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Sammanfattning 

 

Bakgrund:    Den teknologiska utvecklingen har möjliggjort att organisationer  

och företag kan kommunicera direkt till önskad målgrupp utan 

några begränsningar i tid, plats och medium. Genom sociala 

medier har nya kommunikationsprocesser vuxit fram och det är 

numera möjligt att kommunicera direkt med samhället genom egna 

media band. PR-branschen har blivit allt mer digitaliserad och den 

traditionella envägskommunikation har utvecklats till 

kommunikation mellan två parter, vidare har detta bidragit till att 

människor kan engagera sig på ett helt annat sätt idag. 

Syfte:   Syftet med denna studie är att skapa förståelse för PR-byråers  

Kommunikationsprocess på sociala medier och hur de fastställer 

utsträckningen av sin effektivitet. 

Metod:   Studien är av kvalitativ forskningsstrategi med en deduktiv  

forskningsansats. För att besvara frågeställningarna har det  

empiriska materialet samlats in genom semistrukturerade  

intervjuer med sju utvalda PR-byråer i Stockholm.  

Slutsats:    Studiens resultat visar på att samtliga PR-byråer arbetar med  

kommunikationsmodellen där tvåvägskommunikation är en central  

part, där hur de arbetar med kommunikationsprocessen särskiljer  

sig beroende på storleken på byrån. Resultatet visar vidare på att 

de större PR-byråerna tillämpar inköpta mätverktyg för att 

fastställa utsträckningen av effektivitet, medan de mindre 

fastställer utsträckningen genom rapporter, analys av variabler 

samt genom feedback.  

 

Nyckelord: PR-byråer, kommunikation, sociala medier, effektivitet, arbetsprocess  
 
  



 

 

Abstract 

 

English title: Public Relations on Social media: A qualitative study on PR agencies effective 

communication process 

 

Background:  The technological development has made it possible for 

organizations and companies to communicate directly to the target 

group without any restrictions in time and place. Through social 

media, a new communication process has been developed and it is 

now possible to communicate directly with society through their 

own media. The PR industry has become increasingly digitalized 

and the traditional one-way communication has evolved into 

communication between two parties, furthermore, this has 

contributed to the fact that people can engage in a completely 

different way today. 

Purpose:   The aim of this study is to generate an understanding of PR 

agencies communication process on social media and how they 

determine the extent of their effectiveness. 

Methodology: The study is of qualitative research strategy with a deductive 

research approach. To answer the questions, the empirical material 

has been collected through semi-structured interviews with seven 

selected PR agencies in Stockholm. 

Conclusions:  The results of the study show that all PR agencies work with the  

communication model where two-way communication is a central 

part. How they work with the communication process differs 

depending on the size of the agency. The results also show that the 

larger PR agencies apply the measurement tools to determine the 

extent of effectiveness, while the smaller PR agencies apply lesser 

reports, analyses variables, and through feedback. 
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Begreppslista	
	

PR:  Är en förkortning av Public Relations. Är åtgärder som görs i syfte att skapa goda 

relationer med omvärlden (Larsson 2002).	

	

PR-byrå: En byrå som arbetar med att skapa goda relationer med omvärlden (Larsson 2002).	

	

PR-konsult:  Anställd på en PR-byrå, hjälper kunder att skapa publicitet (Framtid.se 2019). 

 

Effektivitet:  Prestationsförmåga. Inom ekonomin anses effektivitet vara relationen mellan 

prestation i en verksamhet och dess resultat (NE 2019). 	
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1. Inledning 

I detta avsnitt introduceras bakgrund och problemdiskussion, vilket ligger till grund för det 

valda forskningsämnet. Vidare presenteras studiens syfte och frågeställning. 

 

“PR är ju en kommunikationsprocess som skapar en relation mellan företag och deras 

målgrupp. Vi ska göra våra kunder till hjältar och hur vi gör det är genom olika verktyg inom 

PR och det är huvudmålet.” 

-Erica, Mindmakers PR 

1.1 Bakgrund 

Public relations är ett begrepp som kan definieras som ett arbete där målet är att skapa goda 

relationer med omvärlden. Detta begrepp fokuserar på arbetsprocesser, organisationen, 

framträdande och rykte kopplat till omvärlden (Larsson 2002). PR-byråer hjälper till att 

utveckla relationer internt samt i den större kontexten, vilket är fördelaktigt för organisationer 

och men även för varumärken (Daymon & Holloway 2011). Profilarbete, hantering av 

relationer och varumärkesbyggande är idag viktiga delar som alla bygger på PR och 

kommunikation (Larsson 2005). Enligt The Institute for Public Relations (IPR 2003) kan PR, 

även kopplas till begreppen mätning och effektivitet för att bedöma framgång eller motgång 

av en PR-strategi, aktivitet eller ett förbestämt mål. Dessa begrepp har funnits inom PR-

branschen redan från dess start (Hon 1998). 

 

PR har grunder i vetenskapen och denna profession kan ses som en samhällsvetenskap som 

stödjer sig på forskning och teoretiska modeller samt fokuserar på praktisk problemlösning. 

