverkar nyhetsbrev åt bland andra 

Glocalnet och EuroCard, fick jag rekommendationen att tillgodogöra mig de handfasta råden 

på www.apsis.se. Dock med förbehållet att läsa och använda materialet källkritiskt, eftersom 

det inte var inom den akademiska kontexten. Genom de databaser (företrädelsevis Google 

scholar) som finns på Stockholms universitet söktes relevanta artiklar, vilket dock genererade 

ett klent resultat. Sökorden innefattade ”newsletter”, ”environment”, ”environmental 

research”, ”policymaker” ”policy”, ”communication” och/eller ”scientific communication”. 

Jonas Jonsson på JMK1 i Stockholm tydliggjorde den teoretiska avgränsningen gällande 

marknadskommunikation, PR  och marknadsföring. Han hänvisade till Berg och Jonssons 

(1991) bok Strategisk ledning på politiska marknader för att kontextualisera Stockholm 

Resilience Centres PR-arbete.  

 

Den litteratur som presenteras här nedan berör olika aspekter av uppgiften. Den representerar 

de skilda sätten att närma sig ämnet kommunikation på.  

 

2.3 Tidigare forskning och studier 
Carina Ihlströms doktorsavhandling The Evolution of a New(s) Genre analyserar 

forskarkommunikation som den har varit och hur den blir när man går från ett medium 

(papper) till ett annat (Internet). Vilka möjligheter och baksidor som finns. 

I denna medie- och kommunikationsvetenskapliga studie undersöker hon hur dagspressen 

förändrats när den överförts till Internet. Hon frågar sig vilka faktorer som påverkat det hon 

kallar för en evolution inom nyhetsgenren, hur användarna reagerar på medieadaptionen2 och 

hur layouten förändrats. Hon konstaterar att det i stort sett är samma grafiska regler som gäller 

för det tryckta mediet som för det webbaserade. Mycket av det Ihlström kommer fram till har 

framkommit genom studiet av allehanda praktiska webböcker som riktar sig till 

yrkesverksamma kommunikatörer, vilket till stor del bygger på sunt förnuft och praktiska 

erfarenheter. Häribland återfinns Krug (2000), Bergström (1998) och Frankel (2007), vilka 

det kommer att ges tillfälle att återkomma till.  

                                                
1 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet 
2 Medieadaption är en överföring av en text från ett medium till ett annat. 
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Alexander Hars (2003) tar ett omfattande grepp om forskarsamhället och dess kommunikation 

i vetenskapliga tidskrifter, så kallade journals. From Publishing to Knowledge Networks 

(Reinventing Online Knowledge Infrastuctures) undersöker både den vetenskapliga ontologin 

– själva kunskapsbegreppet, dess uppbyggnad och karaktär, samt förutsättningar för de 

vetenskapliga texterna att ta sig ut på nätet. Hars bryter ner den vetenskapliga texten i dess 

minsta beståndsdelar för att noga undersöka deras chans till överlevnad på nätet. Här 

konstateras att det finns mycket goda möjligheter att presentera sådant som pappersformatet 

inte tillåter. Som exempel nämns möjligheten att visa rörliga bilder, tredimensionella figurer 

och låta läsaren lyssna till ljudupptagningar. Detta kan innebära banbrytande förändringar och 

framsteg inom det vetenskapliga samhället, därigenom begreppet ”knowledge networks” som 

återfinns i uppsatsens titel. Internet har funnits tillgänglig för allmänheten sedan början av 

1990-talet, sedan dess har utvecklingen snabbt gått framåt. Ny teknik skapar nya 

vetenskapliga sanningar och förändrar vår världsbild. 

 

Avslutningsvis vill jag belysa Jonathan Hasties bidrag till den nyligen utkomna Sage 

Handbook of Environment and Society. Hastie är doktorand på University of Essex där han 

undersöker i vilken utsträckning vetenskapliga råd appliceras av regionala 

fiskeriorganisationer och i vilken mån det leder till hållbar utveckling av fiskbestånden 

(American Association of the Advancement of Science, 2007). Hastie studerar samspelet 

mellan vetenskap och policy. I ”The Role of Science and Scientists in Environmental Policy” 

sammanställer han tidigare forskares ibland motstridiga resultat för att belysa skiljelinjerna 

mellan forskare och policymakers (Hastie, 2007). För att överbygga den misstänksamhet som 

ibland återfinns gentemot den andres verksamhet krävs ökad förståelse, men också en 

förbättrad kommunikation.  

  

Forskning betraktar Hastie (2007) som en social konstruktion enligt konstruktivistiskt sätt att 

se på kunskap: Resultaten påverkas av forskarens egna politiska åsikter, kulturtillhörighet och 

bakgrund. En viktig faktor beträffande de vetenskapliga resultatens trovärdighet, äkthet och 

genomslag är forskningsorganisationen. Faktorer som organisationens struktur, identitet och 

karaktär spelar in både hur forskningen genomförs, presenteras och emottas.  

Beträffande den forskning som är direkt policyrelaterad kännetecknas den enligt Hastie 

(2007) av: 

• Osäkra resultat 

• Tidsbegränsningar 

• Höga insatser 



Osäkra resultat kommer sig av att forskningen ligger i framkanten och rör sig där ingen varit 

förut. Därför kan man förvänta sig att resultaten komma att ändras med nya upptäckter och 

insikter. Bristen på tid, kortsiktig framförhållning och snabba beslut: tidspress är en del av 

policymakerns vardag. Inom områden där policymakern innehar sin post under en begränsad 

period, t.ex. som politiker, finns det inte möjlighet att vänta på vetenskapen. Detta samtidigt 

som forskare lever i en verklighet där det kan ta årtionden att producera riktiga resultat. 

(Vilket är fallet inom exempelvis klimatforskning.) Det föreligger viss risk för att forskningen 

i dessa sammanhang utnyttjas felaktigt eller ignoreras helt när det föreligger starka politiska 

intressen. Forskningen kan i värsta fall användas som politiska slagträn i en debatt. Här menar 

Hastie (2007) att forskningen ändock har ett viktigt inflytande över policybeslut: genom att 

definiera problem, utforma och klargöra för lösningarna och de konsekvenser de kan få.  

 

Det är tacksamt för politiker och andra policymakers att kunna använda sig av de siffror som 

resultaten genererar. Forskning används för att stödja politiska beslut, eftersom det anses 

legitimera beslutsåtgärden. 

 

Bland de studier Hastie (2007) refererar till går åsikterna isär om hur materialet används när 

forskarresultaten är osäkra. De kan antingen komma att tolkas så att de passar beslutsfattarens 

egna politiska agenda, men också för att förhala beslut i väntan på mer slutgiltiga resultat. Det 

sista kan göra sig gällande när åtgärderna är kostsamma och ett beslut kan få stora negativa 

ekonomiska effekter. Å andra sidan kan det bli mer kostsamt att vänta med åtgärder till dess 

att det finns säkra vetenskapliga bevis. Därför agerar en del policymakers enligt 

försiktighetsprincipen. 

 

Inom forskarvärlden bildas nätverk för att medlemmarna ska kunna dela med sig av sina 

resultat, samordna forskningen och vinna större utrymme internationellt. Speciellt tillsatta 

”knowledge brokers” tillser att forskningen anpassas till policyarenan i form av exempelvis 

rekommendationer. En del forskare sticker ut hakan och är delaktiga i politiska sakfrågor. Det 

finns exempel i Storbritannien och USA där enskilda forskare direkt påverkat politiska beslut. 

Här krävs dock bättre kunskaper om hur de svenska forskningsinfrastukturerna ser ut för att få 

en korrekt bild av Stockholm Resilience Centres förutsättningar. Påpekas bör även att Hastie 

framförallt studerat scientific assessments (ex. IPCC, Millennium Ecosystem Assessment), 

vilka skiljer sig från nyhetsbrevets format och tilltal. Studien är likaledes intressant och det 

finns anledning att återkomma till Hasties artikel senare. 
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2.4 En modell för kommunikation: Strategisk kommunikation 
Planerad kommunikation som bedrivs taktiskt där avsikten är att övertyga eller att få 

mottagarna att ändra sitt beteende är strategisk kommunikation (Falkheimer &  Heide, 2007). 

Som praktik har strategisk kommunikation mycket gemensamt med corporate 

communication, men eftersom denna berör företag och utesluter andra organisationer passar 

strategisk kommunikation bättre i sammanhanget. 

 

Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av reflexiva och 

kritiska kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, intressenter 

och målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå övergripande 

organisatoriska verksamhetsmål (Falkheimer & Heide, 2007, s 44). 

 

I praktiken innebär det att leda organisationsmedlemmarna mot ett gemensamt mål under de 

förhållanden som råder inom och utanför företaget (Falkheimer & Heide, 2007).  Det 

gemensamma målet utgör i detta fall av Stockholm Resilience Centers vision. Strategisk 

kommunikation utgör den sista av de fyra punkterna i denna mission: 

 

”Stockholm Resilience Centre will advance the understanding of complex social-ecological 

systems, and generate new and elaborated insights and means for the development of 

management and governance practices, 

 

• through internationally recognized inter- and transdisciplinary research that 

integrates social science, the humanities and natural sciences, 

• by fostering an international arena for science, practice and policy dialogues, 

• through capacity-building by providing academic programmes and inputs to academic 

curricula and training, 

• and through strategic communication for improved policy and decision support, 

 

with the aim of securing ecosystem services for human wellbeing and building resilience for 

long-term sustainability (Hermansson Török et al, 2007)”. 

 

Strategisk kommunikation är identifieras och formuleras som en aspekt tydligt kopplad till 

forskningsinstitutets arbete med policyfrågor, som rör kontakten med policymakers.  
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I de följande avsnitten kommer de tre delarna som utgör den strategiska kommunikationen 

belysas. Fokus i den här studien ligger på två av beståndsdelarna: PR och marknadsföring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Treenighet. Strategisk kommunikation består av tre olika delar.  

Modell efter  Falkheimer och Heide (2007). 

 

2.4.1 Marknadsföring  
Marknadsföring är den process vilken företag använder sig av för att bygga kundrelationer, 

samt att skapa mervärde åt kunder (Kotler, 2005). Nästintill synonym med begreppet 

marknadsföring är Philip Kotler. Han är författare till ett stort antal läroböcker inom 

ämnesområdet och vunnit gehör för sina teorier, vilka varit begripliga och applicerbara. Han 

har även starkt bidragit till att fokus inom marknadsföring kommit att ligga på management 

(Lagrosen & Svensson, 2006). Kotlers marknadsföringsteorier kommer jag inte gå in på utan 

istället rikta fokus mot de senast publicerade teorierna inom ämnet. Litteraturen tenderar att 

fokusera på företagsvärlden, därför används uteslutande ordet företag. Min tes är att 

marknadsföringens regler är de samma för företag som för organisationer, eller 

forskningsinstitut som Stockholm Resilience Centre. Därför ska ”företag” i det följande 

stycket läsas och tolkas som ”företag och organisationer”. I den nyligen utkomna boken 

Marketing – broadening the horizons närmas marknadsförings-begreppet genom att lyfta fram 

Public relations  
Organisations- 
kommunikation 

Marknadsföring 

Strategisk 
kommunikation 
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den senaste forskningen och mest aktuella perspektiven. Bland texterna återfinns 

Gummessons ”Relationship Marketing”, vilken berör det för närvarande populära fenomenet 

nätverk. Relationsmarknadsföring är, enligt författarens definition, interaktion i 

relationsnätverk. Inom nätverksmarknadsföringen handlar det om att skapa mervärde 

tillsammans med kunderna, istället för åt dem. Syftet är att på lång sikt bygga hållbara 

relationer och kundlojalitet (Gummesson, 2006). 

  

Nätverket kan relateras till resiliensteori i den mening att Gummesson (2006) ser nätverket 

som något föränderligt, oförutsägbart och ostrukturerat. Det kan relateras till både samhälls- 

och naturvetenskapen, inte minst för att Internet gjort sitt intrång och skapat ett helt nytt 

samhälle på nätverkets grundvalar (Castells (2000). Det är komplext och dynamiskt, vilket 

kräver att användaren kan anpassa sig. Inom nätverket påverkar och påverkas allt av 

vartannat.  

Marknadsföraren måste i sin roll identifiera nätverken och de inbördes relationerna för att 

kunna anpassa sin kommunikation. Tidigare marknadsföring har till stor del gått ut på att få 

kontroll över marknadssegment och få kunderna att köpa produkter, för att säkra företagets 

överlevnad. I nätverk finns det inga hierarkier – man ser helt enkelt kunden som en del av en 

större helhet (Gummesson, 2006). Inom all marknadsföring gäller det att identifiera 

kundernas behov för att kunna tillfredställa dessa. Det är alltså inte upp till ett fåtal individer 

inom organisationen att ägna sig åt marknadsföring. Det sker hela tiden och alla är inblandade 

(Dahlin, 2006), även de kunder och leverantörer (vilka ingår i nätverket) som pratar väl om 

företaget. Inom företaget kan man identifiera två typer av marknadsförare: 

heltidsmarknadsförare och deltidsmarknadsförare (Gummesson, 2006). Den första gruppen 

är de som är anställda på företagets marknadsavdelning. Den andra gruppen är företagets 

samtliga anställda som i sina yrkesroller kommer i kontakt med noder i nätverket.  

2.4.2 Public relations – en fråga om legitimitet 
Den kommersiella marknaden är en av flera marknader på vilka företag och organisationer 

konkurrerar. På den politiska marknaden konkurrerar företag, förvaltningar, folkrörelser och 

intresseorganisationer om utrymme för att uttrycka sina ståndpunkter och idéer. Denna 

marknad är relevant att studera utifrån Stockholm Resilience Centres målsättningar. 

Marknadsbegreppet markerar organisationens beroende av utbyten och omvärlden: En bra 

insats leder till att en transaktion genomförs, inte alltid i fråga om pengar eller anslag, utan 

ökat stöd från intressenter eller medlemmar (Berg & Jonsson, 1991). På den politiska 

marknaden råder speciella strategiska förutsättningar. För att vinna opinionsmässigt stöd 
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behöver en organisation skapa legitimitet för sin verksamhet. Grunden till detta läggs dels 

internt, inom organisationen, genom att skapa förtroende hos medarbetarna, dels externt i 

opinionsbildningen som verkar för att positionera företaget eller organisationen (ibid). I det 

följande avsnittet kommer legitimitetsbegreppet och de strategiska reglerna inom den 

politiska marknaden klarläggas.  

 

En svårighet som många ideella organisationer stöter på är relaterade till att de inte ser sig 

själva som tävlande på en konkurrensstark marknad (Feinglass, 2005), men i själva verket är 

konkurrensen hård. Förutsättningarna är de samma som för den kommersiella marknaden. 

Därför måste företag och organisationer i allt högre grad, även om de drivs av höga ideal, 

hitta en strategi som gör att de skiljer sig från mängden. Företaget, eller som i det här fallet: 

organisationen, behöver identifiera sina målgrupper för att ta reda på vad dessa behöver och 

efterfrågar. Även ett forskningsinstitut behöver ha en tydlig mission som klargör ståndpunkter 

och målsättning:  

 

”If an organization does not have a clear message about its purpose and objectives, then that 

message will not be effectively communicated (Feinglass, 2005).”  

 

Legitimering handlar om makt och handlingsutrymme. Berg och Jonsson (1991) gör skillnad 

mellan legitimitet och legitimering som den process genom vilken organisationen försöker nå 

legitimitet. Legitimitet är i detta sammanhang det stöd som finns för organisationens budskap, 

samt den förståelse som den allmänna opinionen har för det organisationen arbetar för och de 

spörsmål som dryftas (ibid). 

 

På den politiska marknaden handlar det inte om de fysiska eller ekonomiska resurserna, utan 

om de ideologiska resurserna. Genom att hantera idéer och värderingar på rätt sätt förmår 

organisationen vinna opinion, vilket syftar till ökad legitimitet (Berg & Jonsson, 1991).  

 

2.4.3 Ideologisk identitet  
Det är av stor betydelse för ett företag eller en organisation att synas i medierna för att kunna 

positionera sig. Den identitet som framträder genom organisationens uttalanden, agerande och 

framtoning är även det som särskiljer den från andra aktörer inom samma område. Berg och 

Jonsson (1991) använder sig av begreppet ideologisk identitet. Ideologin kopplad till ett 

företag eller en organisation skapas dels i offentliga uttalanden som indirekt beskriver hur 
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företaget eller organisationen ser på sig själv, dels i hur medarbetarna eller medlemmarna 

upplever organisationen. Ideologi ska i det här sammanhanget inte misstas för ett politisk 

ställningstagande, utan är snarare något som beskriver organisationens värderingsgrund och 

kultur. Det bör dock poängteras att Stockholm Resilience Centre bedriver en opolitisk 

verksamhet. Missionen är kopplad till organisationens självbild och har till uppgift att 

klargöra organisationens syfte (Berg & Jonsson, 1991). Detta är även något Bergström (1998) 

hävdar, fast han använder sig av marknadens begrepp affärsidé.  

 

2.4.4 Profilering och positionering 
En organisation som agerar på den politiska marknaden måste vara förberedd på snabba 

förändringar. Den politiska vinden kan, bland annat beroende på den allmänna opinionen, 

plötsligt byta riktning och blåsa åt ett annat håll. En organisation som är skicklig och 

formulerar sina frågor och budskap så att de passar in i den aktuella debatten har vunnit 

mycket (Berg & Jonsson, 1991). En förutsättning, från organisationens sida, är att i ett tidigt 

skede skaffa sig en uppfattning om vad som står på den politiska dagordningen, för att på så 

sätt även finna argument som strider för den egna uppfattningen och åsikterna. Att 

”identifiera, formulera, lansera och driva politiska frågor” är en av de strategiskt viktigaste 

uppgifterna för en organisation i sammanhanget (ibid). Härigenom håller organisationen sin 

profil ständigt aktuell och vinner stöd och legitimitet hos medlemmarna genom att visa sitt 

ställningstagande.  

 

I ljuset av detta framstår det nyhetsbrev, som Stockholm Resilience Center planerar att ge ut, 

som ett redskap genom vilket man inte enbart kommunicerar den senaste forskningen utan 

även sina ideal och sin mission. Målsättningen är vid en första anblick att målgruppen ska läsa 

nyhetsbrevet, men i förlängningen handlar det om att få gehör för sina värderingar och sin 

agenda. Det ska tilläggas att nyhetsbrevet inte är den enda kommunikationskanalen, utan en 

del i Stockholm Resilience Centres större kommunikationsplan som det följer en redogörelse 

för på sidan 16. 

 

2.4.5 Organisationskommunikation 
Den tredje delen av strategisk kommunikation utgörs traditionellt sett av den interna 

kommunikationen på organisationsnivå. Numera, sedan uppfattningen att organisationer som 

något statiskt i stort sett övergivits, ser man på organisationskommunikation som samspelet 
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mellan den interna och externa kommunikationen (Falkheimer & Heide, 2007). Inom 

forskningsfältet finns det tre olika synvinklar: ett där organisationskommunikation är ett 

specialområde (specialister som informatörer och kommunikationskonsulter har det som 

arbetsfält), ett annat där det ses som ett fenomen (som huvudsakligen går ut på att definiera, 

kategorisera och begränsa själva ämnesområdet, samt att undersöka hierarkier, maktstrukturer 

och kultur inom organisationen). Slutligen betraktas organisationskommunikation som ett 

perspektiv genom vilket man försöker förklara och förstå organisationen och dess verksamhet. 

I den här uppsatsen används Stockholm Resilience Centres vision och mission som 

begränsning och definition av verksamhetens kultur och identitet. Någon djupare analys av 

organisationskulturen kommer det dock inte ges plats för.  