Vidare kan PR ses som en förståelse av kultur och etiska normer kopplat till konst, samtidigt 

som det är en strategisk kommunikationsprocess. Denna process är med och skapar en 

gemensam förmånlig relation mellan organisationer och deras publik (Smith 2013). Genom 

användningen av icke-köpta kanaler skapas PR-publicitet och erbjuder åsikter, bevis och 

objektiv fakta där människor kan skapa en egen mening. Bearbetningen av budskapen 

omformuleras, sammanfogas och analyseras innan det når ut till målgruppen. PR kan därför 

anses mer värdefullt än att endast använda reklam i media som tidningar eller tv då en stark 

trovärdighet skapas genom PR-processen (Schmitz 2009). 
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De första PR-byråerna startades i början av 1900-talet i USA, men det var först under senare 

del av 1950-talet som den första byrån skapades i Sverige. Till följd av nya generationer har 

utveckling av sätt att tolka och använda medier och information skapats, vilket har gjort att 

strategisk kommunikation idag inte är en enkel form. Teoretiker och branschorganisationer 

tolkar PR som ett ledningsverktyg som innehåller teoretiska och praktiska strategier för 

kommunikationsprocesser (Larsson 2002). Den strategiska kommunikationen under 1900-

talet kännetecknas av masskommunikationens genombrott, vilket utmanar den traditionella 

envägskommunikationen som enligt Grunig och Grunig (1992) i boken PR på svenska skriven 

av Larsson (2002) menar att envägskommunikation är en monolog. Förenklat kan denna 

envägskommunikation beskrivas som en organisation som talar till en målgrupp (Larsson 

2014). 

 

Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att PR-byråer allt mer använder sig av 

kommunikation genom sociala medier för att nå ut till sina kunder. Under senare slutet av 

1990-talet uppmärksammade Solis och Breakenridge (2009) den förändring som internet kom 

att ha på PR-branschen. Detta innebar för PR-konsulter att andra kommunikationsstrategier 

direkt mot kund behövde appliceras samtidigt som de arbetade parallellt med traditionell PR 

(Solis & Breakenridge 2009). Vidare skapades möjligheter att istället för att spendera 

tusentals kronor varje månad för att synas i olika magasin, tidningar och på tv kunde de 

genom sociala medier kommunicera direkt med målgruppen. Således behöver de inte längre 

vänta på att en artikel ska publiceras i en tidning, utan genom användning av sociala medier 

kan kommunikation med samhället ske direkt genom egna media band. Genom sociala medier 

och nya tekniker har nya kommunikationsprocesser skapats (Meerman Scott 2015). Varje dag 

expanderar sociala medier genom att allt fler användare ansluter, i genomsnitt är det cirka 

50% av världens population som använder sig av internet och sociala medier (Tuten & 

Solomon 2017). Sociala medier kan ses som en utveckling av traditionell sändning, 

kommunikation och television. Det är idag inte enbart en envägs process utan genom den 

tekniska utvecklingen har det gett oss möjligheten att kommunicera och interagera med andra 

på ett helt nytt sätt än tidigare. Detta kan till exempel ske genom privata gruppchattar på 

plattformen Facebook eller genom offentliga inlägg på Twitter (Miller et al. 2016). 
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Kommunikation genom sociala medier kan därmed ses som en förlängning för utövare att 

interagera med vardera och dela åsikter, information, bilder, intressen och kunskap kopplade 

till webbplatser eller andra plattformar. Sociala medier har bidragit med att företag delar 

information och interagerar med konsumenter för att skapa ett långsiktigt förhållande, vilket 

har gjort sociala medier viktiga och populära (Papasolomou & Melanthiou 2012). Allt fler 

företag och organisationer väljer att marknadsföra sig på sociala medier plattformar då 

människor konsumerar och spenderar mer tid än någonsin på sociala medier. På så sätt har 

företag en större möjlighet att nå ut till mycket fler individer, snabbt och lätt utan att spendera 

stora belopp på marknadsföring som tidigare (Nah & Saxton 2012).  

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts har utvecklingen av teknologin och sociala medier skapat en utvecklad 

och ett mer digitalt arbete av kommunikation hos PR-byråer (Meerman Scott 2015). Genom 

sociala medier kan en effektiv kommunikationsprocess skapas då det inte längre finns några 

begränsningar i tid, plats och medium. Det som publiceras på sociala medier behöver alltså 

inte försvinna efter en period som traditionell media gör, som exempelvis reklamskyltar (Kim 

& Ko 2012). Utvecklingen har även bidragit till att det idag är mycket enklare och mindre 

kostsamt att genomföra marknadsföring på sociala medier än på traditionella medier (Kim & 

Ko 2012). Detta har även skapat en möjlighet för människor att bli så kallade influencers på 

sociala medier. I sin tur har detta bidragit till att PR-konsulter inkluderar dessa verktyg i sina 

egna kommunikationsstrategier för att nå ut till konsumenter (Solis & Breakenridge 2009). 