 

2.5 Kanalen: Nyhetsbrev i ett praktiskt perspektiv 
Gällande den grafiska utformningen finns det gott om handfasta och praktiska råd från de 

professionella utövarna inom området. De är förankrade i den hårda verkligheten där 

konkurrens mellan olika företag vilka erbjuder liknande webbtjänster. Deras lösningar är 

tvungna att fungera för att överhuvudtaget få kunder. Häri finns teoriernas legitimitet och 

värde: De är beprövade i skarpt läge. Här passar det sig att påpeka att även om dessa är 

prövade i praktiken och tycks fungera finns det all anledning att förhålla sig kritiskt. Böckerna 

och råden de ger handlar ju på samma gång också om att sälja sina tjänster. Deduktion gör 

gällande att ju fler som hävdar samma sak desto större chans att det är sant. Häribland 

återfinns Apsis, som erbjuder tjänster inom Internetmarknadsföring, och Steve Kruger som 

arbetat som konsult åt amerikanska företag inom Internetbranschen. I denna studie blir dessa 

praktiska teorier föremål för kritisk prövning.  

2.5.1 Nyhetsbrev som medium 
Under åren 1998-2007 genomfördes en stor studie av nyhetsbrev utskickade via mejl. Bland 

länderna som var inblandade i studien återfinns USA, Sverige och Japan. Det som var aningen 

förvånande var att användarna hade en stark känslomässig relation till företag som skickade ut 

nyhetsbrev (Nielsen, 2007). Normalt sett anger Internetanvändare att det viktigaste med 

Internet är funktionalitet. Förklaringen fanns i att nyhetsbrev skickas direkt till din mejl och 

upplevs som personligt, vilket innebär att ett nyhetsbrev kan skapa ett starkare band mellan 

kund och företag än enbart en hemsida (ibid). I takt med att allt fler använder sig av 

mejlutskick i marknadsföringssyfte fylls konsumenternas inboxar snabbare, vilket i sin tur gör 

dessa mindre toleranta mot ytterligare mejlutskick. Det som inte upplevs som intressant och 
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relevant läses inte. Även det nyhetsbrev som upplevs som bra kan bli ersatt av konkurrentens 

om detta täcker in samma område och tillfredställer kundens behov bättre (Nielsen, 2007).  

 

Tidigare skickades nyhetsbrev ofta ut i PDF-format, så även Albaecos nyhetsbrev EcoSensus 

och SDU (Science and Development Update). Formatet innebär dock att användaren måste 

klicka på en länk för att öppna själva nyhetsbrevet. En handling som för vissa uppfattas som 

omständligt – särskilt om konkurrenter har nyhetsbrev som är i html. Vidare är PDF-formatet 

framtaget för att läsas på papper än på skärmen.  

 

2005 gjorde Spirit Research, på uppdrag av Albaeco, en utvärdering av nyhetsbrevet 

EcoSensus. Bortsett från att nyhetsbrevet har en betydligt mera blandad målgrupp än den 

Stockholm Resilience Center siktar på, återfinns beslutsfattare även inom detta segment. På 

frågan om hur man läser EcoSensus var svaret att över hälften (54%) skrev ut det för att läsa 

det. Ytterligare 15% skrev ut det om det fanns sånt som intresserade dem (Granlund, 2005). 

Att ge ut ett nyhetsbrev i ett sådant format som leder till att prenumeranten skriver ut på 

papper är inte idealiskt när avsändaren har ett tydligt miljöbudskap. Detta styrker Stockholm 

Resilience Centres val att anpassa ett nyhetsutskick till html.  

 

Det första läsaren möter, före själva nyhetsbrevet är ämnesraden i inboxen. Enligt en nyligen 

gjord amerikansk undersökning är det väsentligt att hålla denna kort. Mailboxens ämnesrad 

rymmer 30 tecken (t ex bokstäver) så ett intervall mellan 30 och 40 tecken är att 

rekommendera (Miller, 2007). Att infoga nyckelord i ämnesraden är ett sätt att få läsaren att 

öppna mejlet, eftersom det kan vara just dessa mottagaren letar efter (ibid). Avsändaren ska 

framgå tydligt och här är nyhetsbrevets titel avgörande: titeln ska vara kopplat till 

organisationens namn och målsättning, men även lätt att lägga på minnet (Feinglass, 2005).  

 

För att skapa en ännu bättre relation med kunden bör nyhetsbrevet underlätta ett eventuellt 

avslutande av prenumeration. Detta kan verka motsägelsefullt, men handlar om att 

nyhetsbrevet är att betrakta som en service från avsändaren. Som en del av servicen måste 

kunden kunna upphöra sin prenumeration när han eller hon så önskar. Lika enkelt ska det vara 

att tipsa en kompis eller kollega om nyhetsbrevet. En länk gör att läsaren med ett musklick får 

upp en dialogruta och kan fylla i e-postadressen till den som ska tipsas. Det ska vidare även 

ges möjlighet att få tillgång till tidigare utgåvor av nyhetsbrevet. En länk till dessa är därför 

på plats. Dessa tre länkar ska finnas med i varje utgåva av nyhetsbrevet (Frankel, 2007). 
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En av fördelarna med nyhetsbrevet som kanal är att det är en återkommande företeelse. Det 

hjälper att bygga kundrelationen: organisationen uppmärksammar målgruppen på aktuella 

ämnen och har möjlighet att höja intresset för dessa (Feinglass, 2005). Ett nyhetsbrev som 

skickas ut via mejl har kort pressläggningstid och möjlighet att vara dagsaktuell. Det 

möjliggör ett ökat deltagande, eftersom mottagaren kan följa länkar och även ge direktrespons 

på nyheterna via forum eller mejl. Således är det nödvändigt att ange kontaktuppgifter till rätt 

personer inom företaget eller organisationen. 

 

Det är inte så stor skillnad på de webbläsare som finns på marknaden. Vissa kan ha en större 

känslighet för spam och osäkert innehåll än andra (Nielsen, 2007). Men i övrigt är 

funktionerna i stort sett de samma. Däremot är det inte säkert att alla har den senaste tekniska 

utrustningen, vare sig beträffande hårdvara eller mjukvara, vilket betyder att de inte har 

möjlighet att ta del av alltför avancerade grafiska lösningar. Det finns tekniska lösningar som 

möjliggör att nyhetsbrevet kan läsas både som vanligt mejl eller som html-kod. Det betyder 

dock inte att man ska krångla till det mer än nödvändigt. Anders Frankel (2007) uppmanar 

skapare av nyhetsbrev att undvika att lägga viktiga budskap, som rubriker, i bilder. 

Bakgrundsfärger är även det något som kan försvåra öppnandet av ett nyhetsbrev. 

 

2.5.2 Struktur och innehåll 
Struktur beskriver hur olika delar är placerade på den grafiska ytan. Det finns konventioner 

som i stor utsträckning styr nyhetsbrevets format. Detta har jag kunnat iaktta när jag samlat in 

material. Ute på marknaden finns det företag som erbjuder färdiga format (exempelvis 

Mailchimp3 och Constant Contact4), där kolumner och rubriker har ett bestämt utseende och 

placering. Det beprövade tidningsformatet går delvis igen, som Ihlström (2004) konstaterade. 

Detta för att skapa igenkänning och underlätta läsningen. De flesta nyhetsbrev kräver att 

personen scrollar för att se samtliga nyheter och det är inte ovanligt att det är mycket text och 

att rubrikerna är långa. Något som går stick i stäv med vad proffsen rekommenderar. Även 

om fler och fler företag väljer att göra sina nyhetsutskick i html är varianterna många, vilket 

delvis illustreras i figur 3. 

  

 

                                                
3 http://www.mailchimp.com/resources/templates/index.phtml, 2007-11-10 
4 http://www.constantcontact.com/templates/email-newsletter/sample-templates.jsp, 2007-11-10 
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Figur 3. Tre olika sätt att disponera text och bild i ett nyhetsbrev.  
 

Beträffande den grafiska utformningen rekommenderas enkelhet (Nielsen, 2007). Det ska 

vara lätt för prenumeranten att finna det de söker efter. Nyhetsbrevet ska avspegla den 

grafiska profil som återfinns på hemsidan och övrigt grafiskt material (Frankel, 2007), vilket 

hjälper till att stärka bilden av organisationens identitet (Feinglass, 2005). I kapitlet 

Conventions are your friends visar Krug (2000) på hur människan lärt sig vissa regler som 

gäller för Internet, till exempel att en olikfärgad del i en text är en länk. Detta är förstås något 

man bör använda sig av för att underlätta läsningen.  

 

Satsytan skiljer sig på ett påtagligt sätt från den traditionella grafiska formgivningen: En 

”sida” kan göras oändligt lång genom scrollningsfunktionen. Dessutom har olika användare 

olika storlek och färgåtergivelse på sina skärmar, vilket påverkar nyhetsbrevet utseende. Ett 

pappersark är inte större än sina mått, vilka för en A4-sida är 21x29,7 cm. Dispositionen kan 

således se lite annorlunda ut på nätet än för en pappersprodukt. Vissa universella regler finns 

dock att ta hänsyn till och några av dem, i sammanhanget betydelsefulla, kommer belysas här. 

Ljus och luft är viktiga inslag för hur läsaren uppfattar satsytan. Samspel mellan tomrum, text 

och bild hjälper till att skapa dynamik (Bergström, 1998).  

 

Internetanvändare avgör snabbt vad som är nyttig information, varpå de inte anstränger sig för 

att läsa övrig information på en sida (Krug, 2000). En del av förklaringen till varför hjärnan så 

snabbt fattar beslut ligger i behovet att sammanfoga delar till helheter och skapa  ordning i 

kaoset. Bergström (1998) klargör för detta i ett avsnitt om gestaltpsykologi: 

 

Närhet, likhet och slutenhet är tre faktorer som styr vår hjärna och påverkar hur vi uppfattar 

en sida. När saker befinner sig i närheten av varandra, samlat, förutsätter hjärnan att de hör 

ihop. Det går att tillämpa när man vill berätta att saker hänger ihop även innehållsmässigt. 

Likhet går ut på att hjärnan ordnar i röran av olika färger, formelement och strukturer och 
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sätter ihop det som liknar vartannat. Slutenhet yttrar sig i att formgivaren avgränsar en text 

med en omgivande ram eller bakgrundsfärg. Detta är ett sätt att markera exempelvis en 

faktaruta eller teknisk information. Rätt använd kan form attrahera och orientera (Bergström, 

1998). 

 

Beträffande de språkliga och begreppsmässiga innehållen är rekommendationerna raka och 

okomplicerade: Det språkliga innehållet i ett nyhetsbrev ska vara lättbegripligt, enkelt och 

tydligt i ett nyhetsbrev (Feinglass, 2005). Rubrikerna, som ofta är det första textmässiga 

elementet ögonen faller på, ska vara korta och kärnfulla (Frankel, 2007). 
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3. Metod och metodtillämpning 

3.1  Kvalitativ forskningsintervju – den aktiva intervjun 
Steinar Kvales tio år gamla InterView är det flera författare inom samma fält som refererar 

till, däribland flera av medförfattarna till Qualitative Research. Holstein och Gubrium (2004) 

som bedriver socialvetenskapliga undersökningar har anlagt en metod de kallar för den aktiva 

intervjun. De menar att den är okonventionell då den skiljer sig från de positivistiska 

metoderna som strävar efter att producera objektiv sanning. Liksom andra forskare inom det 

humanistiska fältet framhärdar de inte att det endast finns en verklighet, utan att det finns 

utrymme för flera tolkningar. De beskriver den konventionella synen på intervjun som en 

pipeline för transport av information: när förutsättningarna är de rätta (t ex att frågorna är rätt 

ställda), kommer den önskade informationen ”forsa fram ur” intervjuobjektet. Att se 

intervjusituationen på ett sådant sätt är missvisande, inte minst då den sätter forskaren i en 

överlägsen position. Men framförallt eftersom de hävdar att kunskap och mening konstrueras 

i mötet mellan intervjuaren och den intervjuade, där vad som helst kan hända (Holstein & 

Gubrium, 2004). Forskaren har i den meningen ett öppet förhållningssätt till intervjun och den 

som intervjuas. Dessa tankegångar tar även Elizabeth Hirschman fasta på i en artikel som 

strider för att fler forskare inom marknadsföring ska genomföra humanistiska 

forskningsintervjuer. 

 

”The researcher is not viewed as being superior to the subjcts and […] must become educated 

to their world view (Hirschman, 1986).” 

  

Holstein & Gubriums (2004) ser på interaktionen som sker mellan intervjuaren och den 

intervjuade som något som bidrar till ett meningsskapande. Intervjun som ett samspel mellan 

människor kommer ur kritiken mot det objektiva synsättet inom psykologin. Det är ett 

postmodernistiskt synsätt som kännetecknas av synen på verkligheten som en social 

konstruktion (Kvale, 1996). Den aktiva intervjun kan här jämföras med den mellanmänskliga 

kunskapen: kunskapen finns varken inom enskilda personer eller i världen utanför, utan 

skapas i mötet mellan människor (Kvale, 1996). I processen återkommer man till två frågor: 

hur och vad. Hur uppkommer den meningsskapande processen och vad frågas och framställs. 

Det är en process som förhåller sig betydligt öppnare till genomförandet av intervjun, men 

som ställer desto högre krav på analys: här gäller det att vara disciplinerad och metodisk 

(Holstein & Gubrium, 2004). I intervjun läggs vikt på att se de inblandade som subjekt med 
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erfarenheter och känslor som spelar in i sammanhanget. Det är en dynamisk process i vilken 

intervjuaren och den intervjuade skiftar position och möjliggör nya perspektiv och kunskap 

(Holstein & Gubrium, 2004). Intervjusituationen är olika från gång till annan, att genomföra 

samma intervju med exakt samma resultat två gånger är ej möjligt. Man kan inte förvänta sig 

att få samma svar vid de olika tillfällena eftersom förutsättningarna är annorlunda. Reliabilitet 

i den positivistiska meningen går inte att uppnå, men det är heller inte eftersträvansvärt.  

 

Även om epistemologi och ontologi är något som ofta verkar skilja naturvetenskapliga 

forskare från samhällsvetenskapliga finns det sådant som förenar dem: 

 

What unites natural and social science research, including marketing, is that networks of 

relationships within which interaction takes place have the potential to describe and explain 

so much and perhaps even most of what we need to know (Gummesson, 2006, s 77). 

 

3.2 Kvalitativ intervju: praktiskt genomförande 
I ett företagssammanhang skulle denna del kallas marknadsundersökning och utföras 

annorlunda, men för att hålla studien inom den vetenskapliga kontexten används här metoden 

kopplad till begreppet kvalitativ intervju. Urval och tillvägagångssätt hänger samman med de 

vetenskapliga teorier som Steinar Kvale behandlar i InterViews (1996).  

 

3.2.1 Tillvägagångssätt 
Under intervjuerna fördes stödanteckningar. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefonens inspelningsfunktion. Direkt efter varje intervju lyssnades materialet igenom 

för att jag skulle kunna anteckna ner de, i sammanhanget, väsentliga delarna medan minnet 

var färskt. Materialet strukturerades som en förberedelse för analysen. En indelning i fem 

ämnesområden gjordes:  

 

• generella uttalanden om nyhetsbrevformatet 

• målgrupp  

• avsändare 

• den grafiska formen 

• nyhetsinnehåll och språk 
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Strukturen gjorde det möjligt att jämföra de olika intervjupersonernas svar med varandra. 

Uppdelningen låg även till grund för dispositionen i ”Resultat”-kapitlet. 

 

3.2.2 Urval och metodkritik 
Urvalet ska vara ändamålsenligt enligt Larsson, s 56 (2000). Det handlar inte om ett 

slumpmässigt urval, som i den kvantitativa studien. Variationsurval har varit den 

grundläggande metoden, då namnen på intervjupersoner tagits fram med ändamål att ha olika 

yrkesroller, erfarenheter och därmed kunnat bidra med olika perspektiv. De personer som 

intervjuats i uppsatsens syfte var (i den ordning de blivit intervjuade): 

 

• Diplomat/förhandlare med mångårig erfarenhet av arbete inom och med  

internationella organisationer  

• Forskare inom statsvetenskap  

• Forskare med läkarbakgrund  

• Journalist med bakgrund inom SVT 

• Miljöchef på SIDA 

• Politisk sakkunnig på Miljödepartementet 

 

Bland de tillfrågade finns både de som agerar inom policyarenan och de som i sitt arbete 

försöker nå och påverka den samma. Urvalet svarar mot uppsatsens syfte och att söka få svar 

på vilka specifika behov och önskemål policymakers har. Ett alternativ hade varit att skicka ut 

en enkät till de som idag prenumererar på något av Albaecos nyhetsbrev och som företräder 

policyarenan och Stockholm Resilience Centres målgruppsdefinition. Då skulle jag emellertid 

gått miste om möjligheten att möta intervjupersonerna och registrera deras reaktioner på de 

nyhetsbrevsdummies som framställts. Mötet är i sig något av de viktigare vid genomförandet 

av en kvalitativ intervju, eftersom resultat genereras i samspelet mellan den intervjuade och 

intervjuaren. För att kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar var det mer värdefullt att få 

ett mindre antal nyckelpersoners uttalanden, än att samla in material från olika enheter utan 

att ha en klar bakgrundsbild av intervjupersonen. Det framgick även under min kontakt med 

personer inom policyverksamhet att deras tid var begränsad och att deras scheman plötsligt 

kunde ändras, vilket i någon mån påverkade antalet intervjuer. 

 

Från början var nyhetsbrevet tänkt att riktas till två målgrupper: policymakers och forskare. 

Efter att ha läst marknadskommunikationsteori kom jag fram till att det inte var genomförbart 
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att rikta nyhetsbrevet till flera målgrupper med olika förutsättningar och behov på en och 

samma gång. Särskilt inte två grupper som har så olika uppdrag och sätt att närma sig dessa. 

Det skulle dessutom vara svårt att dra några konkreta slutsatser om hur budskapet skulle 

utformas. Resultatet hade med största sannolikhet varit motsägelsefullt och svårt att behandla. 

Därför gjordes avgränsningen i att rikta budskapet enbart till policymakers. En del av den 

litteratur som inhämtats var till en början framtagen med tanke på forskarna som målgrupp. 

Förutsättningar ändrades i och med detta. Antalet intervjupersoner reviderades och ett större 

fokus på nyckelpersoner med kännedom om och erfarenhet inom policymaking blev föremål 

för intervjuerna. Med det låga antalet intervjupersoner (6 personer) kan man dra slutsatsen att 

generaliserbarheten är begränsad. Resultaten kan visa på tendenser i det specifika fallet – 

rörande Stockholm Resilience Centre, men kan även vara av intresse och vetenskaplig 

relevans utanför dess ramar. Framförallt eftersom ämnesområdet är specifikt och outforskat i 

vetenskapliga sammanhang, vilket kan uppmuntra andra till att fördjupa sig i ämnet.  

 

3.2.3 Preferenstest 
När företag tar fram nya produkter är det vanligt att tillsätta testpaneler som utvärderar 

produkterna innan de når marknaden. Avsikten är att anpassa produkter mot marknaden så att 

de motsvarar kundernas efterfrågan och på så sätt även spara företagets pengar. Sandén 

(2007) beskriver olika nivåer av kundinblandning, från ingen alls till att svara på enkäter eller 

att vara delaktiga i själva gruppen som designar den nya produkten. Fördelarna med att låta 

kunden komma till tals är, förutom de rent ekonomiska, att lära känna kunderna och deras 

vardag, vilket kan ge ett försprång på en marknad som kännetecknas av hög konkurrens. 