 

På grund av framväxt av nya kommunikationskanaler genomgår PR-branschen en stor 

förändring (Neill & Lee 2016). Allagui och Berslow (2016) redogör att forskare och konsulter 

inom PR-branschen är överens om att sociala medier har fått en allt mer betydande roll inom 

arbetsprocessen. Genom sociala medier kan människors engagemang öka och detta bör tas i 

beaktning genom kommunikationsprocessen (Paek et al. 2013). Därav bör sociala medier idag 

vara en viktig beståndsdel inom PR-strategierna (Allagui & Breslow 2016).  Sociala medier 

skapar på så sätt, genom endast ett knapptryck, en relation med de individer som anses vara 

mest viktiga i och med att det överbyggs ett avstånd bland människor. Interaktionen till 

individer på sociala medier blir därav en lätt och effektiv kommunikation (Dowerah Baruah 

2012). Allt fler företag är idag närvarande på sociala medier och därmed ökar vikten av att 

kunna utvärdera effektiviteten av dessa aktiviteter (Bacile et al. 2014). 
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Sociala medier anses skilja sig från de traditionella medierna som reklamskyltar och tidningar 

eftersom att en tvåvägskommunikation är central (Bacile et al. 2014). Enligt IPR (2003) som 

tidigare nämnts är PR kopplat till effektivitet och mätning för att avgöra resultat av ett mål 

eller en strategi. Effektivitet inom PR-branschen kan ses som en förvaltning av ett företag 

eller organisations övergripande kommunikationsprocess till en målgrupp eller publik. 

Mätning av effektivitet kan vidare kopplas till framgång där det viktigaste resultatet handlar 

om att ha löst kundens problem eller uppnått målsättningen (Hon 1998).  

 

En effektiv kommunikationsprocess kan därför enligt Tomescu-Dumitrescu (2016) beskrivas 

som ett meddelande som sänds till en annan part, vilket innehåller väl valda ord som är 

baserat på empati, åsikter samt förväntningar mellan dialogpartners. Denna kommunikation 

kan definieras som en följd av längden på denna relation. Förhållandet grundas på den första 

kontakt som skapas genom prestation och utvalda ord. Samtidigt är det viktigt att förhållandet 

baseras på tillit, hänsyn, uppmärksamhet samt att relationen baseras på respekt. I denna typ av 

förhållande inom den effektiva kommunikationen kan då partners kommunicera mycket 

effektivt med varandra även utan att använda sig av ord (Tomescu-Dumitrescu 2016). Att 

mäta framgång av sociala medier har länge varit ett stort problem för företag (Hays et al. 

2013). Fisher (2009) beskriver att marknadsföringsutövare ofta har högt tryck på att mäta 

resultatet av varje investering inom marknadsföring, men att detta är problematiskt. I sociala 

medier och i den effektiva kommunikationsprocessen skapas därmed en osäkerhet i 

användningen (DiStaso et al. 2011). 

 

Tidigare studier har fokuserat på kommunikation och effektivitet av PR-byråers arbete genom 

traditionell media, men i och med teknologins utveckling har PR-branschen blivit allt mer 

digitaliserad. Studier på hur PR-byråer arbetar med kommunikationsprocessen på sociala 

medier är begränsad, vilket denna studie ämnar undersöka. Genom att skapa en förståelse för 

hur PR-byråer arbetar med sin kommunikationsprocess på sociala medier kan en djupare 

redogörelse för PR-branschen skapas. Ytterligare finns det diffusa redogörelser för hur PR-

konsulter efter avslutad kommunikationsaktivitet mäter om denna kommunikation har varit 

effektiv.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för PR-byråers kommunikationsprocess på 

sociala medier och hur de fastställer utsträckningen av sin effektivitet.   

1.4 Frågeställning 

Hur arbetar PR-byråer med kommunikationsprocessen på sociala medier? 

Hur mäter PR-byråer om kommunikationen har varit effektiv? 
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2.Teori 

I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. Vidare 

används det teoretiska ramverket för studiens analys och den insamlade empirin. 

2.1 Kommunikationsmodell 

Under slutet av 1940-talet utformade Shannon och Weaver en kommunikativ basmodell. 

Modellen innehöll enheterna sändare-meddelande-kanal-mottagare. Sändaren är den som 

sänder meddelandet, meddelande är det budskap som ska förmedlas, kanal är den kanal som 

sändaren väljer att använda och mottagen är den som mottar meddelandet. Begreppet brus har 

funnits med från starten men används främst i teknisk benämning. Vidare utvecklade 

kommunikationsforskaren Harold Lasswell denna grundmodell till en ny nivå där han verbalt 

uttrycker modellen genom den kända kommunikationsfrasen “Who? Say what? In which 

channel? To whom? With what effect?”. Modellen börjar med en sändare som är en specifik 

person, oftast en kommunikatör, ledare eller en sakkunnig. Sedan presenteras vad som ska 

sägas och i vilken kanal kommunikationen sker, vem mottagaren är och vad effekten av 

kommunikationen blir (Larsson 2014). 

 

Vidare kan även celebriteter eller kulturpersonligheter användas som sändare. Den bästa 

upplevda effekten av denna process är om budskapet som ska förmedlas sprids av flera olika 

sändare som har en hög trovärdighet samt att sändare och de som tar emot budskapet besitter 

liknande värderingar. Vidare infördes även feedback i modellen som går ut på att mottagaren 

svarar avsändaren. Larsson (2014) beskriver begreppet brus som kom att bli närvarande hela 

processen samt att modellen kompletterades med ytterligare två enheter kodning samt 

avkodning (encoding och decoding) av forskaren DeFleur. Kodning är den mening som 

sändaren tillför budskapet och avkodning är den mening som mottagen avläser. Forskning 

visar att i vilket sammanhang kommunikationen sker i, alltså i vilket kontext modellen 

placeras i har blivit allt viktigare (Larsson 2014). Kommunikationsmodellen av Lasswell har 

använts på flera olika sätt, bland annat till att strukturera och organisera kommunikationer 

(McQuail & Windahl 2013). 

 
Figur 1. Lasswell kommunikationsmodell (McQuail & Windahl 2013). 
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2.1.1 Tvåvägskommunikation 

Grunig och Hunt skapade år 1984 en av de mest kända modellerna kopplat till 

kommunikation inom PR, vilken än idag används i utbildning och forskningssyfte (Larsson 

2014). Modellen utgår ifrån ett managementsynsätt som lutar sig mot organisation, strategi 

och ledning samtidigt som den har en öppen systemteori och ett strukturellt tänkande. 

Modellen har präglats av variablerna symmetrisk och asymmetrisk kommunikation i 

kombination av envägs- och tvåvägskommunikation. Kommunikatörer spelar en viktig roll 

som ögon och öron för organisationer och företag (Larsson 2014). 

 

Tvåvägskommunikation kan vara av asymmetrisk eller symmetrisk karaktär, dessa två former 

kompletterar området för kommunikation (Dozier & Broom 1995). Den asymmetriska 

tvåvägskommunikationen är ett tillvägagångssätt, vilket kan ses som mer sofistikerad då 

forskning används för att förbättra meddelanden, som med stor sannolikhet kommer kunna 

påverka allmänheten att bete sig som organisationen vill (Grunig 1992). Den asymmetriska 

tvåvägsmodellen hjälper till och utvecklar kommunikatören (Dozier & Broom 1995). Denna 

teori använder sig även av en slags övertalning för att i sin tur få ett gensvar eller någon form 

av återkoppling (Larsson 2014). Den Symmetriska tvåvägskommunikationen relateras till 

forskning samt använder kommunikation i mån om att kunna behandla konflikter, men även 

reformera kunskapen och förståelsen relaterat till strategisk publik (Grunig 1992). 

Symmetrisk tvåvägskommunikation fokuserar på konfliktlösning samt att bygga fördelaktiga 

relation med allmänheten (Dozier & Broom 1995). Denna symmetrisk tvåvägsmodell kan 

även ses som en normativ teori och är dialogisk (Larsson 2014). 

2.1.2 Dialog 

I och med den teknologiska utvecklingen och uppkomsten av sociala plattformar har dialog 

introducerats inom PR. Theunissen och Wan Noordin (2012) beskriver hur den traditionella 

envägskommunikationen rör sig allt mer mot samtal och dialog. Vidare beskriver de hur 

dialog kan ses som en pågående kommunikationsprocess där innehåll och resultat inte kan 

kontrolleras av organisationen. I en dialog behöver samtliga deltagare få möjlighet att 

uttrycka sig öppet och ärligt, detta innebär att organisationen behöver avstå från kontroll och 

att precisa resultat inte alltid kan uppnås (Theunissen & Wan Noordin 2012). 
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Begreppet dialog har rötter inom flera discipliner som filosofi, psykologi, retorik och 

relationskommunikation. Kent och Taylor (2002) beskriver att filosofer och teoretiker anser 

att dialog kan ses som ett centralt sätt att skilja på sant och falskt samt att dialog är en av de 

mest etiska formerna för kommunikation. Vidare redogör de för att en teoretisk förändring har 

skett där fokus på PR som kommunikation har skiftat till kommunikation som ett verktyg för 

relationer (Kent & Taylor 2002). 

Larsson (2014) beskriver att dialog genom sociala medier skiljer sig från fysisk dialog 

eftersom vem eller vilka som deltar i dialogen ständigt kan variera genom att de kan välja att 

delta eller avstå i det pågående samtalet med varierande intensitet. Genom sociala medier har 

möjligheten att vara anonym skapats, vilket även avviker från fysisk dialog. En bra dialog 

mellan parter ska bygga på värderingar och kan därmed ses som ett riktmärke för att kunna 

skapa värdefulla och effektiva relationer med världen. Deltagare i en dialog ska kunna 

interagera med varandra utan att få en känsla av att den andra parten dominerar eller 

manipulerar. Relationen i en dialog ska alltså vara likvärdig och bidra med en gemensam 

omsorg gentemot varandra samt att det ska finnas en likvärdig chans att tolka ämnet som 

diskuteras och ha samma chans till att diskutera (Larsson 2014). 

2.1.3 Transparens 

Transparens inom kommunikation är en grundläggande förutsättning och påverkar därmed 

organisationers relationsarbete (Larsson 2014). Inom organisationer är transparens baserat på 

antaganden om att utomstående publik har tillgång till fullständig information samt att de är 

kapabla att processa informationen. Transparens kan även kopplas till begreppen trovärdighet 

och ansvar. Det finns ett naturligt intresse i transparens som en lösning för att återställa 

självförtroende till organisationens PR. Den stärkande kraften eller kvaliteten av transparens 

ger organisationer tillåtelse att återskapa tillit för att visa på sin ansvarsskyldighet (L’Etang & 

Pieczka 2006). 

 

Oberoende om kommunikationen sker genom personliga möten, telefon eller internet består 

transparens av samma form. Sociala medier möjliggör för organisationer och företag att föra 

en bredare och djupare kommunikation och kan därmed ses som ett verktyg för att förbättra 

deras transparens (Kim et. al 2013). Larsson (2005) redogör för PR kopplat till transparens, 

där han förtydligar att i och med teknologins utveckling har kraven på att vara transparent 

ökat.  
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Således innebär detta att transparens och öppenhet kopplat till PR-branschen idag är viktigt då 

ett ständigt arbete med sociala medier pågår och diverse diskussioner och dialoger lätt kan 

offentliggöras (Larsson 2005). 