Därtill kan företaget eller organisationen få kännedom om hur kunden betraktar företaget och 

därmed stärka eller ge förutsättningar för att förändra denna bild. Preferenstestet som 

genomförts i samband med intervjuerna ämnar att ge en bättre bild av målgruppen 

policymaker och hur deras speciella behov ser ut. Nyhetsbrevet ses i sammanhanget som en 

produkt, vilken utvecklas för en specifik marknad. Genom att lyssna på intervjupersonernas 

spontana uttalanden vid visandet av nyhetsbreven kan mycket utrönas om både utformandet, 

men även om hur målgruppen ser budskapet och dess avsändare. Preferenstesten genomfördes 

vid respektive intervjutillfälle. 
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3.2.4 Nyhetsbrevprototyper 
Ett sätt att få reda på vilken form som tilltalar målgruppen direkt genom att presentera olika 

grafiska upplägg i PowerPoint. Genom att ställa olika grafiska lösningar emot varandra kan 

den tillfrågade få en konkret bild av hur slutprodukten ska se ut och därmed tankemässigt 

sätta sig in i en tänkt situation. Utformandet av nyhetsbreven föregicks av ett insamlande av e-

nyhetsbrev från olika avsändare. En formanalys av nyhetsbrevens struktur gjordes. Med viss 

hjälp från Stockholm Resilience Centres webbredaktör tog jag fram tre olika lösningar eller 

prototyper som kom att kallas nyhetsbrevdummies. De element som mest motsvarade 

nedanstående kriterier fick ligga till grund för de nyhetsbrevdummies som visades för 

intervjupersonerna: 

 

• Universella grafiska regler  

• Rekommendationer från Internetmarknadsförare  

• Att nyhetsbrevet är förenligt med kommunikationsplanen 

• Personlig smak (eftersom det inte finns någon grafisk profil att förhålla sig till, utgick 

jag från tidigare publicerat material från Stockholm Resilience Center, kombinerat 

med egna preferenser, främst i fråga om färgval) 

 

Att lägga tid på att psykologisera och filosofera kring den fjärde punkten: personlig smak, är 

inte en del av uppgiften. Det är dock viktigt att vara medveten om att formelement som 

färgval och typsnitt kan påverka försökspersonerna uppfattning av de presenterade 

lösningarna.  

 

Innan de sex intervjuerna genomfördes utfördes testintervjuer på försökspersoner med 

koppling till Stockholm Resilience Centre. Vid detta tillfälle utgick intervjuerna ifrån tre 

modeller av nyhetsbrev som jag hade tagit fram i PowerPoint. Efter denna testomgång 

konstaterades att det inte var tidsmässigt möjligt att ha tre modeller. Det var bättre att 

fokusera på ett par genomarbetade modeller och därmed kunna ägna mer tid åt dessa två. Det 

blev även lättare för intervjupersonen att komma ihåg föregående bild och jämföra det 

alternativ eller inslag de föredrog mest, istället för att behöva trycka fram och tillbaka i datorn 

mellan flera olika alternativ. Preferenstesterna var ytterligare en dimension i den aktiva 

intervjun där intervjupersonen fick vara deltagande och använde sig av datorns piltangenter, 

flyttade blicken över skärmen, pekade och kommenterade.  
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De två modellerna skiljer sig främst grafiskt (färgval, form och struktur), men även 

innehållsmässigt, avseende antal och val av nyheter. Samtliga nyheter visas på skärmen 

samtidigt. På så sätt ska läsaren inte behöva scrolla ner för att få tillgång till informationen. 

Det är 3 respektive 4 nyheter i nyhetsbrevdummiesarna. Med hänsyn till att den mänskliga 

hjärnan bara kan hålla reda på ett begränsat antal saker samtidigt. Nyheterna är tagna från 

Stockholm Resilience Centres hemsida (www.stockholmresilience.su.se) den 5 november 

2007. 
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Figur 4. Nyhetsbrev 1 

 

Nyhetsbrev 1  
Bannern, med avsändarens logotyp, ligger överst och är uppdelad. De tre organisationernas logotyper 

ligger på olika sidor av Stockholm Resilience Centre-rubriken. Den logotyp som här syns för Beijer 

Institute är sedan undersökningen genomfördes ersatt med en nyare version (se www.beijer.kva.se). 

 

Här ligger de fyra nyheterna i avgränsade rutor. Dessa har rundade hörn, som för tankarna till 

organiska former. Det finns ingen tydlig hierarkisk indelning av nyheterna, men en huvudnyhet: den 

stora rutan överst till vänster. Två av nyheterna lockar läsaren med citat av personer med koppling till 

Stockholm Resilience Centre. Länkarna, vilka är i orange text, leder antingen till fördjupande texter 

eller kommentarer, samt grafiska presentationer eller videoinspelade intervjuer.  

 

Typsnittet är det för webben anpassade Verdana. Rubrikerna är i fetstil. 

 

Bakgrundsfärgen är orange, vilket är en färg som använts flitigt i Stockholm Resilience Centres olika 

affischer och broschyrer. Färgen återfinns även i foajén på Kräftriket 2B.  
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Figur 5. Nyhetsbrev 2 

 

Nyhetsbrev 2 
I bannern ligger de tre logotyperna för Stockholms universitet, SEI och Beijer Institute samlade till 

vänster om Stockholm Resilience Centre-rubriken.  

 

Textblocken är fyra, varav tre är nyheter och den fjärde är en presentation av en av Centrets 

medarbetare. Rubrikerna, liksom texterna, är förkortade, efter orginaltextens efterbehandling. 

Länkarna består endast av dubbelpilar, vilka är konventionella tecken som indikerar att ”forsättning 

följer”.  

 

En viktig skillnad från det första och andra nyhetsbrevet är att den andra har bilder, vilka illustrerar 

nyheterna. 

 

Typsnittet är det samma som i föregående exempel.  

 

Bakgrundsfärgen är i en dämpad beige ton. Bannern är i en mörkare ton i samma färgskala. 
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4. Resultat och diskussion 
I detta avsnitt har resultatavdelningen vävts ihop med diskussionen med avsikt att uppnå en 

syntes mellan teori och resultatet från intervjuerna. Förhoppningen är att ge läsaren ett bättre 

förståelse för materialet i sin helhet. Texten är indelad efter teoridelens struktur. Den har sin 

början i de generella aspekterna av nyhetsbrev,  fortsätter med målgrupp och avsändare och 

avslutas med de formmässiga detaljerna rörande nyhetsbrevet. 

4.1 Allmänt om själva formatet nyhetsbrev 
Samtliga intervjupersoner prenumererar på elektroniska nyhetsbrev. Det skiljer sig något åt 

vem avsändaren är och det handlar till stor del om de olika intervjupersonernas yrkesuppgifter 

och bevakningsområden. Vissa nyhetsbrev nämndes av flera av de intervjuade. Häribland 

återfinns Naturvårdsverkets dagliga utskick som innehåller en till tre stora nyheter (oftast två) 

med anknytning till miljöfrågor. Det som tilltalar är att urvalet redan är gjort, det vill säga att 

läsaren inte behöver sålla bland en stor mängd nyheter. Vidare anger avsändaren redan i 

ämnesraden vilka nyheter nyhetsbrevet innehåller, en avgörande detalj för mottagaren (Miller, 

2007). Naturvårdsverkets nyhetsbrev är på svenska, vilket vid ett intervjutillfälle angavs som 

ett krav för att läsa det. Naturvårdsverkets nyhetsbrev grundar sig på information som tryckts 

eller publicerats i någon av de medierna i Sverige. Det finns även andra nyhetsutskick från 

Naturvårdsverket, men dessa skiljer sig bland annat i fråga om antalet nyheter, 

bevakningsområde, samt att de inte utkommer varje arbetsdag. Myndighetens nyhetsbrev 

bekräftar Internetmarknadsförarnas poänger: pdf-formatet har övergivits för det 

webbanpassade html-formatet, rubrikerna är kärnfulla och nyheterna kortfattade och 

begreppsmässigt okomplicerade och nyhetsbrevets avsändare framgår tydligt (Frankel, 2007 

& Feinglass, 2005). Det är ingen tillfällighet att intervjupersonerna minns Naturvårdsverkets 

nyhetsbrev och nämner det i positiva ordalag. Två personer berättade att de prenumererade på 

ett nyhetsbrev med resiliensanknytning: Resilience Alliance sades vid dessa tillfällen vara det 

enda existerande nyhetsbrevet med resiliensperspektiv. Däremot har detta utskick, enligt 

intervjupersonen i fråga, en mer akademisk inriktning, vilket har konsekvenser för vem som 

läser det. Detta skapar en unik situation för Stockholm Resilience Centres nyhetsbrev, 

eftersom det får en alldeles egen nisch i fråga om sin målgrupp. Det kan närmast betraktas 

som en marknadsfördel. Resilience Alliance har dock inte glömt bort policymakers helt. De 

har tagit fram handlingsdokument (Assessing and managing resilience in social-ecological 

systems: A practitioners workbook) avsedda för denna grupp. När det gäller de tillfrågade 

personernas inboxar framgår det att belastningen är hård. Bland de tillfrågade fanns det de 

som fick så mycket som 50-100 mejl om dagen. Det tar tid att gå igenom det som skickats till 
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dem och då gäller det för mottagaren att urskilja vad som är viktigt och angeläget. I inboxen 

är det första som möter mottagaren ämnesrad och avsändare.  Om brevet öppnas och läses 

avgörs redan där utifrån den bild mottagaren har av avsändaren och dennes budskap, samt hur 

nyhetsinnehållet uppfattas utifrån vad som står i ämnesraden.. En tydlig avsändare, med ett 

klart budskap och som drivs av sitt målgruppstänk attraherar och vinner läsare (Feinglass, 

2005).    

4.2 Målgrupp 
De tillfrågade hade i flera av fallen åsikter om målgruppen policymaker. Två av 

intervjupersonerna tyckte att begreppet måste specificeras ytterligare. Journalisten ansåg att 

även hennes yrkeskår räknas till policymakers. Detta eftersom svenska politiker och 

tjänstemän läser svenska dagstidningar för att bilda sig en uppfattning om omvärlden, samt att 

medierna påverkar den allmänna opinionen. Journalisterna har makten att göra urvalet för vad 

som ska publiceras i tidningen. Journalister är således policymakers, men ingår inte i den 

aktuella målgruppen. Stockholm Resilience Centre avser publicera pressmeddelanden skrivna 

på svenska som riktar sig till framförallt nyhetsredaktionernas journalister (Hermansson 

Török, 2007).  

 

Någon tyckte att man skulle vara så specifik i sin målgruppsdefintion att man hade en person i 

åtanke när man skrev nyhetsbrevet. Denna person är den som skulle kunna göra störst 

skillnad, genomföra förändringar, med den information avsändaren kunde tillhandahålla. Det 

gäller, enligt intervjupersonen ovan, att ha en förståelse för policymakerns vardag. Detta var 

något flera återkom till: för att hitta rätt tilltal, vinkel och nyhetsinnehåll måste man ha en 

uppfattning om hur informationen används och hur policymakern tänker. Forskningsnyheter, 

hur avgörande de än må vara, har inget självändamål. En nyhet från forskarvärlden skriven på 

ett akademiskt språk är ointressant för policymakern, den måste kontextualiseras och 

konkretiseras för att bli betydelsefull och användbar i policymakerns ögon. Med detta menas 

att forskningsresultaten ska visa på orsak- och verkan-samband. Det får gärna, eller ska, 

framgå vilka lösningar eller åtgärder avsändaren föreslår. Den politiskt sakkunniga ville till 

exempel se riktlinjer för miljöpolitiska åtgärder. Att tillmötesgå dessa önskemål är att forma 

nyhetsbrevets innehåll och språk sex personers uttalanden. Därmed inte sagt att det kommer 

att tilltala samtliga policymakers som avsändaren har för avsikt att nå.  

 

Det har skett framgångar för forskningen på den politiska arenan under de senaste åren. 

IPCC-rapporterna fick tack vare sitt ekonomiska perspektiv politisk legitimitet (Larsson, 
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2007). Sverker Sörlin (2007), professor i miljöhistoria på Umeå universitet, menar att en del 

av förtjänsten är Al Gores (en uppfattning som delades av Nobelkommittén som delade 

fredspriset mellan IPCC:s styrelse och Gore). Förklaringen till Gores framgång ligger i hans 

berättarteknik: Han börjar med det angelägna, som är knutet till politiken, och tar 

naturvetenskapen till sin hjälp för att visa på lösningar (Sörlin, 2007). Hans retorik börjar 

således med känslomässiga patosargument och avslutar med logos – fakta.   

 

En kommunikationsplan beskriver ett långsiktigt arbete. Nyhetsbrevet är en del i arbetet att nå 

en av målgrupperna. Två av de tillfrågade föreslog andra aktiviteter för att fånga in 

målgruppen och för att väcka intresset för nyhetsbrevet. De nätverk som Stockholm 

Resilience Centre ingår genom sin personal skulle få en större tyngd. När någon man känner 

sedan tidigare rekommenderar ett nyhetsbrev har det en referensperson, vilket ger en garanti 

för att det är läsvärt. Side-events är ett annat sätt att nå målgruppen och skapa ökad kännedom 

om Stockholm Resilience Centre. Båda dessa förslag är inbakade i kommunikationsplanen. 

Intervjupersonernas tankar bekräftar att man från forskningsinstitutets sida är på rätt spår.  

 

Eftersom forskningsinstitutet befinner sig i startgroparna av sin verksamhet har tidigare 

kontaktnät och forskningsnätverk betydelse i kommunikationen. SIDA:s miljöchef 

poängterade nyttan med att använda sig av professionella nätverk i form av 

kommunikationsallianser. Dessa har befintliga system för hantering av den typ av 

forskningsinformation som Stockholm Resilience Centre kan erbjuda.) Det ges möjlighet att 

få en bättre relation mellan marknadsförare och publik. Där marknadsföraren ser sig själv på 

samma plan som sin kund och försöka förstå och agera utifrån kundens intressen, vilket ligger 

i linje med Gummessons (2007) teorier kring nätverksmarknadsföring. Nätverket är den 

förklaringsmodell som illustrerar både kanalens (Internet) egenskaper och den 

kommunikationskontext forskningsinstitutet befinner sig i. I nätverket är budskapets 

mottagare delaktig och aktiv. Nyhetsbrevet är en aktiv kanal, eftersom mottagaren själv väljer 

vilka nyheter hon vill läsa och hur. Det är lätt att få kontakt med rätt personer inom 

avsändarorganisationen eftersom kontaktuppgifterna anges vilket bidrar till återkoppling i 

systemet.  

 

Bland intervjupersonerna var det flera som berättade att deras informationssamlande innebar 

surfande på nätet. Eftersom policydokument återfinns på nätet är detta ett sätt för 
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policymakers att få tillgång till information. Att kopplingen mellan nyhetsbrevet och 

hemsidan (se Frankel, 2007) har betydelse blir återigen bekräftat.  

4.3 Avsändaren 
Även om Naturvårdsverkets nyhetsbrev hade ett högt anseende hos flera av de tillfrågade 

påpekade en person att avsändaren är en myndighet, vilket förutsätter ett speciellt språk. 

Mottagaren förväntar sig i detta sammanhang att nyheten ska vara objektiv och oförvanskad. 

När det gäller Stockholm Resilience Centre ville flera av intervjupersonerna se tydligt vem 

avsändaren var och gjorde, samt vad denna stod för. Journalisten frågade vid upprepade 

tillfällen: ”Vad vill ni?”. En av forskarna menade att det fanns utrymme för att uttrycka 

forskningsinstitutets agenda i nyhetsbrevet. Nyheterna skulle återge Stockholm Resilience 

Centres resiliensperspektiv på aktuella händelser för att bidra till att uppnå detta.  Diplomaten 

efterfrågade en profilering av organisationen samt kännedom om dess målsättning. Dessa 

tankegångar avspeglar nyhetsbrevets bredare funktion – som en del av kommunikationsplanen 

och pr-arbetet. Avsändaren använder kanalen för att befästa sin identitet och position på den 

aktuella marknaden, vilket anknyter till  tankarna kring strategisk kommunikation och 

framförallt Berg & Jonssons (1991) teorier. För att återknyta till de retoriska grundelementen i 

form av logos, ethos och pathos: Som det forskningsinstitut Stockholm Resilience Centre är 

kommer styrkan ligga i de vetenskapliga resultat som genereras, vilka kan kopplas till 

logosaspekten hos en talare. Seriösa forskningsresultat stärker trovärdigheten i budskapet. 

Ethos förmedlas i form av den identitet som forskningsinstitutet förmedlar som avsändare. 

Slutligen kommer grafisk framtoning; färger och bildval, samt ordval att bidra till hur läsaren 

upplever av nyhetsbrevet. Dessa estetiska aspekter vädjar till läsarens känslor och skapar 

sympati. Därmed är hela spektrat av retorikens grundläggande verktyg representerade. 

4.4 Grafisk form 
Intervjupersonernas åsikter var delade beträffande det presenterade nyhetsbrevets design. Två 

personer tyckte att det första förslaget var originellt eller snyggt. Medan ett par andra personer 

satt tysta innan de sa att de inte gillade formen eftersom den var missledande 

(”reklamkänsla”) eller obegriplig. Eftersom nyhetsbrev och hemsida är delar av den grafiska 

profilen måste det grafiska språket vara det samma i dem båda (Bergström, 1998). Är 

nyhetsbrevet formmässigt skiljt från hemsidan skapar det förvirring (Frankel, 2007). Ett 

ledord beträffande formen var enkelhet. Flera personer efterfrågade en design som är 

okomplicerad och följer de oskrivna regler beträffande formen på ett nyhetsbrev. Dessa 

uttalanden återspeglar det praktiker som Krug (2000) och Frankel (2007) fasthåller. 
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Nyhetsbrev styrs av konventioner: Formatet skapar förväntningar hos mottagaren och 

tillmötesgår man inte dessa blir resultatet otydligt och svåranvänt. Någon tyckte inte att färgen 

skulle ha någon betydelse när det gällde läsbarheten av nyhetsbrevet. Så tyckte inte en annan 

som gillade den första varianten (orange bakgrundsfärg) och tyckte att det andra exemplet var 

för blekt (beige och grå bakgrund). Det var tydligt att färgvalet styr de känslomässiga 

associationerna till organisationen, vilket kan ses som ett led i varumärkesarbetet. Med färg 

och form sänder avsändaren signaler som påverkar läsningen och är relaterat till 

gestaltningspsykologin (Bergström, 1998). Så var åsikterna olika om huruvida man skulle 

klumpa ihop alla logotyperna (som i Nyhetsbrev 2) eller splittra upp dem i bannern 

(Nyhetsbrev 1).  

 

Alla var positiva till bilderna i det andra exemplet. De väckte intresse och verkade hjälpa 

läsarna att orientera sig i texten. Det sågs som en självklarhet att organisationslogotyperna 

skulle vara klickbara så att det gick att komma till respektive hemsida. Det fanns även 

önskemål om att finna en länk till Stockholm Resilience Centres hemsida.  

4.5 Innehåll, språk och tilltal 
Nyheterna var i exemplen tre respektive fyra stycken. I det första exemplet var rubrikraden 

och textinnehållet oförändrat från originaltexten på Stockholm Resilience Centres hemsida. I 

det andra exemplet hade rubrikerna kortats ner och fått en mer löpsedelmässig inriktning. 

Vissa länkar hade ändrats.  

 

När det gäller språket var flera av intervjupersonerna skeptiska till att nyheterna var på 

engelska. De som främst visade sig tveksamma var en av forskarna, journalisten och den 

politiskt sakkunniga. Anledningen var framförallt att många av de ämnesspecifika begreppen 

var svårbegripliga och krävde förkunskaper. Rubrikerna, men även textinnehållet var för 

komplicerat och på en nivå som intervjupersonerna tyckte var för akademiskt – det innehöll 

alltför många facktermer. Det väcker frågor om hur man på lämpligast sätt ska skriva om de 

fenomen man från Stockholm Resilience Centres håll ägnar sig åt. Kan man förvänta sig att 

läsarna själva tar reda på vad olika nyckelbegrepp står för? Ska man ha en 

begreppsförklarande ordbok på hemsidan eller ska man försöka hitta andra begrepp som 

beskriver fenomenen? En av forskarna som har en bakgrund inom statsvetenskap ansåg att det 

bästa forat för information som riktas till policymakers är webbloggar. Dels för att det skapar 

förutsättningar för att kunna uttrycka åsikter och dels för att skribenten kan redogöra för 

forskningsresultat genom att sätta dem i en bredare samhällskontext. Konsekvenserna som 
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forskningen pekar på når således en högre grad av konkretion. Något som flera av 

intervjupersonerna efterfrågade. En starkare kopplingen till ekonomi efterfrågades, samt en 

koppling till den allmänna opinionen eftersom detta angavs vara saker som är viktiga för 

policymakers.  

 

Länkarna ansågs inte vara tillräckligt intressanta eller relevanta innehållsmässigt. Vid flertalet 

av intervjuerna var jag tvungen att förklara att det rörde sig om filmade intervjuer eller annat 

material. Intresset ökade därvid och förslag till bättre grafiska lösningar lades fram av de mest 

engagerade intervjupersonerna.  

 

Den politiskt sakkunniga använde sig av bilder och diagram i presentationer och diskussioner. 

Hon ville därför se mer av sådant material, samt vara säker på att det var tillåtet att kopiera 

och återproducera dessa. Det var även andra som uttryckte önskemål om att kunna skriva ut 

informationen i nyhetsbrevet. En print-ikon efterfrågades. Den statsvetenskaplige forskaren 

ansåg att nyhetsbrev var bra att trycka ut och ta med vid möten med policymakers. Han såg en 

risk med att det var ett för stort gap mellan de korta och enkla nyheterna i nyhetsbrevet och de 

vetenskapliga artiklar som Stockholm Resilience Centre publicerar.  

 

I avsnittet med tidigare forskning och studier framgår att detta ämne fortfarande är tämligen 

outforskat. Därför ser jag flera möjliga ingångar till fortsatta studier: 

 

Undersöka policymakers medieanvändning relaterad till miljökommunikation (utifrån en väl 

definierad avgränsning av begreppet policymaker) – för att få en uppfattning om vilka kanaler 

och avsändare de har förtroende för.  

Från information till beslut. Visa hur policymakers använder sig av nyheter och annan 

information i sitt arbete. Finns det några tydliga tendenser? 

Forskningsvärlden produktion av vetenskap för policy inom tvärvetenskapliga miljöfrågor i 

allmänhet och resiliensforskning i synnerhet. Finns det behov för knowledge brokers inom 

dessa områden även i Sverige? 
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5. Slutsatser 
För att återknyta till de frågeställningar som lades fram i början av uppsatsen, skulle jag vilja 

börja bakifrån.  

Hur kopplas nyhetsbrevet till forskningsinstitutets kommunikationsplan, med dess 

mission och vision? 

 

Nyhetsbrevets roll i kommunikationsplanen är att förse policymakers med forskningsnyheter 

och policy briefs. Det är en del av Stockholm Resilience Centres strategi att vara med i den 

internationella diskussionen rörande hållbarhetsfrågor. Kommunikationsplanen beskriver 

policymakers som en av sina målgrupper och många av kommunikationshandlingarna är 

riktade mot dessa. Frågan rör forskningsinstitutets identitet och den möjlighet nyhetsbrevet 

innebär att agera ambassadör för kärnvärdena. Nyhetsbrevet bidrar till att befästa Stockholm 

Resilience Centres profil.  

 

Det finns stora möjligheter för forskningsinstitutet att lyckas i sina föresatser, eftersom det 

politiska klimatets vindar för närvarande blåser i rätt riktning. Det finns en vilja och ett tryck 

på att förändra, vilket påverkar beslutsfattarnas intresse. Förebild finns i en av Nobels 

fredspristagare Al Gore med förståelse både för journalistiken, forskningen och den politiska 

spelplanen (Sörlin, 2007).  

 

I missionen som är hela forskningsinstitutets strategi för att nå visionen är policymakers delar 

av två av föresatserna. Nästa punkt rör målgruppens behov: 

Vilka specifika behov har policymakers? 

 

Det som karaktäriserar policymakern är pressade tidsplaner, överflöd av information och 

språkliga barriärer. Nyhetsbrevet ska ses som en service åt målgruppen. Det gäller att göra ett 

målgruppsanpassat urval av nyheter och tillse att dessa har ett tydligt policyfokus. 

Avsändaren behöver med anledning av detta förståelse för de processer och ansvarområden 

mottagaren agerar inom och utifrån. Problemet är inte brist på information, utan svårigheter 

att få tag i ”rätt” information. 

 

Slutligen själva uppsatsens kärnfråga: 

Hur ska ett nyhetsbrev, med Stockholm Resilience Centre som avsändare, utformas för 

att tilltala målgruppen policymakers? 
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När det gäller att formulera nyheter från forskningsvärlden ställs särskilda krav. Det 

renodlade akademiska språket fungerar av erfarenhet dåligt i policyvärlden, därför måste 

vetenskapliga uppsatser genomgå efterbehandling för att appellera till de specifika behov 

policymakers har. Textproducenter med journalistisk bakgrund eller forskningsbakgrund och 

erfarenhet av policy skulle kunna tänkas anlitas för uppgiften att skriva skräddarsytt material 

till den betydelsefulla målgruppen. 

 

Det är inte frågan om att genomföra förändringar inom forskningen eller policyvärlden, 

snarare handlar det om att acceptera olikheterna och identifiera det som krävs för att 

underlätta kommunikationen. Ett nyhetsbrev kan bidra till detta.  I Habermas 

kommunikationsteori innehar Stockholm Resilience Centre en unik position i gränslandet 

mellan det kommunikativa handlandet och det strategiska handlande. Att kunna behärska 

olika former av kommunikation är definitivt en konst. Det är inte säkert att en och samma 

person som forskar och presenterar resultatet för policymakers i framtiden.  

 

5.1 Rekommendationer 
Nyhetsbrevet ska inte bara vara ett forum för övertalning. Det är, liksom andra nyhetsbrev, en 

service till läsaren. I det här fallet går servicen ut på att få tillång till  forskningsresultaten och 

förstå de effekter vi kan förvänta oss att få leva med. Klimatfrågan gäller att nå målgruppen i 

rätt skede för att beslut ska kunna tas innan det är för sent. Det handlar om tajming och om 

hur man säger vad och när! 

 

Avslutningsvis följer fem riktlinjer rörande forskningscentrets nyhetsbrev. 

 

1. Relationsmarknadsföring 

Nyhetsbrevet bidrar till att skapa en relation till den avsedda målgruppen. I relationen gäller 

det att vara konsekvent, inte minst i uppstartsfasen, när publiken har låg kännedom om 

forskningsinstitutets mission och vision. Genom att framstå som en tydlig avsändare 

förmedlas ett klarare budskap. Nyhetsbrevet blir i sammanhanget en viktig ambassadör för 

Stockholm Resilience Centres budskap: Det är en återkommande företeelse (utkommer 1 

gång/månad) och levereras till prenumerantens mejlbox oavsett var i världen mottagaren 

befinner sig. Ett elektroniskt nyhetsbrev är ett enkelt och billigt sätt att nå ut med både 

budskap och nyheter. 
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2. Intern kommunikation 

Förankra målsättning och värderingar i organisationen för att försäkra er om att alla 

medarbetarna strävar mot samma mål (vision). Detta är viktigt inte minst därför att en 

betydande del av kommunikationen sker inom nätverk. Alla medarbetarna har betydelse för 

hur värderingarna kommuniceras. Ta till vara på intranätet i samma syfte. De nyheter som 

förmedlas till den externa målgruppen i nyhetsbrevet skulle även kunna användas inom 

organisationen för att förankra den önskvärda bilden av Stockholm Resilience Centre hos dess 

medarbetare.  

 

3. Kontaktnät  

Analysera nätverken och vidga gränserna. Ta väl hand om de kontakter som finns sedan 

tidigare och bygg nya utifrån den målsättning som finns. Nätverken har betydelse även för 

spridning av nyhetsbrevet: genom så kallad word-of-mouth (ryktesvägen).  

 

4. Formkonventioner 

Underlätta mottagarens läsning genom att följa de formmässiga konventionerna och utnyttja 

de färdiga format som finns för nyhetsbrev. Internetmarknadsföretagen har tagit fram verktyg 

som underlättar hanteringen av exempelvis statistik och adressregister. Med rätt redskap kan 

Stockholm Resilience Centre fokusera på att producera texterna och låta mjukvaran sköta de 

tekniska lösningarna. Tillse att den grafiska formen är i linje med er grafiska profil. Syftet är 

att vara konsekvent och tydlig i sin kommunikation. Mottagaren ska se sambandet mellan 

olika format och media när avsändaren är den samma.  

 

5. Läsarnas åsikter 

Gör med jämna mellanrum utvärderingar av nyhetsbrevet. Det kan gälla statistik rörande hur 

många och vilka av nyheterna som läses, men även nyheternas genomslagskraft. Om det är 

möjligt mäta på i vilken omfattning informationen leder till ett ändrat beteende och tänkande. 

Målsättningen är ju att budskapet ska göra nytta inom policy, alltså måste budskapet och 

forskningsnyheterna vara utformat så att det passar målgruppen. Här kan man förmedla 

lösningar och riktlinjer utifrån de konsekvenser och orsakssamband som man genom 

forskningen kan peka på. Sammanhangen och kopplingen till policymakerns eget 

verksamhetsområde ska framgå. Det gäller därför att läsaren förstår den begreppsvärld 

Stockholm Resilience Centre agerar inom. Därför är språket avgörande, både det formmässiga 

och det skrivna. 
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Detta är inte slutet – det är början!  

TACK... 
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Mina kursare och lärare på CTM,  

handledare och ”mentala coacher” på Albaeco  

och Stockholm Resilience Centre 

Jonas Jonsson på JMK 

Mina forna kursare och lärare på K3, Malmö högskola  

som fortfarande inspirerar. 

 

Till minnet av Bert Bolin. 
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Bilagor
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Mottagaren  

• Beskriv vem du är och vad du gör. 

• Ingår du i något (in)formellt nätverk? 

• Hur får du tillgång till den information du behöver? Hur söker du information? 

• Hur ofta läser du dina mejl? 

• Har du någon speciell rutin? 

 

Teknik  

• Har det uppstått problem någon gång när du försökt att öppna ett nyhetsbrev? Hur 

löste det sig? 

• Händer det att du skriver ut nyhetsbrev på papper? Föredrar du att läsa nyhetsbrevet 

så?  

 

Nyhetsbrev: form och innehåll 

• Nämn några nyhetsbrev du prenumererar på. 

• Nämn något exempel på ett nyhetsbrev som du tycker bra om. Varför tycker du att det 

är bra? Form, innehåll, layout? 

• Händer det att du tipsar kollegor om bra nyheter? Hur går det till? Händer det att ni 

diskuterar nyhetsinnehållet i breven alt. layout?  

• Vilken frekvens föredrar du beträffande nyhetsbrev? 1 gång i veckan, 1 gång i 

månaden, genom personliga förval och inställningar (RSS). 

• Ämnesraden: hur ska ämnesraden se ut? Lång och mycket info – eller kort och 

lättöverskådlig? 

• Finns det någon hemsida som du besöker ofta? Läser du nyhetsbrev som är kopplat 

dit? 

• Händer det att du chattar med forskare eller policymakers? 

• Nyhetsantal och –längd. 

 

PREFERENSTEST 
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Budskapet: resultat av resiliensforskning  

• Ställer du några specifika krav när du läser om forskning: text och bildmässigt? 

• Är det något information/perspektiv som inte blivit belyst enligt din mening. Är det 

med andra ord något du skulle vilja se mer av? 

• Föredrar du forskningsnyheter i form av hot eller lösning? 

 

Avsändaren: Stockholm Resilience Center 

• Får du något nyhetsbrev från någon av organisationerna inom SRC? Hur upplever du 

det nyhetsbrevet i så fall? Ger det en bra bild av organisationen och dess verksamhet? 

• Har du några speciella förväntningar på ett nyhetsbrev som kommer ifrån Stockholm 

Resilience Center?  

• Vad skulle ett nyhetsbrev från SRC göra/betyda för dig som du inte tror att någon 

annan kan? 
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Bilaga 2. 

Magisteruppsatsen Resiliensforskning, varumärke och identitet i genomarbetad formgivning 
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Abstract 
Since the beginning of 2007 Stockholm Resilience Centre has produced scientific 
transdisciplinary research in the subjects of sustainability and resilience. There is a 
high ambition to communicate the results of the research to key stakeholders. One 
of the target groups is policy makers, because the mission identifies this group as 
important when reaching for the main goal (vision) of the research institute. The 
media of choice is an e-newsletter with the latest resilience research produced 
within Stockholm Resilience Centre.  It is at the same time an opportunity to bring 
forth the organisations objective connected with the vision. 
 
The newsletter is studied in the light of marketing communication with the purpose 
to clarify the needs of policy makers, examine the limits and possibilities of the 
media and the organisational aspects with the intention to give guidelines 
concerning the development of the newsletter. Through extensive litterature 
studies and qualitative interviews, conclusions are made about the research 
institutes´ activities, it´s identity and message. The result is interesting and useful 
for anyone who has tried to understand the complexity of organisational 
communication.  
 
Keywords: resilience research, policy maker, corporate identity, newsletter, strategic 
communication 
 

Sammanfattning 
Sedan början av 2007 har Stockholm Resilience Centre drivit tvärvetenskaplig 
miljöforskning inom fältet för resiliens. Det finns en hög ambition att 
kommunicera forskningen till berörda intressenter. En av målgrupperna utgörs av 
policymakers, i forskningscentrets mission en viktiga grupp att tilltala för att nå 
visionen (det långsiktiga målet). Medievalet har fallit på det elektroniska 
nyhetsbrevet och budskapet är de senaste resultaten av resiliensforskningen från 
Stockholm Resilience Centre. Samtidigt är det en möjlighet att föra fram 
organisationens mål kopplade till visionen.  
 
Nyhetsbrevet studeras utifrån ett marknadskommunikationsperspektiv och 
målsättningen är att förtydliga målgruppens behov, studera kanalens begränsningar 
och möjligheter, samt de organisationsmässiga aspekterna med avsikt att dra fram 
riktlinjer för framtagandet av nyhetsbrevet. Genom omfattande litteraturstudier 
samt kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner genereras slutsatser rörande 
forskningsinstitutets verksamhet, identitet och budskap. Resultatet är intressant och 
praktiskt användbart för alla som försökt förstå sig på komplexiteten i 
organisationskommunikation. 
 
Nyckelord: resiliensforskning, policymaker, företagsidentitet, nyhetsbrev, strategisk 
kommunikation 
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1. Inledande bakgrund 
All kommunikation förutsätter att det finns någon som lyssnar. En av de stora 
frågorna är och har alltid varit hur man ska gå till väga för att vinna folks intresse 
och få gehör för det man har att säga. Det visste redan de gamla grekerna. Med 
retoriska redskapen ethos, logos, pathos strävade talaren efter att vinna 
åhörarskarorna. Ethos representerar talarens karaktär och personlighet. Logos står 
för de förnuftsmässiga aspekter i talet. Det rör sig om fakta och logiska argument. 
Pathos är motsatsen till logos, eftersom talaren här riktar sig till åhörarnas känslor. 
Även om åhörarskarorna i någon mån ändrats (på grekernas tid var utbildning och 
retorik bara för män) består dessa språkmässiga metoder för att övertyga. Inte 
minst inom dagens reklam använder sig avsändarna av pathos för att övertyga och 
locka till köp. (Om retorik i reklamen se även Dahlin (2006), Huldt (2004) och Mral 
& Larsson (2004).)  
 
Låt oss lämna de antika grekerna, men stanna inom akademin. Stockholm 
Resilience Centre är ett forskningsinstitut som bildades i början av 2007. Det är en 
sammanslagning av tre organisationer som ägnar sig åt tvärvetenskaplig forskning 
inom miljö, hållbarhet och resiliens: Stockholm Environment Institute (SEI) driver 
ett antal forskningscentra och projekt runtom i världen i syfte att förbättra 
förhållanden för människor och miljö genom hållbar utveckling. Beijer Institute of 
Ecological Economics var föregångare till SEI och lägger sitt fokus på samarbete 
och utbildning av ekonomer och ekologer. Centrum för tvärvetenskaplig 
miljöforskning (CTM), Stockholms universitet, bedriver tvärvetenskaplig 
utbildning, samt samordnar miljöutbildningen och -forskningen på universitetet. 
Ytterligare en enhet arbetar inom Stockholm Resilience Center: Albaeco. De har 
specialiserat sig på att kommunicera forskning med anknytning till hållbarhet och 
resiliens. Dessa organisationer representerar, trots liknande verksamhetsområden, 
olika kulturer, som bidrar till Stockholm Resilience Centres unika identitet. I den 
större organisationen har de ett gemensamt mål, en vision. Vägen som ska leda 
fram till målet finns uttryckt i forskningsinstitutets mission (uppdrag).  
 
På Stockholm Resilience Centre finns ett tydligt budskap och viljan att nå ut med 
det. Man har tagit fram en kommunikationsplan som beskriver olika strategier för 
att nå åhörarskarorna – målgrupperna. Idag handlar det nämligen inte enbart om att 
vara vältalig: En organisation måste handla strategiskt genom att identifiera sina 
målgrupper och välja rätt forum eller kanal för att nå dessa. Tidpunkten kunde inte 
ha varit bättre. Det finns ett stort intresse för klimatfrågor i samhället, sedan dessa 
hamnat på nyheterna och den politiska agendan. Detta borde vara en god grund för 
forskningsinstitutets kommunikation: åhörarna är redo att lyssna till vad man har 
att säga. 

 

1.1 Problemformulering 
Kommunikationsproblemet relaterat till målgruppen policymaker (se definition 
under 1.3.1) är att det tidigare varit svårt för forskare att få gehör för sina resultat. 
Det verkar finnas ett glapp mellan forskarsamhället och policyvärlden: Några av 
forskarna och medarbetarna på Stockholm Resilience Centre har uttryckt att det 
råder en fördröjning mellan forskningsresultat och -varningar och respons från 
centrala beslutsfattare. Det tycks således som att kommunikationen blivit en del av 
problemet.   
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I den här uppsatsen kommer kommunikationsproblemet betraktas utifrån ett 
marknadskommunikativt perspektiv. Genom denna synvinkel åskådliggörs den 
komplexa och föränderliga verklighet en organisation befinner sig i, samt de 
möjligheter ett elektroniskt nyhetsbrev har i kommunikationen av både nyheter och 
budskap. Utgångspunkten är att kommunikation är en del av lösningen på klimat- 
och miljöproblemen! 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte är att ta reda på hur man grafiskt och innehållsmässigt på bästa sätt 
formar, Stockholm Resilience Centres nyhetsbrev för att den tänkta målgruppen 
ska läsa det och använda informationen i sitt arbete. Det ligger även i uppgiftens 
syfte att undersöka förutsättningarna för att förmedla resiliensforskningsnyheter i 
det valda formatet. Marknadskommunikationsteorier och intervjumaterialet 
kommer att ligga till grund för utarbetandet av riktlinjer för framtagandet av 
nyhetsbrevet. 
 
Följande frågor ämnas besvaras: 

• Hur ska ett webbaserat nyhetsbrev, med Stockholm Resilience Centre som 
avsändare, utformas för att tilltala och nå sin målgrupp: policymakers? 

• Vilka specifika behov har policymakers?  
• Hur kopplas nyhetsbrevet till kommunikationsplanen, samt företräder 

forskningsinstitutets mission och vision?  
 
1.3 Avgränsningar 

Stockholms universitet och Stockholm Resilience Centre bedriver för närvarande 
diskussioner kring utformandet av den grafiska profilen, vilken bestämmer valet av 
typsnitt, färger och övriga formelement. Frågan är inte helt okomplicerad. 
Stockholm universitet har klara riktlinjer beträffande gemensam marknadsföring 
(co-branding). Dessa är tänkta att gagna inblandade parter, men ställer även krav på 
eventuella samarbetspartners. På Stockholm Resilience Centre strävar man efter att 
få ökad frihet och grafisk självständighet. Förhandlingar pågår mellan parterna och 
i skrivandets stund finns det inte något beslut i frågan. Detta har jag bortsett ifrån 
och låtit teoretikernas och praktikernas rekommendationer gällande de grafiska 
elementen styra utformandet av nyhetsbrevets grafiska utseende. Det ingår inte i 
uppgiften att hitta de tekniska lösningarna för detta nyhetsbrev eller att leverera en 
färdig produkt. Övriga begränsande faktorer är att nyhetsbrevet ska: 
 

• innehålla den senaste resiliensforskningen 
• vara elektroniskt, så kallat html-kodat format. 
• vara på engelska för att kunna få internationellt genomslag 
• skickas ut en gång i månaden 
• rikta sig till policymakers 

 
Uppsatsens teoretiska fokus ligger i gränslandet mellan public relations (PR) och 
marknadsföring, delar av marknadskommunikation med ursprung i ekonomi och 
organisationsteori. Ämnet är specifikt i fråga om kopplingen mellan 
resiliensforskning, nyhetsbrev och marknadskommunikation. 