2.2 Kommunikation genom Electronic word of mouth 

Definitionen av Word of mouth är en process med personlig påverkan som utgår från 

kommunikation mellan parter som utvärderar varor och tjänster. Denna typ av 

marknadsföring har en mycket effektiv påverkan på konsumtion och konsumenters 

köpbeteende (MacGeorge & Van Swol 2018). Detta innebär att konsumenter delar med sig av 

sina erfarenheter av en prövad produkt eller tjänst till någon i dess närhet. Marknadsförarna är 

alltså oberoende av produktens eller tjänstens framgång. Dessa erfarenheter kan vara både 

positiva eller negativa. Word of mouth kan därför betraktas som en slags rådgivning mellan 

parter. Vidare innebär detta att producenter av produkter saknar kontroll över den information 

som sprids. Detta bidrar till att skapa en hög trovärdighet hos konsumenterna då företagen ej 

har möjlighet att vara med och påverka de som sägs om deras produkter (Silverman 2011). 

Den teknologiska utvecklingen och framväxten av nätverksbaserade medier har bidragit till 

utvecklingen av Electronic word of mouth (Chu & Kim 2011). Detta innebär att eWOM kan 

ses som att konsumenter interagerar med varumärken (Muntinga et al. 2011). 

 

För företag innebär detta nya utmaningar där stor vikt ligger vid att hitta rätt balans mellan 

strategiska mål och styrning samtidigt som de måste ge kunderna möjlighet att sprida ordet 

om varumärket (Wolny & Mueller 2013). Genom sociala medier kan kunden snabbt söka 

information om varumärken och dess produkter samtidigt som de har möjligheten att genom 

text, bild eller videoformat recensera och dela med sig av sina erfarenheter (Erkan & Evans 

2016). Vid användning av eWOM-marknadsföring kan exponering av ett meddelande få stor 

tillväxt och ett större inflytande kan uppnås. Denna typ av marknadsföring har fler fördelar 

jämfört med marknadsföring genom traditionell media, detta genom att kommunikationen är 

mer riktad mot en mer specifik målgrupp. Sociala medier möjliggör även för en mer kreativ 

marknadsföring där ett mer personligt och intimt meddelande kan framföras, vilket även ökar 

sannolikheten att nå publik som man annars inte hade nått (Bampo et al. 2008).  
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En avgränsning av eWOM definierar en icke textlig kommunikation. Denna typ av eWOM 

kan innebära kommunikation genom “likes” på sociala medier som Facebook eller genom att 

exempelvis “retweeta” någons tweet på Twitter. Denna avgränsning är även kopplad till det 

mer vanliga studerandet av eWOM vilket är kommentarer på olika sociala medier samt de 

olika recensioner som uppstår (Wolny & Mueller 2013). 

2.2.1 Marknadsföring genom celebriteter 

Användning av kända profiler i marknadsföring är idag ett av de främsta tillvägagångssätten 

för att sprida information. Det har blivit allt vanligare att varumärken vill associeras med 

kända profiler i syfte att öka den upplevda trovärdigheten (Malik et al. 2017). Att använda 

inflytelserika personer vid reklam eller lansering av en produkt eller tjänst kallas celebrity 

endorsement och beskrivs av McCracken (1989) som en offentlig individ som figurerar i 

reklam och genom sitt kändisskap överför mening till konsumenterna. Genom användning av 

kända profiler vill man skapa en känsla av samhörighet och relation, vid upplevd relation är 

konsumenter mer benägna att köpa det som rekommenderas (McCracken 1989). Denna typ av 

marknadsföring har visat sig vara värdefull för att skapa uppmärksamhet samt att 

konsumenters uppfattning och hur de utvärderar produkter och tjänster påverkas (Hal Dean & 

Biswas 2001). 

2.2.2 Influencer marketing 

Influencer marketing kan ses som en digital Word of mouth process där marknadsföring 

används på sociala medier genom influencers (Woods 2016). En influencer kan beskrivas som 

en person som besitter egenskaper som företag anser är önskvärda. Dessa egenskaper kan vara 

att personen upplevs som trovärdig, besitter stor expertis eller har ett stort nätverk och således 

har möjlighet att nå ut till ett mycket stort antal individer (Bakshy et al. 2011.) Sammis et al. 

(2016) beskriver influencer marketing som konsten och vetenskapen att kunna engagera 

människor som är inflytelserika på nätet för att sprida meddelanden om varumärken till sina 

följare genom sponsrade inlägg. Vidare betonas vikten av att finna personer som skapar 

innehåll som är relevant för det specifika varumärket. Relevans är av större betydelse än hur 

många följare en influencer har, att samarbeta med en influencer som vänder sig till fel 

målgrupp kommer inte att leda till något (Sammis et al. 2016). 
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Processen av användning av influencer marketing går ofta genom en ett företag som arbetar 

med att representera en mängd olika influencers. Dessa företag har ofta en god relation med 

PR-byråer som sedan arbetar tillsammans med dessa influencers för en kampanj, organisation 

och dess varumärke. Dessa influencers får sedan en lön för den marknadsföring som dem gör. 