 

1.3.1 Målgruppsdefinition: policymaker 
Enligt definition i Millennium Ecosystem Assessment är en policymaker: 
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”A person with power to influence or determine policies and practices at an international, 
national, regional, or local level (www.greenfacts.org, 2007).” 
 

Under arbetet med uppsatsen har det visat sig att olika människor har olika 
uppfattningar om vilka yrkesgrupper som kan räknas till policyarenan, till exempel: 
journalister, tjänstemän, politiker, styrelseledamöter, förhandlare. Utifrån 
Stockholm Resilience Centres målgruppsdefinition är policymakers i första 
hand människor aktiva inom politik och beslutsfattande på den internationella 
arenan, inom stora mellanstatliga organisationer som exempelvis FN och EU. Det 
är denna definition av policymaker som åsyftas i uppsatsen. 

 

1.4 Avsändaren: Stockholm Resilience Centre 
1.4.1 Stockholm Resilience Centres kommunikationsplan 

I den kommunikationsplan som presenterades som en bilaga till Mistraansökan 
2006 beskrivs målsättningarna. Från forskningsinstitutet avser man 2012 att inom 
sitt verksamhetsområde ha nått inflytande på den globala arenan genom bland 
annat publicerandet av forskningsartiklar och framträdanden i medierna (se även 
forskningscentrets vision nedan). För att uppnå dessa mål har man valt ut ett antal 
strategier både för intern och extern kommunikation. Det finns ambitioner för att 
fastställa individuella kommunikationsplaner för varje enskilt forskningsprojekt, 
eftersom dessa skiljer sig åt i fråga om målsättningar och målgrupper. De generella 
strategierna berör fyra avgörande punkter: 
 

• Gain high-pro f i l e  reputation  
• Supply  key s takeholders  wi th demand driven  knowledge  
• Create  forum for dialogue  
• Active ly  part i c ipate  in  priori tized processe s  (Hermansson Török, 2006). 

 
I samtliga fyra finns policymakers med som delaktiga i dialoger, mottagare av 
forskningsinformation och råd. En av de kanaler man planerar att använda i 
kommunikationen med denna målgrupp är ett nyhetsbrev som enligt 
kommunikationsplanen ska innehålla forskningsnyheter och policy briefs. Syftet 
med policy briefs är att övertyga målgruppen om angelägenheten i ett aktuellt 
problem, samt nödvändigheten av att tillämpa den föreslagna planen och stimulera 
till handling (Young & Quinn, 2007). Övriga kanaler är: trycksaker, hemsida, media, 
personliga kontakter i form av konferenser, policy dialoger, seminarier, workshops, 
nätverk och kurser (Hermansson Török, 2006).  

 
1.4.2 Avsändaren: identitet och varumärke 

I den klassiska kommunikationsmodellen är avsändaren Stockholm Resilience 
Centre, budskapet resultat från den senaste resiliensforskningen och mottagaren 
(målgruppen) policymakers. Nyhetsbrevet är den kanal som budskapet ska sändas i.  
Detta utskick kommer i en tid då efterfrågan på elektroniska nyhetsbrev ökat. 
Samtidigt  som det allmänna nyhetsflödet som berör miljöfrågor ökat (Moberg, 
2007), vilket får till följd att konkurrensen om utrymmet hårdnat. I det 
informationsflöde som finns idag gäller det för företag och organisationer att 
tränga igenom bruset (Bergström, 1998). Tillit krävs för att kunden ska vilja lyssna 
på vad företaget eller organisationen har att säga och förtroende skapar trogna 
kunder. Att formulera en god affärsidé (vision) som grund för en tydlig identitet är 
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avgörande för företagets överlevnad (Bergström, 1998). För företag gäller att deras 
identitet kommer till uttryck i deras filosofi, inredning och formgivning, och 
uppnås genom val av strategi, ekonomi, information och marknadskommunikation 
På företaget måste det finnas konsensus kring fyra frågor: 
 
Identitet – det företaget är 
Profil    – det man vill vara 
Image    – det företaget uppfattas som 
Vision    – dit företaget strävar efter att komma i framtiden 
  
När dessa är fastställda och förankrade i organisationen kan ett framgångsrikt 
marknadsföringsarbete påbörjas. Då finns nämligen förutsättningarna till att öka 
kännedomen om företaget som önskvärt är positiv och enhetlig. Affärsidén är 
renodlad och tydlig vilket kan bidra till en känsla av samhörighet både internt och 
externt (Bergström, 1998).  
 
På ett företagsliknande sätt har Stockholm Resilience Centre arbetat fram en 
varumärkesplattform som beskriver organisationens identitet enligt nedanstående 
modell: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 3. (Peyron, 2007) 
 

Utifrån varumärkesplattformen har man utarbetat en vision: 
 

A world where social-ecological systems are understood , governed and 
managed, to enhance human well-being and the capacity to deal with 
complexity and change for the sustainable co-evolution of human civilizations 
with the biosphere (Hermansson Török et al, 2007). 

Personlighet 
Proaktiv möjliggörare 
Balanserad systemtänkare med 
världssamvete. 

Kärnverksamhet  
Tvärvetenskaplig forskning i världs- 
klass inom sammanflätade sociala och 
ekologiska system för vitalt beslutsfattande. 

Symboler och uttryck 
Blå planet, fjäril 

En del av Stockholms universitet 
KVA+BI+SEI 

Kultur och värderingar 
Organisk kreativitet 

Komplexitet 
Öppna arenor 

Kärnvärden 
Resiliens 
Forskning 
Transformation 
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2. Teoretiskt ramverk 
2.1 Perspektiv på kommunikation 

Inom det akademiska ämnet kommunikation förekommer olika skolor och 
perspektiv. För att åskådliggöra de skilda sätten att se på kommunikation följer här 
en redogörelse av den tyske filosofen och samhällsforskaren Jürgen Habermas 
kommunikationsteori. Jürgen Habermas är känd både inom och utanför 
samhällsvetenskapen tack vare sina två verk Borgerlig offentlighet (1961) och 
Kommunikativt handlande (1981). I den senare framlägger han sin 
kommunikationsteori. Habermas förklarar de olika rationalitetsformer människan 
kommunicerar på, vilket får följder för hur vi ser på och relaterar till varandra 
(Gripsrud, 2002). Enligt hans teori finns det två rationella kommunikationssätt. Det 
ena karaktäriseras av auktoritet och effektivitet och är målorienterat (Falkheimer & 
Heide, 2007). Statistik och siffror har en given plats och förs ofta fram som giltiga 
argument. Det andra sättet, kallat det kommunikativa handlandet, är hermeneutiskt 
och kännetecknas av dialog och förståelse. Som exempel på det kommunikativa 
handlandets frågeområden kan miljövård och kvinnofrågor nämnas. Olikheterna 
grundar sig i skilda krav på sanningskriterier och verklighetsuppfattningar 
(Gripsrud,  2002). Teorin kan förklara hur språkförbistring uppstår när företrädare 
för de olika kommunikationssätten möts.  
 
Falkheimer & Heide (2007) har gjort en förenklad modell av Habermas 
kommunikationsteori.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 1. Indelning av sociala handlingar enligt Habermas (Falkheimer & Heide, 2007). 

 

2.2 Datainsamling 
Med min egen bakgrund inom medie- och kommunikationsvetenskap som ett 
teoretiskt ämne sökte jag hämta information ifrån både yrkesverksamma 
nyhetsbrevsproducenter och forskare som kunde tipsa mig om vetenskapliga 
artiklar med anknytning till uppsatsens område.  
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Öppet strategiskt 
handlande 
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(systematiskt förvrängd 
kommunikation) 

Medvetet vilseledande 
(manipulation 
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Vid ett studiebesök på Killian Productions, vilka tillverkar nyhetsbrev åt bland 
andra Glocalnet och EuroCard, fick jag rekommendationen att tillgodogöra mig de 
handfasta råden på www.apsis.se. Dock med förbehållet att läsa och använda 
materialet källkritiskt, eftersom det inte var inom den akademiska kontexten. 
Genom de databaser (företrädelsevis Google scholar) som finns på Stockholms 
universitet söktes relevanta artiklar, vilket dock genererade ett klent resultat. Sökord 
innefattade ”newsletter”, ”environment”, ”environmental research”, ”policymaker” 
”policy”, ”communication” och/eller ”scientific communication”. Jonas Jonsson 
på JMK5 i Stockholm tydliggjorde den teoretiska avgränsningen gällande 
marknadskommunikation, PR  och marknadsföring. Han hänvisade till Berg och 
Jonssons (1991) bok Strategisk ledning på politiska marknader för att kontextualisera 
Stockholm Resilience Centres PR-arbete.  
 
Den litteratur som presenteras här nedan berör olika aspekter av uppgiften. Den 
representerar de skilda sätten att närma sig ämnet kommunikation på.  
 

2.3 Tidigare forskning och studier 
Carina Ihlströms doktorsavhandling The Evolution of a New(s) Genre analyserar 
forskarkommunikation som den har varit och hur den blir när man går från ett 
medium (papper) till ett annat (Internet). Vilka möjligheter och baksidor som finns. 
I denna medie- och kommunikationsvetenskapliga studie undersöker hon hur 
dagspressen förändrats när den överförts till Internet. Hon frågar sig vilka faktorer 
som påverkat det hon kallar för en evolution inom nyhetsgenren, hur användarna 
reagerar på medieadaptionen6 och hur layouten förändrats. Hon konstaterar att det 
i stort sett är samma grafiska regler som gäller för det tryckta mediet som för det 
webbaserade. Mycket av det Ihlström kommer fram till har framkommit genom 
studiet av allehanda praktiska webböcker som riktar sig till yrkesverksamma 
kommunikatörer, vilket till stor del bygger på sunt förnuft och praktiska 
erfarenheter. Häribland återfinns Krug (2000), Bergström (1998) och Frankel 
(2007), vilka det kommer att ges tillfälle att återkomma till.  
 
Alexander Hars (2003) tar ett omfattande grepp om forskarsamhället och dess 
kommunikation i vetenskapliga tidskrifter, så kallade journals. From Publishing to 
Knowledge Networks (Reinventing Online Knowledge Infrastuctures) undersöker både den 
vetenskapliga ontologin – själva kunskapsbegreppet, dess uppbyggnad och karaktär, 
samt förutsättningar för de vetenskapliga texterna att ta sig ut på nätet. Hars bryter 
ner den vetenskapliga texten i dess minsta beståndsdelar för att noga undersöka 
deras chans till överlevnad på nätet. Här konstateras att det finns mycket goda 
möjligheter att presentera sådant som pappersformatet inte tillåter. Som exempel 
nämns möjligheten att visa rörliga bilder, tredimensionella figurer och låta läsaren 
lyssna till ljudupptagningar. Detta kan innebära banbrytande förändringar och 
framsteg inom det vetenskapliga samhället, därigenom begreppet ”knowledge 
networks” som återfinns i uppsatsens titel. Internet har funnits tillgänglig för 
allmänheten sedan början av 1990-talet, sedan dess har utvecklingen snabbt gått 
framåt. Ny teknik skapar nya vetenskapliga sanningar och förändrar vår världsbild. 
 
Avslutningsvis vill jag belysa Jonathan Hasties bidrag till den nyligen utkomna Sage 
Handbook of Environment and Society. Hastie är doktorand på University of Essex där 
han undersöker i vilken utsträckning vetenskapliga råd appliceras av regionala 

                                                
5 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet 
6 Medieadaption är en överföring av en text från ett medium till ett annat. 
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fiskeriorganisationer och i vilken mån det leder till hållbar utveckling av 
fiskbestånden (American Association of the Advancement of Science, 2007). Hastie 
studerar samspelet mellan vetenskap och policy. I ”The Role of Science and 
Scientists in Environmental Policy” sammanställer han tidigare forskares ibland 
motstridiga resultat för att belysa skiljelinjerna mellan forskare och policymakers 
(Hastie, 2007). För att överbygga den misstänksamhet som ibland återfinns 
gentemot den andres verksamhet krävs ökad förståelse, men också en förbättrad 
kommunikation.  
  
Forskning betraktar Hastie (2007) som en social konstruktion enligt 
konstruktivistiskt sätt att se på kunskap: Resultaten påverkas av forskarens egna 
politiska åsikter, kulturtillhörighet och bakgrund. En viktig faktor beträffande de 
vetenskapliga resultatens trovärdighet, äkthet och genomslag är 
forskningsorganisationen. Faktorer som organisationens struktur, identitet och 
karaktär spelar in både hur forskningen genomförs, presenteras och emottas.  
 
Beträffande den forskning som är direkt policyrelaterad kännetecknas den enligt 
Hastie (2007) av: 
 

• Osäkra resultat 
• Tidsbegränsningar 
• Höga insatser   

 
Osäkra resultat kommer sig av att forskningen ligger i framkanten och rör sig där 
ingen varit förut. Därför kan man förvänta sig att resultaten komma att ändras med 
nya upptäckter och insikter. Bristen på tid, kortsiktig framförhållning och snabba 
beslut: tidspress är en del av policymakerns vardag. Inom områden där policymakern 
innehar sin post under en begränsad period, t.ex. som politiker, finns det inte 
möjlighet att vänta på vetenskapen. Detta samtidigt som forskare lever i en 
verklighet där det kan ta årtionden att producera riktiga resultat. (Vilket är fallet 
inom exempelvis klimatforskning.) Det föreligger viss risk för att forskningen i 
dessa sammanhang utnyttjas felaktigt eller ignoreras helt när det föreligger starka 
politiska intressen. Forskningen kan i värsta fall användas som politiska slagträn i en 
debatt. Här menar Hastie (2007) att forskningen ändock har ett viktigt inflytande 
över policybeslut: genom att definiera problem, utforma och klargöra för 
lösningarna och de konsekvenser de kan få.  
 
Det är tacksamt för politiker och andra policymakers att kunna använda sig av de 
siffror som resultaten genererar. Forskning används för att stödja politiska beslut, 
eftersom det anses legitimera beslutsåtgärden. 
 
Bland de studier Hastie (2007) refererar till går åsikterna isär om hur materialet 
används när forskarresultaten är osäkra. De kan antingen komma att tolkas så att 
de passar beslutsfattarens egna politiska agenda, men också för att förhala beslut i 
väntan på mer slutgiltiga resultat. Det sista kan göra sig gällande när åtgärderna är 
kostsamma och ett beslut kan få stora negativa ekonomiska effekter. Å andra sidan 
kan det bli mer kostsamt att vänta med åtgärder till dess att det finns säkra 
vetenskapliga bevis. Därför agerar en del policymakers enligt försiktighetsprincipen. 
 
Inom forskarvärlden bildas nätverk för att medlemmarna ska kunna dela med sig 
av sina resultat, samordna forskningen och vinna större utrymme internationellt. 
Speciellt tillsatta ”knowledge brokers” tillser att forskningen anpassas till 
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policyarenan i form av exempelvis rekommendationer. En del forskare sticker ut 
hakan och är delaktiga i politiska sakfrågor. Det finns exempel i Storbritannien och 
USA där enskilda forskare direkt påverkat politiska beslut. Här krävs dock bättre 
kunskaper om hur de svenska forskningsinfrastukturerna ser ut för att få en korrekt 
bild av Stockholm Resilience Centres förutsättningar. Påpekas bör även att Hastie 
framförallt studerat scientific assessments (ex. IPCC, Millennium Ecosystem Assessment), 
vilka skiljer sig från nyhetsbrevets format och tilltal. Studien är likaledes intressant 
och det finns anledning att återkomma till Hasties artikel senare. 
 

2.4 En modell för kommunikation 
Strategisk kommunikation 

Planerad kommunikation som bedrivs taktiskt där avsikten är att övertyga eller att 
få mottagarna att ändra sitt beteende är strategisk kommunikation (Falkheimer &  
Heide, 2007). Som praktik har strategisk kommunikation mycket gemensamt med 
corporate communication, men eftersom denna berör företag och utesluter andra 
organisationer passar strategisk kommunikation bättre i sammanhanget. 
 

Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av reflexiva och 
kritiska kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika publiker, 
intressenter och målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå 
övergripande organisatoriska verksamhetsmål (Falkheimer & Heide, 2007, s 44). 

 
I praktiken innebär det att leda organisationsmedlemmarna mot ett gemensamt mål 
under de förhållanden som råder inom och utanför företaget (Falkheimer & Heide, 
2007).  Det gemensamma målet utgör i detta fall av Stockholm Resilience Centers 
vision. Strategisk kommunikation utgör den sista av de fyra punkterna i denna 
mission: 
 

Stockholm Resilience Centre will advance the understanding of complex social-ecological 
systems, and generate new and elaborated insights and means for the development of 
management and governance practices, 

 
• through internationally recognized inter- and transdisciplinary research that integrates 

social science, the humanities and natural sciences, 
• by fostering an international arena for science, practice and policy dialogues, 
• through capacity-building by providing academic programmes and inputs to academic 

curricula and training, 
• and through strategic communication for improved policy and decision support, 
 
with the aim of securing ecosystem services for human wellbeing and building resilience for 
long-term sustainability (Hermansson Török et al, 2007). 

 
Strategisk kommunikation är identifieras och formuleras som en aspekt tydligt 
kopplad till forskningsinstitutets arbete med policyfrågor, som rör kontakten med 
policymakers.  
 
I de följande avsnitten kommer de tre delarna som utgör den strategiska 
kommunikationen belysas. Fokus i den här studien ligger på två av beståndsdelarna: 
PR och marknadsföring. 
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Figur 2. Treenighet. Strategisk kommunikation består av tre olika delar.  
Modell efter  Falkheimer och Heide (2007). 

 
 

2.4.1 Marknadsföring  
Marknadsföring är den process vilken företag använder sig av för att bygga 
kundrelationer, samt att skapa mervärde åt kunder (Kotler, 2005). Nästintill 
synonym med begreppet marknadsföring är Philip Kotler. Han är författare till ett 
stort antal läroböcker inom ämnesområdet och vunnit gehör för sina teorier, vilka 
varit begripliga och applicerbara. Han har även starkt bidragit till att fokus inom 
marknadsföring kommit att ligga på management (Lagrosen & Svensson, 2006). 
Kotlers marknadsföringsteorier kommer jag inte gå in på utan istället rikta fokus 
mot de senast publicerade teorierna inom ämnet. Litteraturen tenderar att fokusera 
på företagsvärlden, därför används uteslutande ordet företag. Min tes är att 
marknadsföringens regler är de samma för företag som för organisationer, eller 
forskningsinstitut som Stockholm Resilience Centre. Därför ska ”företag” i det 
följande stycket läsas och tolkas som ”företag och organisationer”. I den nyligen 
utkomna boken Marketing – broadening the horizons närmas marknadsförings-
begreppet genom att lyfta fram den senaste forskningen och mest aktuella 
perspektiven. Bland texterna återfinns Gummessons ”Relationship Marketing”, vilken 
berör det för närvarande populära fenomenet nätverk. Relationsmarknadsföring är, 
enligt författarens definition, interaktion i relationsnätverk. Inom 
nätverksmarknadsföringen handlar det om att skapa mervärde tillsammans med 
kunderna, istället för åt dem. Syftet är att på lång sikt bygga hållbara relationer och 
kundlojalitet (Gummesson, 2006). 
  
Nätverket kan relateras till resiliensteori i den mening att Gummesson (2006) ser 
nätverket som något föränderligt, oförutsägbart och ostrukturerat. Det kan 
relateras till både samhälls- och naturvetenskapen, inte minst för att Internet gjort 
sitt intrång och skapat ett helt nytt samhälle på nätverkets grundvalar (Castells 
(2000). Det är komplext och dynamiskt, vilket kräver att användaren kan anpassa 
sig. Inom nätverket påverkar och påverkas allt av vartannat.  