I och med denna process av influencer marketing finns även juridiska men också etiska 

påföljder. Ur ett etisk perspektiv skulle detta kunna vara att influencern inte tror på det hen 

marknadsför samtidigt som positiva reaktioner på varumärket eller varumärkets produkt 

framförs av influencern. Detta skapar då juridiska faktorer som vilseledande marknadsföring 

(Woods 2016). 

 

Modellen Three step framework kan användas när företag arbetar med influencers. Första 

steget i denna modell (Marketing objective) utgår från att uttrycka marknadsföringsidéer 

kopplat till ett företagsmål, men också även ett märke. Dessa idéer ska nå ut längre än bara 

genom den marknadsföring som görs av influencers, detta för att öka kännedomen och för att 

nå ut till en ny målgrupp. Vidare i modellen presenteras det andra steget (Target audience) 

som baseras på att definiera målgruppen genom exempelvis demografiska områden, intressen 

eller andra attribut som kan vara av intresse. Det tredje steget i denna modell (Definition of 

success) utgår från att definiera framgång genom korttids nyckelindikatorer (KPI, CPM, CPE, 

CPO samt CPI). Vidare kan även detta formas genom strategiska långtids nyckelindikatorer 

(Levin 2017).  

 

2.3 Typer av användare på sociala medier 

2.3.1 Fyra typer av internetanvändare 

Att kartlägga information från internet kan användas för att urskilja fyra olika typer av 

internetanvändare. Mathwick (2002) identifierade fyra typer användare, dessa är 

transaktionsmedlemmar, personliga kontakter, lurkers och socialiserare. 

Transaktionsmedlemmar är en grupp som leder andra när det kommer till interaktion. Denna 

grupp anses inte vara beroende av internet för att kunna vidhålla kontakt med kollegor eller 

familj. Vidare presenteras lurkers som är en grupp där det är troligast osannolikt att de skulle 

interagera med personer som kollegor. Internet i detta falla används inte som en 

kommunikationsplattform för denna grupp (Mathwick 2002).  
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Socialisering är en grupp som anses vara den mest aktiva internet deltagaren där engagemang 

visas men även för att behålla kontakt med kollegor och familjemedlemmar. Det sista gruppen 

heter personliga kontakter och denna grupp använder internt som en förlängning av post och 

telefontjänster (Mathwick 2002). 

2.3.2 Sex sociala medier användartyper 

I boken Handbook of Research on Methods and Techniques for Studying Virtual skriven av 

Daniel (2011) redogör Li och Bernoff (2008) för sex typer av användare på sociala nätverk. 

Dessa användare kan tillhöra flera olika grupper och kan förändra sin typ beroende på tillfälle 

och anledning. Dessa grupper är indelade i olika steg där inaktiv är den lägsta och skapare är 

den högsta. Inaktiv är användare som inte medverkar i ett online samhälle. Den andra gruppen 

är åskådare där deltagarna är passiva. Vidare redogörs för gruppen medlemmar som är med 

och deltar i sociala nätverk. Den fjärde gruppen är samlare som organiserar och delar 

information medan kritiker är gruppen som skriver recensioner och sätter betyg på innehåll. 

Den sista gruppen och även den högsta är skapare som skapar själva innehållet (Li och 

Bernoff, 2008 se Daniel, 2011).  

2.3.3 COBRA koncept 

Sociala medier ger möjlighet för användare att dela innehåll, uttrycka åsikter och interagera 

med människor och varumärken. Dessa typer av aktiviteter skapar värdefulla insikter om 

konsumenters beteende på sociala medier för marknadsföring av varumärken. 

Varumärkesrelaterade aktiviteter, även kallat COBRA har stor betydelse för företagen 

(Muntinga et al. 2011). Konsumenterna blir idag allt med inflytelserika och deras interaktion 

med varumärken har stor påverkan (Chiou & Cheng 2003). Det är därför viktigt att företag 

förstår varför människor motiveras till att engagera sig i varumärkesrelaterade aktiviteter, med 

större förståelse för detta kan eventuella konsekvenser förutses och styras (Muntinga et al. 

2011). Genom COBRA undersöks konsumentbeteenden gemensamt och inte separat. Tre 

användartyper har kategoriserats inom teorin, dessa är konsumtion, bidragande och skapande. 

Konsumtion är den lägsta nivån av online varumärkesrelaterade aktiviteter, denna typ av 

användare deltar men medverkar inte aktivt för att skapa innehåll. Ett exempel på detta är att 

titta på varumärkesrelaterade videos eller recensioner (Muntinga et al. 2011).   
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Den bidragande typen är mellannivån av dessa typer och kännetecknas av att bidra med 

innehåll genom att exempelvis kommentera bilder, videos osv. som andra har publicerat. Den 

skapande typen är aktiv med att både skapa och publicera varumärkesrelaterat innehåll som 

sedan andra bidrar till och konsumerar (Muntinga et al. 2011). 

 
Figur 2. COBRA tre användare typer (Muntinga et al. 2011). 

 

2.3.4 McQuail - “Media personers interaktioner”  

I boken McQuail's Mass Communication Theory refererar McQuail (2005) till McQuail et al. 

(1972) som efter flera studier av flertalet radio och tv-program i Storbritannien skapade ett 

system kopplat till media personer interaktioner. Detta system sammanställer de viktigaste 

medietillfredställelserna och delar sedan in dem i fyra olika delar. Den första delen är 

avledning och kopplas till att fly från problem eller diverse rutiner, detta kan ses som en 

emotionell frisättning. Den andra delen är personliga relationer kopplas till vänskap och 

socialt nyttjande. Den tredje delen är personlig identitet handlar om självreferens, 

värdeförstärkning och verklighetsutforskning. Den sista kategorin är övervakning kopplas till 

former av informationssökning (McQuail 2005).  
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2.4 ROI på Sociala medier 

I en tid med sociala medier och fokus på ekonomi behöver företag se till att deras 

marknadsföring genererar någon slags avkastning på investeringen för att gynna företagets 

verksamhet. ROI (return on investment) kan ses som avkastning på en investering och denna 

typ av mätning har blivit en viktig del för sociala medier idag. Byråer pressas att annonsera 

via sociala medier och denna typ av annonsering måste generera avkastning (Fisher 2009). Att 

mäta kommunikationen på sociala medier kan kopplas till det traditionella mätverktyget ROI. 

Med detta menas att byråer och företag ska fokusera på konsumentens motivation och 

användning av sociala medier och efter denna process mäta investeringen på sociala medier 

som kunderna kan skapa efter att ha engagerat sig i ett märke. Att mäta sociala medier genom 

ROI på detta sätt skapar inte bara förutsättning att nå korttids mål utan ger byråerna och 

företagen möjlighet att även nå långtids målen (Hoffman & Fodor 2010). 

 

Användning av ROI för sociala medier kan innebära att marknadsförare eller byråer först 

mäter kostnaden för en lansering av exempelvis en blogg och sedan kalkylerar ut vad 

investeringen har gett. Vidare kan även dessa marknadsförare eller PR-byråer i 

inledningsarbetet av processen analysera vad marknadsföringen av att lansera något faktiskt 

kommer att ge, varumärkesengagemanget som kommer skapas, varför kunder kommer 

interagera med det som lanseras samt vad som kommer ut ur interaktionen (Hoffman & Fodor 

2010). 

2.5 Summering av teori 

Sammanfattningsvis har detta kapitel visat på att kommunikationsmodellen har gått från att ha 

varit en basmodell till att ha utvecklats av flera kommunikationsforskare i syfte att styra och 

organisera kommunikation. Vidare har kommunikationen inom PR-branschen utvecklats och 

den traditionella envägskommunikation består idag till större del av en 

tvåvägskommunikation, som kan vara av asymmetrisk eller symmetrisk karaktär. Samtidigt 

kan denna typ av kommunikation ses som en dialog, vilket är intressant då PR-byråer ständigt 

för pågående dialoger med sina kunder. Detta har bidragit till att det även är viktigt att skapa 

en transparens i sin kommunikation för att vidare kunna skapa en tillit till kunderna. Denna 

typ av kommunikation används även idag via sociala medier där en större målgrupp snabbt 

kan nås genom internet, vilket kan kopplas till teorierna Electronic word of mouth och 

influencer marketing.  
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Vidare redogörs för olika typer av användare på sociala medier. Dessa teorier kan därmed 

användas för att vidare analysera hur PR-byråer arbetar med sin kommunikation på sociala 

medier. Slutligen för att se hur PR-byråer sedan mäter hur effektiv kommunikationen på 

sociala medier har varit kan teorin ROI tillämpas.  
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3.Metod 

I detta metodavsnitt presenteras de valda metoder för insamling av data. Denna studie har 

genomförts genom en kvalitativ forskningsmetod med tvärsnittsdesignen semistrukturerade 

intervjuer. Vidare i denna studie presenteras studiens urval, tillvägagångssätt av 

intervjufrågor samt intervjuerna. Detta följs sedan av en dataanalys, trovärdighet samt en 

metodanalys för att undersöka de valda metoderna för studien. 

3.1 Deduktiv forskningsansats 

Forskningsansatser kan antingen vara utav deduktivt eller induktivt synsätt. Denna studie 

uppvisar en deduktiv karaktär genom att ansatsen utgår från teori (Tjora 2012). Vidare menar 

Yin (2013) att genom att tillämpa ett deduktivt tillvägagångssätt kommer teorin leda fram till 

avgränsningar av den väsentliga data som studien bör samla in. Detta har tillämpats då teorin 

har haft en central roll genom hela studien, särskilt innan, under samt efter insamling av 

empiri. En deduktiv forskningsansats kan även anses som mindre riskabel då generella regler 

utgås från (Alvesson & Sköldberg 2017), vilket denna studie har ansträngt sig för att utgå från 

samt upprätthålla. Genom att vidare välja relevanta begrepp för studien kan det minska en 

osäkerhet. Studien definierade därför begrepp i tidigt skede för att skapa möjlighet att testa 

begreppen istället för att vänta på att diverse begrepp växer fram under studiens gång (Yin 

2013).  

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Denna studie ämnar undersöka den tidigare presenterade forskningsfrågorna,  

Hur arbetar PR-byråer med kommunikationsprocessen på sociala medier? Hur mäter PR-

byråer om kommunikationen har varit effektiv? Denna fråga passar bra att undersöka genom 

en kvalitativ forskningsmetod då undersökningen görs i direkt anslutning till det ämne som 

undersöks, vilket skapar en spännande och djup forskning. Till skillnad från kvantitativ 

forskning där man utgår från förklaring är denna studie beroende av den kvalitativa metoden 

genom förståelse (Tjora 2012). 