Public relations  
Organisations- 
kommunikation 

Marknadsföring 

Strategisk 
kommunikation 
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Marknadsföraren måste i sin roll identifiera nätverken och de inbördes relationerna 
för att kunna anpassa sin kommunikation. Tidigare marknadsföring har till stor del 
gått ut på att få kontroll över marknadssegment och få kunderna att köpa 
produkter, för att säkra företagets överlevnad. I nätverk finns det inga hierarkier – 
man ser helt enkelt kunden som en del av en större helhet (Gummesson, 2006). 
Inom all marknadsföring gäller det att identifiera kundernas behov för att kunna 
tillfredställa dessa. Det är alltså inte upp till ett fåtal individer inom organisationen 
att ägna sig åt marknadsföring. Det sker hela tiden och alla är inblandade (Dahlin, 
2006), även de kunder och leverantörer (vilka ingår i nätverket) som pratar väl om 
företaget. Inom företaget kan man identifiera två typer av marknadsförare: 
heltidsmarknadsförare och deltidsmarknadsförare (Gummesson, 2006). Den första 
gruppen är de som är anställda på företagets marknadsavdelning. Den andra 
gruppen är företagets samtliga anställda som i sina yrkesroller kommer i kontakt 
med noder i nätverket.  

 
2.4.2 Public relations – en fråga om legitimitet 

Den kommersiella marknaden är en av flera marknader på vilka företag och 
organisationer konkurrerar. På den politiska marknaden konkurrerar företag, 
förvaltningar, folkrörelser och intresseorganisationer om utrymme för att uttrycka 
sina ståndpunkter och idéer. Denna marknad är relevant att studera utifrån 
Stockholm Resilience Centres målsättningar. Marknadsbegreppet markerar 
organisationens beroende av utbyten och omvärlden: En bra insats leder till att en 
transaktion genomförs, inte alltid i fråga om pengar eller anslag, utan ökat stöd från 
intressenter eller medlemmar (Berg & Jonsson, 1991). På den politiska marknaden 
råder speciella strategiska förutsättningar. För att vinna opinionsmässigt stöd 
behöver en organisation skapa legitimitet för sin verksamhet. Grunden till detta 
läggs dels internt, inom organisationen, genom att skapa förtroende hos 
medarbetarna, dels externt i opinionsbildningen som verkar för att positionera 
företaget eller organisationen (ibid). I det följande avsnittet kommer 
legitimitetsbegreppet och de strategiska reglerna inom den politiska marknaden 
klarläggas.  
 
En svårighet som många ideella organisationer stöter på är relaterade till att de inte 
ser sig själva som tävlande på en konkurrensstark marknad (Feinglass, 2005), men i 
själva verket är konkurrensen hård. Förutsättningarna är de samma som för den 
kommersiella marknaden. Därför måste företag och organisationer i allt högre grad, 
även om de drivs av höga ideal, hitta en strategi som gör att de skiljer sig från 
mängden. Företaget, eller som i det här fallet: organisationen, behöver identifiera 
sina målgrupper för att ta reda på vad dessa behöver och efterfrågar. Även ett 
forskningsinstitut behöver ha en tydlig mission som klargör ståndpunkter och 
målsättning:  
 

If an organization does not have a clear message about its purpose and objectives, then that 
message will not be effectively communicated (Feinglass, 2005).  

 
Legitimering handlar om makt och handlingsutrymme. Berg och Jonsson (1991) 
gör skillnad mellan legitimitet och legitimering som den process genom vilken 
organisationen försöker nå legitimitet. Legitimitet är i detta sammanhang det stöd 
som finns för organisationens budskap, samt den förståelse som den allmänna 
opinionen har för det organisationen arbetar för och de spörsmål som dryftas 
(ibid). 
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På den politiska marknaden handlar det inte om de fysiska eller ekonomiska 
resurserna, utan om de ideologiska resurserna. Genom att hantera idéer och 
värderingar på rätt sätt förmår organisationen vinna opinion, vilket syftar till ökad 
legitimitet (Berg & Jonsson, 1991).  
 

2.4.3 Ideologisk identitet  
Det är av stor betydelse för ett företag eller en organisation att synas i medierna för 
att kunna positionera sig. Den identitet som framträder genom organisationens 
uttalanden, agerande och framtoning är även det som särskiljer den från andra 
aktörer inom samma område. Berg och Jonsson (1991) använder sig av begreppet 
ideologisk identitet. Ideologin kopplad till ett företag eller en organisation skapas 
dels i offentliga uttalanden som indirekt beskriver hur företaget eller organisationen 
ser på sig själv, dels i hur medarbetarna eller medlemmarna upplever 
organisationen. Ideologi ska i det här sammanhanget inte misstas för ett politisk 
ställningstagande, utan är snarare något som beskriver organisationens 
värderingsgrund och kultur. Det bör dock poängteras att Stockholm Resilience 
Centre bedriver en opolitisk verksamhet. Missionen är kopplad till organisationens 
självbild och har till uppgift att klargöra organisationens syfte (Berg & Jonsson, 
1991). Detta är även något Bergström (1998) hävdar, fast han använder sig av 
marknadens begrepp affärsidé.  
 

2.4.4 Profilering och positionering 
En organisation som agerar på den politiska marknaden måste vara förberedd på 
snabba förändringar. Den politiska vinden kan, bland annat beroende på den 
allmänna opinionen, plötsligt byta riktning och blåsa åt ett annat håll. En 
organisation som är skicklig och formulerar sina frågor och budskap så att de 
passar in i den aktuella debatten har vunnit mycket (Berg & Jonsson, 1991). En 
förutsättning, från organisationens sida, är att i ett tidigt skede skaffa sig en 
uppfattning om vad som står på den politiska dagordningen, för att på så sätt även 
finna argument som strider för den egna uppfattningen och åsikterna. Att 
”identifiera, formulera, lansera och driva politiska frågor” är en av de strategiskt 
viktigaste uppgifterna för en organisation i sammanhanget (ibid). Härigenom håller 
organisationen sin profil ständigt aktuell och vinner stöd och legitimitet hos 
medlemmarna genom att visa sitt ställningstagande.  
 
I ljuset av detta framstår det nyhetsbrev, som Stockholm Resilience Center planerar 
att ge ut, som ett redskap genom vilket man inte enbart kommunicerar den senaste 
forskningen utan även sina ideal och sin mission. Målsättningen är vid en första 
anblick att målgruppen ska läsa nyhetsbrevet, men i förlängningen handlar det om 
att få gehör för sina värderingar och sin agenda. Det ska tilläggas att nyhetsbrevet 
inte är den enda kommunikationskanalen, utan en del i Stockholm Resilience 
Centres större kommunikationsplan som det följer en redogörelse för på sidan 16. 
 

2.4.5 Organisationskommunikation 
Den tredje delen av strategisk kommunikation utgörs traditionellt sett av den 
interna kommunikationen på organisationsnivå. Numera, sedan uppfattningen att 
organisationer som något statiskt i stort sett övergivits, ser man på 
organisationskommunikation som samspelet mellan den interna och externa 
kommunikationen (Falkheimer & Heide, 2007). Inom forskningsfältet finns det tre 
olika synvinklar: ett där organisationskommunikation är ett specialområde (specialister 
som informatörer och kommunikationskonsulter har det som arbetsfält), ett annat 
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där det ses som ett fenomen (som huvudsakligen går ut på att definiera, kategorisera 
och begränsa själva ämnesområdet, samt att undersöka hierarkier, maktstrukturer 
och kultur inom organisationen). Slutligen betraktas organisationskommunikation 
som ett perspektiv genom vilket man försöker förklara och förstå organisationen och 
dess verksamhet. I den här uppsatsen används Stockholm Resilience Centres vision 
och mission som begränsning och definition av verksamhetens kultur och identitet. 
Någon djupare analys av organisationskulturen kommer det dock inte ges plats för.  
 

2.5 Kanalen 
Nyhetsbrev i ett praktiskt perspektiv 

Gällande den grafiska utformningen finns det gott om handfasta och praktiska råd 
från de professionella utövarna inom området. De är förankrade i den hårda 
verkligheten där konkurrens mellan olika företag vilka erbjuder liknande 
webbtjänster. Deras lösningar är tvungna att fungera för att överhuvudtaget få 
kunder. Häri finns teoriernas legitimitet och värde: De är beprövade i skarpt läge. 
Här passar det sig att påpeka att även om dessa är prövade i praktiken och tycks 
fungera finns det all anledning att förhålla sig kritiskt. Böckerna och råden de ger 
handlar ju på samma gång också om att sälja sina tjänster. Deduktion gör gällande 
att ju fler som hävdar samma sak desto större chans att det är sant. Häribland 
återfinns Apsis, som erbjuder tjänster inom Internetmarknadsföring, och Steve 
Kruger som arbetat som konsult åt amerikanska företag inom Internetbranschen. I 
denna studie blir dessa praktiska teorier föremål för kritisk prövning.  
 

2.5.1 Nyhetsbrev som medium 
Under åren 1998-2007 genomfördes en stor studie av nyhetsbrev utskickade via 
mejl. Bland länderna som var inblandade i studien återfinns USA, Sverige och 
Japan. Det som var aningen förvånande var att användarna hade en stark 
känslomässig relation till företag som skickade ut nyhetsbrev (Nielsen, 2007). 
Normalt sett anger Internetanvändare att det viktigaste med Internet är 
funktionalitet. Förklaringen fanns i att nyhetsbrev skickas direkt till din mejl och 
upplevs som personligt, vilket innebär att ett nyhetsbrev kan skapa ett starkare 
band mellan kund och företag än enbart en hemsida (ibid). I takt med att allt fler 
använder sig av mejlutskick i marknadsföringssyfte fylls konsumenternas inboxar 
snabbare, vilket i sin tur gör dessa mindre toleranta mot ytterligare mejlutskick. Det 
som inte upplevs som intressant och relevant läses inte. Även det nyhetsbrev som 
upplevs som bra kan bli ersatt av konkurrentens om detta täcker in samma område 
och tillfredställer kundens behov bättre (Nielsen, 2007).  
 
Tidigare skickades nyhetsbrev ofta ut i PDF-format, så även Albaecos nyhetsbrev 
EcoSensus och SDU (Science and Development Update). Formatet innebär dock 
att användaren måste klicka på en länk för att öppna själva nyhetsbrevet. En 
handling som för vissa uppfattas som omständligt – särskilt om konkurrenter har 
nyhetsbrev som är i html. Vidare är PDF-formatet framtaget för att läsas på papper 
än på skärmen.  
 
2005 gjorde Spirit Research, på uppdrag av Albaeco, en utvärdering av 
nyhetsbrevet EcoSensus. Bortsett från att nyhetsbrevet har en betydligt mera 
blandad målgrupp än den Stockholm Resilience Center siktar på, återfinns 
beslutsfattare även inom detta segment. På frågan om hur man läser EcoSensus var 
svaret att över hälften (54%) skrev ut det för att läsa det. Ytterligare 15% skrev ut 
det om det fanns sånt som intresserade dem (Granlund, 2005). Att ge ut ett 
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nyhetsbrev i ett sådant format som leder till att prenumeranten skriver ut på papper 
är inte idealiskt när avsändaren har ett tydligt miljöbudskap. Detta styrker 
Stockholm Resilience Centres val att anpassa ett nyhetsutskick till html.  
 
Det första läsaren möter, före själva nyhetsbrevet är ämnesraden i inboxen. Enligt 
en nyligen gjord amerikansk undersökning är det väsentligt att hålla denna kort. 
Mailboxens ämnesrad rymmer 30 tecken (t ex bokstäver) så ett intervall mellan 30 
och 40 tecken är att rekommendera (Miller, 2007). Att infoga nyckelord i 
ämnesraden är ett sätt att få läsaren att öppna mejlet, eftersom det kan vara just 
dessa mottagaren letar efter (ibid). Avsändaren ska framgå tydligt och här är 
nyhetsbrevets titel avgörande: titeln ska vara kopplat till organisationens namn och 
målsättning, men även lätt att lägga på minnet (Feinglass, 2005).  
 
För att skapa en ännu bättre relation med kunden bör nyhetsbrevet underlätta ett 
eventuellt avslutande av prenumeration. Detta kan verka motsägelsefullt, men 
handlar om att nyhetsbrevet är att betrakta som en service från avsändaren. Som en 
del av servicen måste kunden kunna upphöra sin prenumeration när han eller hon 
så önskar. Lika enkelt ska det vara att tipsa en kompis eller kollega om 
nyhetsbrevet. En länk gör att läsaren med ett musklick får upp en dialogruta och 
kan fylla i e-postadressen till den som ska tipsas. Det ska vidare även ges möjlighet 
att få tillgång till tidigare utgåvor av nyhetsbrevet. En länk till dessa är därför på 
plats. Dessa tre länkar ska finnas med i varje utgåva av nyhetsbrevet (Frankel, 
2007). 

 
En av fördelarna med nyhetsbrevet som kanal är att det är en återkommande 
företeelse. Det hjälper att bygga kundrelationen: organisationen uppmärksammar 
målgruppen på aktuella ämnen och har möjlighet att höja intresset för dessa 
(Feinglass, 2005). Ett nyhetsbrev som skickas ut via mejl har kort pressläggningstid 
och möjlighet att vara dagsaktuell. Det möjliggör ett ökat deltagande, eftersom 
mottagaren kan följa länkar och även ge direktrespons på nyheterna via forum eller 
mejl. Således är det nödvändigt att ange kontaktuppgifter till rätt personer inom 
företaget eller organisationen. 
 
Det är inte så stor skillnad på de webbläsare som finns på marknaden. Vissa kan ha 
en större känslighet för spam och osäkert innehåll än andra (Nielsen, 2007). Men i 
övrigt är funktionerna i stort sett de samma. Däremot är det inte säkert att alla har 
den senaste tekniska utrustningen, vare sig beträffande hårdvara eller mjukvara, 
vilket betyder att de inte har möjlighet att ta del av alltför avancerade grafiska 
lösningar. Det finns tekniska lösningar som möjliggör att nyhetsbrevet kan läsas 
både som vanligt mejl eller som html-kod. Det betyder dock inte att man ska 
krångla till det mer än nödvändigt. Anders Frankel (2007) uppmanar skapare av 
nyhetsbrev att undvika att lägga viktiga budskap, som rubriker, i bilder. 
Bakgrundsfärger är även det något som kan försvåra öppnandet av ett nyhetsbrev. 
 

2.5.2 Struktur och innehåll 
Struktur beskriver hur olika delar är placerade på den grafiska ytan. Det finns 
konventioner som i stor utsträckning styr nyhetsbrevets format. Detta har jag 
kunnat iaktta när jag samlat in material. Ute på marknaden finns det företag som 
erbjuder färdiga format (exempelvis Mailchimp7 och Constant Contact8), där 

                                                
7 http://www.mailchimp.com/resources/templates/index.phtml, 2007-11-10 
8 http://www.constantcontact.com/templates/email-newsletter/sample-templates.jsp, 2007-11-10 
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kolumner och rubriker har ett bestämt utseende och placering. Det beprövade 
tidningsformatet går delvis igen, som Ihlström (2004) konstaterade. Detta för att 
skapa igenkänning och underlätta läsningen. De flesta nyhetsbrev kräver att 
personen scrollar för att se samtliga nyheter och det är inte ovanligt att det är 
mycket text och att rubrikerna är långa. Något som går stick i stäv med vad 
proffsen rekommenderar. Även om fler och fler företag väljer att göra sina 
nyhetsutskick i html är varianterna många.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 3. Tre olika sätt att disponera text och bild i ett nyhetsbrev.  
 
 
Beträffande den grafiska utformningen rekommenderas enkelhet (Nielsen, 2007). 
Det ska vara lätt för prenumeranten att finna det de söker efter. Nyhetsbrevet ska 
avspegla den grafiska profil som återfinns på hemsidan och övrigt grafiskt material 
(Frankel, 2007), vilket hjälper till att stärka bilden av organisationens identitet 
(Feinglass, 2005). I kapitlet Conventions are your friends visar Krug (2000) på hur 
människan lärt sig vissa regler som gäller för Internet, till exempel att en olikfärgad 
del i en text är en länk. Detta är förstås något man bör använda sig av för att 
underlätta läsningen.  

 
Satsytan skiljer sig på ett påtagligt sätt från den traditionella grafiska formgivningen: 
En ”sida” kan göras oändligt lång genom scrollningsfunktionen. Dessutom har 
olika användare olika storlek och färgåtergivelse på sina skärmar, vilket påverkar 
nyhetsbrevet utseende. Ett pappersark är inte större än sina mått, vilka för en A4-
sida är 21x29,7 cm. Dispositionen kan således se lite annorlunda ut på nätet än för 
en pappersprodukt. Vissa universella regler finns dock att ta hänsyn till och några 
av dem, i sammanhanget betydelsefulla, kommer belysas här. Ljus och luft är 
viktiga inslag för hur läsaren uppfattar satsytan. Samspel mellan tomrum, text och 
bild hjälper till att skapa dynamik (Bergström, 1998).  
 
Internetanvändare avgör snabbt vad som är nyttig information, varpå de inte 
anstränger sig för att läsa övrig information på en sida (Krug, 2000). En del av 
förklaringen till varför hjärnan så snabbt fattar beslut ligger i behovet att 
sammanfoga delar till helheter och skapa  ordning i kaoset. Bergström (1998) 
klargör för detta i ett avsnitt om gestaltpsykologi: 
 
Närhet, likhet och slutenhet är tre faktorer som styr vår hjärna och påverkar hur vi 
uppfattar en sida. När saker befinner sig i närheten av varandra, samlat, förutsätter 
hjärnan att de hör ihop. Det går att tillämpa när man vill berätta att saker hänger 
ihop även innehållsmässigt. Likhet går ut på att hjärnan ordnar i röran av olika 
färger, formelement och strukturer och sätter ihop det som liknar vartannat. 
Slutenhet yttrar sig i att formgivaren avgränsar en text med en omgivande ram eller 
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bakgrundsfärg. Detta är ett sätt att markera exempelvis en faktaruta eller teknisk 
information. Rätt använd kan form attrahera och orientera (Bergström, 1998). 
 
Beträffande de språkliga och begreppsmässiga innehållen är rekommendationerna 
raka och okomplicerade: Det språkliga innehållet i ett nyhetsbrev ska vara 
lättbegripligt, enkelt och tydligt i ett nyhetsbrev (Feinglass, 2005). Rubrikerna, som 
ofta är det första textmässiga elementet ögonen faller på, ska vara korta och 
kärnfulla (Frankel, 2007). 
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3. Metod och metodtillämpning 
3.1  Kvalitativ forskningsintervju – den aktiva intervjun 

Steinar Kvales tio år gamla InterView är det flera författare inom samma fält som 
refererar till, däribland flera av medförfattarna till Qualitative Research. Holstein och 
Gubrium (2004) som bedriver socialvetenskapliga undersökningar har anlagt en 
metod de kallar för den aktiva intervjun. De menar att den är okonventionell då 
den skiljer sig från de positivistiska metoderna som strävar efter att producera 
objektiv sanning. Liksom andra forskare inom det humanistiska fältet framhärdar 
de inte att det endast finns en verklighet, utan att det finns utrymme för flera 
tolkningar. De beskriver den konventionella synen på intervjun som en pipeline för 
transport av information: när förutsättningarna är de rätta (t ex att frågorna är rätt 
ställda), kommer den önskade informationen ”forsa fram ur” intervjuobjektet. Att 
se intervjusituationen på ett sådant sätt är missvisande, inte minst då den sätter 
forskaren i en överlägsen position. Men framförallt eftersom de hävdar att kunskap 
och mening konstrueras i mötet mellan intervjuaren och den intervjuade, där vad 
som helst kan hända (Holstein & Gubrium, 2004). Forskaren har i den meningen 
ett öppet förhållningssätt till intervjun och den som intervjuas. Dessa tankegångar 
tar även Elizabeth Hirschman fasta på i en artikel som strider för att fler forskare 
inom marknadsföring ska genomföra humanistiska forskningsintervjuer. 
 

”The researcher is not viewed as being superior to the subjcts and […] must become 
educated to their world view (Hirschman, 1986).” 

  
Holstein & Gubriums (2004) ser på interaktionen som sker mellan intervjuaren och 
den intervjuade som något som bidrar till ett meningsskapande. Intervjun som ett 
samspel mellan människor kommer ur kritiken mot det objektiva synsättet inom 
psykologin. Det är ett postmodernistiskt synsätt som kännetecknas av synen på 
verkligheten som en social konstruktion (Kvale, 1996). Den aktiva intervjun kan 
här jämföras med den mellanmänskliga kunskapen: kunskapen finns varken inom 
enskilda personer eller i världen utanför, utan skapas i mötet mellan människor 
(Kvale, 1996). I processen återkommer man till två frågor: hur och vad. Hur 
uppkommer den meningsskapande processen och vad frågas och framställs. Det är 
en process som förhåller sig betydligt öppnare till genomförandet av intervjun, men 
som ställer desto högre krav på analys: här gäller det att vara disciplinerad och 
metodisk (Holstein & Gubrium, 2004). I intervjun läggs vikt på att se de inblandade 
som subjekt med erfarenheter och känslor som spelar in i sammanhanget. Det är 
en dynamisk process i vilken intervjuaren och den intervjuade skiftar position och 
möjliggör nya perspektiv och kunskap (Holstein & Gubrium, 2004). 
Intervjusituationen är olika från gång till annan, att genomföra samma intervju med 
exakt samma resultat två gånger är ej möjligt. Man kan inte förvänta sig att få 
samma svar vid de olika tillfällena eftersom förutsättningarna är annorlunda. 
Reliabilitet i den positivistiska meningen går inte att uppnå, men det är heller inte 
eftersträvansvärt.  
 
Även om epistemologi och ontologi är något som ofta verkar skilja 
naturvetenskapliga forskare från samhällsvetenskapliga finns det sådant som 
förenar dem: 
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What unites natural and social science research, including marketing, is that networks of 
relationships within which interaction takes place have the potential to describe and explain 
so much and perhaps even most of what we need to know (Gummesson, 2006, s 77). 

 
3.2 Kvalitativ intervju: praktiskt genomförande 

I ett företagssammanhang skulle denna del kallas marknadsundersökning och 
utföras annorlunda, men för att hålla studien inom den vetenskapliga kontexten 
används här metoden kopplad till begreppet kvalitativ intervju. Urval och 
tillvägagångssätt hänger samman med de vetenskapliga teorier som Steinar Kvale 
behandlar i InterViews (1996).  
 

3.2.1 Tillvägagångssätt 
Under intervjuerna fördes stödanteckningar. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
mobiltelefonens inspelningsfunktion. Direkt efter varje intervju lyssnades materialet 
igenom för att jag skulle kunna anteckna ner de, i sammanhanget, väsentliga 
delarna medan minnet var färskt. Materialet strukturerades som en förberedelse för 
analysen. En indelning i fem ämnesområden gjordes:  
 

• generella uttalanden om nyhetsbrevformatet 
• målgrupp  
• avsändare 
• den grafiska formen 
• nyhetsinnehåll och språk 

 
Strukturen gjorde det möjligt att jämföra de olika intervjupersonernas svar med 
varandra. Uppdelningen låg även till grund för dispositionen i ”Resultat”-kapitlet. 
 

3.2.2 Urval och metodkritik 
Urvalet ska vara ändamålsenligt enligt Larsson, s 56 (2000). Det handlar inte om ett 
slumpmässigt urval, som i den kvantitativa studien. Variationsurval har varit den 
grundläggande metoden, då namnen på intervjupersoner tagits fram med ändamål 
att ha olika yrkesroller, erfarenheter och därmed kunnat bidra med olika perspektiv. 
De personer som intervjuats i uppsatsens syfte var (i den ordning de blivit 
intervjuade): 
 

• Diplomat/förhandlare med mångårig erfarenhet av arbete inom och med  
internationella organisationer  

• Forskare inom statsvetenskap  
• Forskare med läkarbakgrund  
• Journalist med bakgrund inom SVT 
• Miljöchef på SIDA 
• Politisk sakkunnig på Miljödepartementet 

 
Bland de tillfrågade finns både de som agerar inom policyarenan och de som i sitt 
arbete försöker nå och påverka den samma. Urvalet svarar mot uppsatsens syfte 
och att söka få svar på vilka specifika behov och önskemål policymakers har. Ett 
alternativ hade varit att skicka ut en enkät till de som idag prenumererar på något 
av Albaecos nyhetsbrev och som företräder policyarenan och Stockholm Resilience 
Centres målgruppsdefinition. Då skulle jag emellertid gått miste om möjligheten att 
möta intervjupersonerna och registrera deras reaktioner på de nyhetsbrevsdummies 
som framställts. Mötet är i sig något av de viktigare vid genomförandet av en 
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kvalitativ intervju, eftersom resultat genereras i samspelet mellan den intervjuade 
och intervjuaren. För att kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar var det mer 
värdefullt att få ett mindre antal nyckelpersoners uttalanden, än att samla in 
material från olika enheter utan att ha en klar bakgrundsbild av intervjupersonen. 
Det framgick även under min kontakt med personer inom policyverksamhet att 
deras tid var begränsad och att deras scheman plötsligt kunde ändras, vilket i någon 
mån påverkade antalet intervjuer. 
 
Från början var nyhetsbrevet tänkt att riktas till två målgrupper: policymakers och 
forskare. Efter att ha läst marknadskommunikationsteori kom jag fram till att det 
inte var genomförbart att rikta nyhetsbrevet till flera målgrupper med olika 
förutsättningar och behov på en och samma gång. Särskilt inte två grupper som har 
så olika uppdrag och sätt att närma sig dessa. Det skulle dessutom vara svårt att dra 
några konkreta slutsatser om hur budskapet skulle utformas. Resultatet hade med 
största sannolikhet varit motsägelsefullt och svårt att behandla. Därför gjordes 
avgränsningen i att rikta budskapet enbart till policymakers. En del av den litteratur 
som inhämtats var till en början framtagen med tanke på forskarna som målgrupp. 
Förutsättningar ändrades i och med detta. Antalet intervjupersoner reviderades och 
ett större fokus på nyckelpersoner med kännedom om och erfarenhet inom 
policymaking blev föremål för intervjuerna. Med det låga antalet intervjupersoner 
(6 personer) kan man dra slutsatsen att generaliserbarheten är begränsad. 
Resultaten kan visa på tendenser i det specifika fallet – rörande Stockholm 
Resilience Centre, men kan även vara av intresse och vetenskaplig relevans utanför 
dess ramar. Framförallt eftersom ämnesområdet är specifikt och outforskat i 
vetenskapliga sammanhang, vilket kan uppmuntra andra till att fördjupa sig i 
ämnet.  
 

3.2.3 Preferenstest 
När företag tar fram nya produkter är det vanligt att tillsätta testpaneler som 
utvärderar produkterna innan de når marknaden. Avsikten är att anpassa produkter 
mot marknaden så att de motsvarar kundernas efterfrågan och på så sätt även spara 
företagets pengar. Sandén (2007) beskriver olika nivåer av kundinblandning, från 
ingen alls till att svara på enkäter eller att vara delaktiga i själva gruppen som 
designar den nya produkten. Fördelarna med att låta kunden komma till tals är, 
förutom de rent ekonomiska, att lära känna kunderna och deras vardag, vilket kan 
ge ett försprång på en marknad som kännetecknas av hög konkurrens. Därtill kan 
företaget eller organisationen få kännedom om hur kunden betraktar företaget och 
därmed stärka eller ge förutsättningar för att förändra denna bild. Preferenstestet 
som genomförts i samband med intervjuerna ämnar att ge en bättre bild av 
målgruppen policymaker och hur deras speciella behov ser ut. Nyhetsbrevet ses i 
sammanhanget som en produkt, vilken utvecklas för en specifik marknad. Genom 
att lyssna på intervjupersonernas spontana uttalanden vid visandet av nyhetsbreven 
kan mycket utrönas om både utformandet, men även om hur målgruppen ser 
budskapet och dess avsändare. Preferenstesten genomfördes vid respektive 
intervjutillfälle. 
 

3.2.4 Nyhetsbrevprototyper 
Ett sätt att få reda på vilken form som tilltalar målgruppen direkt genom att 
presentera olika grafiska upplägg i PowerPoint. Genom att ställa olika grafiska 
lösningar emot varandra kan den tillfrågade få en konkret bild av hur slutprodukten 
ska se ut och därmed tankemässigt sätta sig in i en tänkt situation. Utformandet av 
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nyhetsbreven föregicks av ett insamlande av e-nyhetsbrev från olika avsändare. En 
formanalys av nyhetsbrevens struktur gjordes. Med viss hjälp från Stockholm 
Resilience Centres webbredaktör tog jag fram tre olika lösningar eller prototyper 
som kom att kallas nyhetsbrevdummies. De element som mest motsvarade 
nedanstående kriterier fick ligga till grund för de nyhetsbrevdummies som visades 
för intervjupersonerna: 
 
• Universella grafiska regler  
• Rekommendationer från Internetmarknadsförare  
• Att nyhetsbrevet är förenligt med kommunikationsplanen 
• Personlig smak (eftersom det inte finns någon grafisk profil att förhålla sig 

till, utgick jag från tidigare publicerat material från Stockholm Resilience 
Center, kombinerat med egna preferenser, främst i fråga om färgval) 

 
Att lägga tid på att psykologisera och filosofera kring den fjärde punkten: personlig 
smak, är inte en del av uppgiften. Det är dock viktigt att vara medveten om att 
formelement som färgval och typsnitt kan påverka försökspersonerna uppfattning 
av de presenterade lösningarna.  
 
Innan de sex intervjuerna genomfördes utfördes testintervjuer på försökspersoner 
med koppling till Stockholm Resilience Centre. Vid detta tillfälle utgick intervjuerna 
ifrån tre modeller av nyhetsbrev som jag hade tagit fram i PowerPoint. Efter denna 
testomgång konstaterades att det inte var tidsmässigt möjligt att ha tre modeller. 
Det var bättre att fokusera på ett par genomarbetade modeller och därmed kunna 
ägna mer tid åt dessa två. Det blev även lättare för intervjupersonen att komma 
ihåg föregående bild och jämföra det alternativ eller inslag de föredrog mest, istället 
för att behöva trycka fram och tillbaka i datorn mellan flera olika alternativ. 
Preferenstesterna var ytterligare en dimension i den aktiva intervjun där 
intervjupersonen fick vara deltagande och använde sig av datorns piltangenter, 
flyttade blicken över skärmen, pekade och kommenterade.  
 
De två modellerna skiljer sig främst grafiskt (färgval, form och struktur), men även 
innehållsmässigt, avseende antal och val av nyheter. Samtliga nyheter visas på 
skärmen samtidigt. På så sätt ska läsaren inte behöva scrolla ner för att få tillgång 
till informationen. Det är 3 respektive 4 nyheter i nyhetsbrevdummiesarna. Med 
hänsyn till att den mänskliga hjärnan bara kan hålla reda på ett begränsat antal saker 
samtidigt. Nyheterna är tagna från Stockholm Resilience Centres hemsida 
(www.stockholmresilience.su.se) den 5 november 2007. 
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Figur 4. Nyhetsbrev 1 
 

Nyhetsbrev 1  
Bannern, med avsändarens logotyp, ligger överst och är uppdelad. De tre organisationernas 
logotyper ligger på olika sidor av Stockholm Resilience Centre-rubriken. Den logotyp som 
här syns för Beijer Institute är sedan undersökningen genomfördes ersatt med en nyare 
version (se www.beijer.kva.se). 
 
Här ligger de fyra nyheterna i avgränsade rutor. Dessa har rundade hörn, som för tankarna 
till organiska former. Det finns ingen tydlig hierarkisk indelning av nyheterna, men en 
huvudnyhet: den stora rutan överst till vänster. Två av nyheterna lockar läsaren med citat 
av personer med koppling till Stockholm Resilience Centre. Länkarna, vilka är i orange 
text, leder antingen till fördjupande texter eller kommentarer, samt grafiska presentationer 
eller videoinspelade intervjuer.  
 
Typsnittet är det för webben anpassade Verdana. Rubrikerna är i fetstil. 
 
Bakgrundsfärgen är orange, vilket är en färg som använts flitigt i Stockholm Resilience 
Centres olika affischer och broschyrer. Färgen återfinns även i foajén på Kräftriket 2B.  
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Figur 5. Nyhetsbrev 2 

 

Nyhetsbrev 2 
I bannern ligger de tre logotyperna för Stockholms universitet, SEI och Beijer Institute 
samlade till vänster om Stockholm Resilience Centre-rubriken.  
 
Textblocken är fyra, varav tre är nyheter och den fjärde är en presentation av en av 
Centrets medarbetare. Rubrikerna, liksom texterna, är förkortade, efter orginaltextens 
efterbehandling. Länkarna består endast av dubbelpilar, vilka är konventionella tecken som 
indikerar att ”forsättning följer”.  
 
En viktig skillnad från det första och andra nyhetsbrevet är att den andra har bilder, vilka 
illustrerar nyheterna. 
 
Typsnittet är det samma som i föregående exempel.  
 
Bakgrundsfärgen är i en dämpad beige ton. Bannern är i en mörkare ton i samma färgskala. 
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4. Resultat och diskussion 
I detta avsnitt har resultatavdelningen vävts ihop med diskussionen med avsikt att 
uppnå en syntes mellan teori och resultatet från intervjuerna. Förhoppningen är att 
ge läsaren ett bättre förståelse för materialet i sin helhet. Texten är indelad efter 
teoridelens struktur. Den har sin början i de generella aspekterna av nyhetsbrev,  
fortsätter med målgrupp och avsändare och avslutas med de formmässiga 
detaljerna rörande nyhetsbrevet. 
 

Allmänt om själva formatet nyhetsbrev 
Samtliga intervjupersoner prenumererar på elektroniska nyhetsbrev. Det skiljer sig 
något åt vem avsändaren är och det handlar till stor del om de olika 
intervjupersonernas yrkesuppgifter och bevakningsområden. Vissa nyhetsbrev 
nämndes av flera av de intervjuade. Häribland återfinns Naturvårdsverkets dagliga 
utskick som innehåller en till tre stora nyheter (oftast två) med anknytning till 
miljöfrågor. Det som tilltalar är att urvalet redan är gjort, det vill säga att läsaren 
inte behöver sålla bland en stor mängd nyheter. Vidare anger avsändaren redan i 
ämnesraden vilka nyheter nyhetsbrevet innehåller, en avgörande detalj för 
mottagaren (Miller, 2007). Naturvårdsverkets nyhetsbrev är på svenska, vilket vid 
ett intervjutillfälle angavs som ett krav för att läsa det. Naturvårdsverkets 
nyhetsbrev grundar sig på information som tryckts eller publicerats i någon av de 
medierna i Sverige. Det finns även andra nyhetsutskick från Naturvårdsverket, men 
dessa skiljer sig bland annat i fråga om antalet nyheter, bevakningsområde, samt att 
de inte utkommer varje arbetsdag. Myndighetens nyhetsbrev bekräftar 
Internetmarknadsförarnas poänger: pdf-formatet har övergivits för det 
webbanpassade html-formatet, rubrikerna är kärnfulla och nyheterna kortfattade 
och begreppsmässigt okomplicerade och nyhetsbrevets avsändare framgår tydligt 
(Frankel, 2007 & Feinglass, 2005). Det är ingen tillfällighet att intervjupersonerna 
minns Naturvårdsverkets nyhetsbrev och nämner det i positiva ordalag. Två 
personer berättade att de prenumererade på ett nyhetsbrev med 
resiliensanknytning: Resilience Alliance sades vid dessa tillfällen vara det enda 
existerande nyhetsbrevet med resiliensperspektiv. Däremot har detta utskick, enligt 
intervjupersonen i fråga, en mer akademisk inriktning, vilket har konsekvenser för 
vem som läser det. Detta skapar en unik situation för Stockholm Resilience Centres 
nyhetsbrev, eftersom det får en alldeles egen nisch i fråga om sin målgrupp. Det 
kan närmast betraktas som en marknadsfördel. Resilience Alliance har dock inte 
glömt bort policymakers helt. De har tagit fram handlingsdokument (Assessing and 
managing resilience in social-ecological systems: A practitioners workbook) avsedda för denna 
grupp. När det gäller de tillfrågade personernas inboxar framgår det att 
belastningen är hård. Bland de tillfrågade fanns det de som fick så mycket som 50-
100 mejl om dagen. Det tar tid att gå igenom det som skickats till dem och då gäller 
det för mottagaren att urskilja vad som är viktigt och angeläget. I inboxen är det 
första som möter mottagaren ämnesrad och avsändare.  Om brevet öppnas och 
läses avgörs redan där utifrån den bild mottagaren har av avsändaren och dennes 
budskap, samt hur nyhetsinnehållet uppfattas utifrån vad som står i ämnesraden.. 
En tydlig avsändare, med ett klart budskap och som drivs av sitt målgruppstänk 
attraherar och vinner läsare (Feinglass, 2005).    
 

Målgrupp 
De tillfrågade hade i flera av fallen åsikter om målgruppen policymaker. Två av 
intervjupersonerna tyckte att begreppet måste specificeras ytterligare. Journalisten 
ansåg att även hennes yrkeskår räknas till policymakers. Detta eftersom svenska 
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politiker och tjänstemän läser svenska dagstidningar för att bilda sig en uppfattning 
om omvärlden, samt att medierna påverkar den allmänna opinionen. Journalisterna 
har makten att göra urvalet för vad som ska publiceras i tidningen. Journalister är 
således policymakers, men ingår inte i den aktuella målgruppen. Stockholm 
Resilience Centre avser publicera pressmeddelanden skrivna på svenska som riktar 
sig till framförallt nyhetsredaktionernas journalister (Hermansson Török, 2007).  
 
Någon tyckte att man skulle vara så specifik i sin målgruppsdefintion att man hade 
en person i åtanke när man skrev nyhetsbrevet. Denna person är den som skulle 
kunna göra störst skillnad, genomföra förändringar, med den information 
avsändaren kunde tillhandahålla. Det gäller, enligt intervjupersonen ovan, att ha en 
förståelse för policymakerns vardag. Detta var något flera återkom till: för att hitta 
rätt tilltal, vinkel och nyhetsinnehåll måste man ha en uppfattning om hur 
informationen används och hur policymakern tänker. Forskningsnyheter, hur 
avgörande de än må vara, har inget självändamål. En nyhet från forskarvärlden 
skriven på ett akademiskt språk är ointressant för policymakern, den måste 
kontextualiseras och konkretiseras för att bli betydelsefull och användbar i 
policymakerns ögon. Med detta menas att forskningsresultaten ska visa på orsak- 
och verkan-samband. Det får gärna, eller ska, framgå vilka lösningar eller åtgärder 
avsändaren föreslår. Den politiskt sakkunniga ville till exempel se riktlinjer för 
miljöpolitiska åtgärder. Att tillmötesgå dessa önskemål är att forma nyhetsbrevets 
innehåll och språk sex personers uttalanden. Därmed inte sagt att det kommer att 
tilltala samtliga policymakers som avsändaren har för avsikt att nå.  
 
Det har skett framgångar för forskningen på den politiska arenan under de senaste 
åren. IPCC-rapporterna fick tack vare sitt ekonomiska perspektiv politisk 
legitimitet (Larsson, 2007). Sverker Sörlin (2007), professor i miljöhistoria på Umeå 
universitet, menar att en del av förtjänsten är Al Gores (en uppfattning som delades 
av Nobelkommittén som delade fredspriset mellan IPCC:s styrelse och Gore). 
Förklaringen till Gores framgång ligger i hans berättarteknik: Han börjar med det 
angelägna, som är knutet till politiken, och tar naturvetenskapen till sin hjälp för att 
visa på lösningar (Sörlin, 2007). Hans retorik börjar således med känslomässiga 
patosargument och avslutar med logos – fakta.   
 
En kommunikationsplan beskriver ett långsiktigt arbete. Nyhetsbrevet är en del i 
arbetet att nå en av målgrupperna. Två av de tillfrågade föreslog andra aktiviteter 
för att fånga in målgruppen och för att väcka intresset för nyhetsbrevet. De nätverk 
som Stockholm Resilience Centre ingår genom sin personal skulle få en större 
tyngd. När någon man känner sedan tidigare rekommenderar ett nyhetsbrev har det 
en referensperson, vilket ger en garanti för att det är läsvärt. Side-events är ett annat 
sätt att nå målgruppen och skapa ökad kännedom om Stockholm Resilience Centre. 
Båda dessa förslag är inbakade i kommunikationsplanen. Intervjupersonernas 
tankar bekräftar att man från forskningsinstitutets sida är på rätt spår.  
 
Eftersom forskningsinstitutet befinner sig i startgroparna av sin verksamhet har 
tidigare kontaktnät och forskningsnätverk betydelse i kommunikationen. SIDA:s 
miljöchef poängterade nyttan med att använda sig av professionella nätverk i form 
av kommunikationsallianser. Dessa har befintliga system för hantering av den typ 
av forskningsinformation som Stockholm Resilience Centre kan erbjuda.) Det ges 
möjlighet att få en bättre relation mellan marknadsförare och publik. Där 
marknadsföraren ser sig själv på samma plan som sin kund och försöka förstå och 
agera utifrån kundens intressen, vilket ligger i linje med Gummessons (2007) teorier 
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kring nätverksmarknadsföring. Nätverket är den förklaringsmodell som illustrerar 
både kanalens (Internet) egenskaper och den kommunikationskontext 
forskningsinstitutet befinner sig i. I nätverket är budskapets mottagare delaktig och 
aktiv. Nyhetsbrevet är en aktiv kanal, eftersom mottagaren själv väljer vilka nyheter 
hon vill läsa och hur. Det är lätt att få kontakt med rätt personer inom 
avsändarorganisationen eftersom kontaktuppgifterna anges vilket bidrar till 
återkoppling i systemet.  
 
Bland intervjupersonerna var det flera som berättade att deras 
informationssamlande innebar surfande på nätet. Eftersom policydokument 
återfinns på nätet är detta ett sätt för policymakers att få tillgång till information. 
Att kopplingen mellan nyhetsbrevet och hemsidan (se Frankel, 2007) har betydelse 
blir återigen bekräftat.  
 

Avsändaren 
Även om Naturvårdsverkets nyhetsbrev hade ett högt anseende hos flera av de 
tillfrågade påpekade en person att avsändaren är en myndighet, vilket förutsätter ett 
speciellt språk. Mottagaren förväntar sig i detta sammanhang att nyheten ska vara 
objektiv och oförvanskad. När det gäller Stockholm Resilience Centre ville flera av 
intervjupersonerna se tydligt vem avsändaren var och gjorde, samt vad denna stod 
för. Journalisten frågade vid upprepade tillfällen: ”Vad vill ni?”. En av forskarna 
menade att det fanns utrymme för att uttrycka forskningsinstitutets agenda i 
nyhetsbrevet. Nyheterna skulle återge Stockholm Resilience Centres 
resiliensperspektiv på aktuella händelser för att bidra till att uppnå detta.  
Diplomaten efterfrågade en profilering av organisationen samt kännedom om dess 
målsättning. Dessa tankegångar avspeglar nyhetsbrevets bredare funktion – som en 
del av kommunikationsplanen och pr-arbetet. Avsändaren använder kanalen för att 
befästa sin identitet och position på den aktuella marknaden, vilket anknyter till  
tankarna kring strategisk kommunikation och framförallt Berg & Jonssons (1991) 
teorier. För att återknyta till de retoriska grundelementen i form av logos, ethos och 
pathos: Som det forskningsinstitut Stockholm Resilience Centre är kommer styrkan 
ligga i de vetenskapliga resultat som genereras, vilka kan kopplas till logosaspekten 
hos en talare. Seriösa forskningsresultat stärker trovärdigheten i budskapet. Ethos 
förmedlas i form av den identitet som forskningsinstitutet förmedlar som 
avsändare. Slutligen kommer grafisk framtoning; färger och bildval, samt ordval att 
bidra till hur läsaren upplever av nyhetsbrevet. Dessa estetiska aspekter vädjar till 
läsarens känslor och skapar sympati. Därmed är hela spektrat av retorikens 
grundläggande verktyg representerade. 
 

Form 
Intervjupersonernas åsikter var delade beträffande det presenterade nyhetsbrevets 
design. Två personer tyckte att det första förslaget var originellt eller snyggt. Medan 
ett par andra personer satt tysta innan de sa att de inte gillade formen eftersom den 
var missledande (”reklamkänsla”) eller obegriplig. Eftersom nyhetsbrev och 
hemsida är delar av den grafiska profilen måste det grafiska språket vara det samma 
i dem båda (Bergström, 1998). Är nyhetsbrevet formmässigt skiljt från hemsidan 
skapar det förvirring (Frankel, 2007). Ett ledord beträffande formen var enkelhet. 
Flera personer efterfrågade en design som är okomplicerad och följer de oskrivna 
regler beträffande formen på ett nyhetsbrev. Dessa uttalanden återspeglar det 
praktiker som Krug (2000) och Frankel (2007) fasthåller. Nyhetsbrev styrs av 
konventioner: Formatet skapar förväntningar hos mottagaren och tillmötesgår man 
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inte dessa blir resultatet otydligt och svåranvänt. Någon tyckte inte att färgen skulle 
ha någon betydelse när det gällde läsbarheten av nyhetsbrevet. Så tyckte inte en 
annan som gillade den första varianten (orange bakgrundsfärg) och tyckte att det 
andra exemplet var för blekt (beige och grå bakgrund). Det var tydligt att färgvalet 
styr de känslomässiga associationerna till organisationen, vilket kan ses som ett led i 
varumärkesarbetet. Med färg och form sänder avsändaren signaler som påverkar 
läsningen och är relaterat till gestaltningspsykologin (Bergström, 1998). Så var 
åsikterna olika om huruvida man skulle klumpa ihop alla logotyperna (som i 
Nyhetsbrev 2) eller splittra upp dem i bannern (Nyhetsbrev 1).  
 
Alla var positiva till bilderna i det andra exemplet. De väckte intresse och verkade 
hjälpa läsarna att orientera sig i texten. Det sågs som en självklarhet att 
organisationslogotyperna skulle vara klickbara så att det gick att komma till 
respektive hemsida. Det fanns även önskemål om att finna en länk till Stockholm 
Resilience Centres hemsida.  
 

Innehåll, språk och tilltal 
Nyheterna var i exemplen tre respektive fyra stycken. I det första exemplet var 
rubrikraden och textinnehållet oförändrat från originaltexten på Stockholm 
Resilience Centres hemsida. I det andra exemplet hade rubrikerna kortats ner och 
fått en mer löpsedelmässig inriktning. Vissa länkar hade ändrats.  
 
När det gäller språket var flera av intervjupersonerna skeptiska till att nyheterna var 
på engelska. De som främst visade sig tveksamma var en av forskarna, journalisten 
och den politiskt sakkunniga. Anledningen var framförallt att många av de 
ämnesspecifika begreppen var svårbegripliga och krävde förkunskaper. Rubrikerna, 
men även textinnehållet var för komplicerat och på en nivå som intervjupersonerna 
tyckte var för akademiskt – det innehöll alltför många facktermer. Det väcker 
frågor om hur man på lämpligast sätt ska skriva om de fenomen man från 
Stockholm Resilience Centres håll ägnar sig åt. Kan man förvänta sig att läsarna 
själva tar reda på vad olika nyckelbegrepp står för? Ska man ha en 
begreppsförklarande ordbok på hemsidan eller ska man försöka hitta andra 
begrepp som beskriver fenomenen? En av forskarna som har en bakgrund inom 
statsvetenskap ansåg att det bästa forat för information som riktas till policymakers 
är webbloggar. Dels för att det skapar förutsättningar för att kunna uttrycka åsikter 
och dels för att skribenten kan redogöra för forskningsresultat genom att sätta dem 
i en bredare samhällskontext. Konsekvenserna som forskningen pekar på når 
således en högre grad av konkretion. Något som flera av intervjupersonerna 
efterfrågade. En starkare kopplingen till ekonomi efterfrågades, samt en koppling 
till den allmänna opinionen eftersom detta angavs vara saker som är viktiga för 
policymakers.  
 
Länkarna ansågs inte vara tillräckligt intressanta eller relevanta innehållsmässigt. 
Vid flertalet av intervjuerna var jag tvungen att förklara att det rörde sig om filmade 
intervjuer eller annat material. Intresset ökade därvid och förslag till bättre grafiska 
lösningar lades fram av de mest engagerade intervjupersonerna.  
 
Den politiskt sakkunniga använde sig av bilder och diagram i presentationer och 
diskussioner. Hon ville därför se mer av sådant material, samt vara säker på att det 
var tillåtet att kopiera och återproducera dessa. Det var även andra som uttryckte 
önskemål om att kunna skriva ut informationen i nyhetsbrevet. En print-ikon 
efterfrågades. Den statsvetenskaplige forskaren ansåg att nyhetsbrev var bra att 



 80 

trycka ut och ta med vid möten med policymakers. Han såg en risk med att det var 
ett för stort gap mellan de korta och enkla nyheterna i nyhetsbrevet och de 
vetenskapliga artiklar som Stockholm Resilience Centre publicerar.  
 
I avsnittet med tidigare forskning och studier framgår att detta ämne fortfarande är 
tämligen outforskat. Därför ser jag flera möjliga ingångar till fortsatta studier: 
 

• Undersöka policymakers medieanvändning relaterad till 
miljökommunikation (utifrån en väl definierad avgränsning av begreppet 
policymaker) – för att få en uppfattning om vilka kanaler och avsändare de 
har förtroende för.  

• Från information till beslut. Visa hur policymakers använder sig av nyheter 
och annan information i sitt arbete. Finns det några tydliga tendenser? 

• Forskningsvärlden produktion av vetenskap för policy inom 
tvärvetenskapliga miljöfrågor i allmänhet och resiliensforskning i synnerhet. 
Finns det behov för knowledge brokers inom dessa områden även i 
Sverige? 

5. Slutsatser 
För att återknyta till de frågeställningar som lades fram i början av uppsatsen, skulle 
jag vilja börja bakifrån.  

• Hur kopplas nyhetsbrevet till forskningsinstitutets kommunikationsplan, 
med dess mission och vision? 

 
Nyhetsbrevets roll i kommunikationsplanen är att förse policymakers med 
forskningsnyheter och policy briefs. Det är en del av Stockholm Resilience Centres 
strategi att vara med i den internationella diskussionen rörande hållbarhetsfrågor. 
Kommunikationsplanen beskriver policymakers som en av sina målgrupper och 
många av kommunikationshandlingarna är riktade mot dessa. Frågan rör 
forskningsinstitutets identitet och den möjlighet nyhetsbrevet innebär att agera 
ambassadör för kärnvärdena. Nyhetsbrevet bidrar till att befästa Stockholm 
Resilience Centres profil.  
 
Det finns stora möjligheter för forskningsinstitutet att lyckas i sina föresatser, 
eftersom det politiska klimatets vindar för närvarande blåser i rätt riktning. Det 
finns en vilja och ett tryck på att förändra, vilket påverkar beslutsfattarnas intresse. 
Förebild finns i en av Nobels fredspristagare Al Gore med förståelse både för 
journalistiken, forskningen och den politiska spelplanen (Sörlin, 2007).  
 
I missionen som är hela forskningsinstitutets strategi för att nå visionen är 
policymakers delar av två av föresatserna.  
Nästa punkt rör målgruppens behov: 

• Vilka specifika behov har policymakers? 
 
Det som karaktäriserar policymakern är pressade tidsplaner, överflöd av 
information och språkliga barriärer. Nyhetsbrevet ska ses som en service åt 
målgruppen. Det gäller att göra ett målgruppsanpassat urval av nyheter och tillse att 
dessa har ett tydligt policyfokus. Avsändaren behöver med anledning av detta 
förståelse för de processer och ansvarområden mottagaren agerar inom och utifrån. 
Problemet är inte brist på information, utan svårigheter att få tag i ”rätt” 
information. 
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Slutligen själva uppsatsens kärnfråga: 

• Hur ska ett nyhetsbrev, med Stockholm Resilience Centre som avsändare, 
utformas för att tilltala målgruppen policymakers? 

 
När det gäller att formulera nyheter från forskningsvärlden ställs särskilda krav. Det 
renodlade akademiska språket fungerar av erfarenhet dåligt i policyvärlden, därför 
måste vetenskapliga uppsatser genomgå efterbehandling för att appellera till de 
specifika behov policymakers har. Textproducenter med journalistisk bakgrund 
eller forskningsbakgrund och erfarenhet av policy skulle kunna tänkas anlitas för 
uppgiften att skriva skräddarsytt material till den betydelsefulla målgruppen. 
 
Det är inte frågan om att genomföra förändringar inom forskningen eller 
policyvärlden, snarare handlar det om att acceptera olikheterna och identifiera det 
som krävs för att underlätta kommunikationen. Ett nyhetsbrev kan bidra till detta.  
I Habermas kommunikationsteori innehar Stockholm Resilience Centre en unik 
position i gränslandet mellan det kommunikativa handlandet och det strategiska 
handlande. Att kunna behärska olika former av kommunikation är definitivt en 
konst. Det är inte säkert att en och samma person som forskar och presenterar 
resultatet för policymakers i framtiden.  
 

5.1 Rekommendationer 
Nyhetsbrevet ska inte bara vara ett forum för övertalning. Det är, liksom andra 
nyhetsbrev, en service till läsaren. I det här fallet går servicen ut på att få tillång till  
forskningsresultaten och förstå de effekter vi kan förvänta oss att få leva med. 
Klimatfrågan gäller att nå målgruppen i rätt skede för att beslut ska kunna tas innan 
det är för sent. Det handlar om tajming och om hur man säger vad och när! 
 
Avslutningsvis följer fem riktlinjer rörande forskningscentrets nyhetsbrev. 
 
1. Relationsmarknadsföring 
Nyhetsbrevet bidrar till att skapa en relation till den avsedda målgruppen. I 
relationen gäller det att vara konsekvent, inte minst i uppstartsfasen, när publiken 
har låg kännedom om forskningsinstitutets mission och vision. Genom att framstå 
som en tydlig avsändare förmedlas ett klarare budskap. Nyhetsbrevet blir i 
sammanhanget en viktig ambassadör för Stockholm Resilience Centres budskap: 
Det är en återkommande företeelse (utkommer 1 gång/månad) och levereras till 
prenumerantens mejlbox oavsett var i världen mottagaren befinner sig. Ett 
elektroniskt nyhetsbrev är ett enkelt och billigt sätt att nå ut med både budskap och 
nyheter. 
 
2. Intern kommunikation 
Förankra målsättning och värderingar i organisationen för att försäkra er om att alla 
medarbetarna strävar mot samma mål (vision). Detta är viktigt inte minst därför att 
en betydande del av kommunikationen sker inom nätverk. Alla medarbetarna har 
betydelse för hur värderingarna kommuniceras. Ta till vara på intranätet i samma 
syfte. De nyheter som förmedlas till den externa målgruppen i nyhetsbrevet skulle 
även kunna användas inom organisationen för att förankra den önskvärda bilden av 
Stockholm Resilience Centre hos dess medarbetare.  
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3. Kontaktnät  
Analysera nätverken och vidga gränserna. Ta väl hand om de kontakter som finns 
sedan tidigare och bygg nya utifrån den målsättning som finns. Nätverken har 
betydelse även för spridning av nyhetsbrevet: genom så kallad word-of-mouth 
(ryktesvägen).  
 
4. Formkonventioner 
Underlätta mottagarens läsning genom att följa de formmässiga konventionerna 
och utnyttja de färdiga format som finns för nyhetsbrev. Internetmarknadsföretagen 
har tagit fram verktyg som underlättar hanteringen av exempelvis statistik och 
adressregister. Med rätt redskap kan Stockholm Resilience Centre fokusera på att 
producera texterna och låta mjukvaran sköta de tekniska lösningarna. Tillse att den 
grafiska formen är i linje med er grafiska profil. Syftet är att vara konsekvent och 
tydlig i sin kommunikation. Mottagaren ska se sambandet mellan olika format och 
media när avsändaren är den samma.  
 
5. Läsarnas åsikter 
Gör med jämna mellanrum utvärderingar av nyhetsbrevet. Det kan gälla statistik 
rörande hur många och vilka av nyheterna som läses, men även nyheternas 
genomslagskraft. Om det är möjligt mäta på i vilken omfattning informationen 
leder till ett ändrat beteende och tänkande. Målsättningen är ju att budskapet ska 
göra nytta inom policy, alltså måste budskapet och forskningsnyheterna vara 
utformat så att det passar målgruppen. Här kan man förmedla lösningar och 
riktlinjer utifrån de konsekvenser och orsakssamband som man genom forskningen 
kan peka på. Sammanhangen och kopplingen till policymakerns eget 
verksamhetsområde ska framgå. Det gäller därför att läsaren förstår den 
begreppsvärld Stockholm Resilience Centre agerar inom. Därför är språket 
avgörande, både det formmässiga och det skrivna. 
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Detta är inte slutet – det är början!  

TACK... 
 
…ma, pa, Sanna, Jonas, Agnes, 2 x Sandra, Mikael,  
våning 4:  
Lotta, Jacob, Meysam, Satish, Karin & Yves,  
Debora, Ana, Lenka, Jaehoon, Annelis…ni är fantastiska! 
Mina kursare och lärare på CTM,  
handledare och ”mentala coacher” på Albaeco  
och Stockholm Resilience Centre 
Jonas Jonsson på JMK 
Mina forna kursare och lärare på K3, Malmö högskola  
som fortfarande inspirerar. 
 
Till minnet av Bert Bolin. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

 
Intervjuguide 
 
Mottagaren  

• Beskriv vem du är och vad du gör. 
• Ingår du i något (in)formellt nätverk? 
• Hur får du tillgång till den information du behöver? Hur söker du information? 
• Hur ofta läser du dina mejl? 
• Har du någon speciell rutin? 

 
Teknik  

• Har det uppstått problem någon gång när du försökt att öppna ett nyhetsbrev? Hur 
löste det sig? 

• Händer det att du skriver ut nyhetsbrev på papper? Föredrar du att läsa nyhetsbrevet 
så?  

 
Nyhetsbrev: form och innehåll 

• Nämn några nyhetsbrev du prenumererar på. 
• Nämn något exempel på ett nyhetsbrev som du tycker bra om. Varför tycker du att det 

är bra? Form, innehåll, layout? 
• Händer det att du tipsar kollegor om bra nyheter? Hur går det till? Händer det att ni 

diskuterar nyhetsinnehållet i breven alt. layout?  
• Vilken frekvens föredrar du beträffande nyhetsbrev? 1 gång i veckan, 1 gång i 

månaden, genom personliga förval och inställningar (RSS). 
• Ämnesraden: hur ska ämnesraden se ut? Lång och mycket info – eller kort och 

lättöverskådlig? 
• Finns det någon hemsida som du besöker ofta? Läser du nyhetsbrev som är kopplat 

dit? 
• Händer det att du chattar med forskare eller policymakers? 
• Nyhetsantal och –längd. 

 
 

P R E F E r e n s t e st 

 
Budskapet: resultat av resiliensforskning  

• Ställer du några specifika krav när du läser om forskning: text och bildmässigt? 
• Är det något information/perspektiv som inte blivit belyst enligt din mening. Är det 

med andra ord något du skulle vilja se mer av? 
• Föredrar du forskningsnyheter i form av hot eller lösning? 

 
Stockholm Resilience Center 

• Får du något nyhetsbrev från någon av organisationerna inom SRC? Hur upplever du 
det nyhetsbrevet i så fall? Ger det en bra bild av organisationen och dess verksamhet? 

• Har du några speciella förväntningar på ett nyhetsbrev som kommer ifrån Stockholm 
Resilience Center?  

• Vad skulle ett nyhetsbrev från SRC göra/betyda för dig som du inte tror att någon 
annan kan? 
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