 

I en kvalitativ forskningsmetod finns olika typer av intervjutekniker att genomföra. En längre 

och mer djupgående intervju med ett mindre urval ger en möjlighet att få en noggrann och 

informationsrik förståelse för PR-byråers kommunikationsprocess på sociala medier 

(Johannessen & Tufte 2003).  
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Att använda denna typ av forskningsmetod är fördelaktigt när det kommer till att forska om 

fenomen där det saknas kunskap kring ämnet, vilket är fördelaktigt för denna studie . 

Forskningsmetoden i denna undersökning är av större flexibilitet hos de deltagande 

informatörerna (Johannessen & Tufte 2003). 

 

Detta då de som deltar i studien lättare kan styra den information som kommer upp samt på så 

sätt finna olika relationer som inte är förankrade i förväg. Detta kan då leda till att 

informatörerna kan komma att ha ett mycket större inflytande på hur undersökningens 

intervju utvecklar sig, det vill säga vilken information som ska komma fram (Johannessen & 

Tufte 2003). Karaktären av kvalitativ forskningsmetod anses som interpretativ, vilket betyder 

att en förståelse och tolkning får en plats i processen. Denna tolkning kan ske på olika nivåer 

med olika djup. Detta är gynnsamt för denna studie då tolkning och förståelse av djup grad 

önskas. Vidare kan olika valideringsformer vara olika lämpliga i undersökningen beroende på 

förståelse samt tolkning vilket vi även här har valt att beakta genom processens gång 

(Szklarski 2002). 

3.3 Tvärsnittsdesign 

I denna studie har användning av tvärsnittsdesign applicerats som forskningsdesign för att 

kunna behandla denna studies ändamål. Forskningsdesignen kännetecknas utav insamling av 

data från mer än bara ett enda fall. Detta för att kunna få en kvantifierbar information som är 

möjlig att undersöka för att hitta olika mönster (Bryman & Bell 2017). Då förhoppningen med 

denna undersökning är att få djupare information som innehåller variation är det samtidigt 

viktigt att ta till försiktighet vid användandet av denna typ av forskningsdesign, då data som 

samlas in kommer från en specifik tidpunkt och detta måste således beaktas i slutsatsen 

(Johannessen & Tufte 203). 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

I syfte att skapa förståelse för PR-byråers kommunikationsprocess på sociala medier och hur 

de fastställer utsträckningen av sin effektivitet genomfördes semistrukturerade intervjuer med 

samtliga respondenter (Bryman & Bell 2017). I denna studie deltog sju respondenter. May 

(2011) beskriver att intervjuer av semistrukturerad karaktär kan vara till stor fördel då en 

större förståelse ämnas att uppnås. Vidare beskrivs även hur detta kan underlätta för 

respondenterna att uttrycka sina svar med egna ord.  
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Semistrukturerade intervjuer möjliggör även för flexibilitet av ordningsföljden samt att 

respondenten ges möjlighet att tala mer fritt och utveckla sina idéer om ämnet. Svaren tillåts 

således bli mer öppna och tyngdpunkten faller på att låta respondenten utveckla sin 

uppfattning (Denscombe 2018).  

 

Semistrukturerade intervjuer tillåter även forskarna att få ta del av mer detaljerad information 

om det dagliga arbetet samtidigt som respondenterna tillåts ge en mer detaljerad beskrivning 

och kan därmed även delge sina erfarenheter (Ahrne & Svensson 2015). En intervjuguide med 

färdiga frågor formulerades innan intervjuerna genomfördes, detta gjordes för att samtliga 

respondenter skulle bemöta samma ämne samt få möjlighet att besvara likartade frågor. Här 

valdes öppna frågor i syfte att ge utrymme för mer djupgående svar (Krag Jacobsen 1993). 

 

Samtliga intervjuer inleddes med grundläggande frågor om respondenterna såsom ålder och 

position på byrån, detta i syfte att skapa trygghet hos respondenten. Vidare ställdes mer 

djupgående frågor med avsikt att låta respondenterna fördjupa sig i valda teman (McCracken 

1988). Denna typ av intervju ger möjlighet till utveckling vilket innebär att forskarna under 

studiens gång ges möjlighet att utveckla eller ändra frågorna i utfall av den information som 

framkommit av tidigare intervjuer (Denscombe 2018). 

3.4 Urval 

Bryman och Bell (2017) beskriver population som samtliga objekt som urvalet kommer att 

utgå ifrån. I denna studie består populationen av PR-byråer i centrala Stockholm, 

avgränsningen grundar sig på lättillgängligt då studien är skriven i samma ort. Detta 

underlättar således för utförandet av intervjuer då personliga möten ansågs vara av stor viktigt 

och möjlighet till att resa inte fanns. Med medvetenhet har PR-byråer som är verksamma 

inom olika branscher valts ut i syfte att försöka skapa en större förståelse, urvalet är därmed 

strategiskt (Johannessen & Tufte 2003). Val av respondenter har präglats av både 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Av bekvämlighet valdes en del respondenter ut på 

grund av att befintlig kontakt redan existerade, resterande respondenter tillkom genom 

snöbollsurval. Denscombe (2018) beskriver snöbollsurval som en process som växer fram 

genom att respondenter rekommenderar eller hänvisar till andra personer som kan vara av 

relevans för studien. Vidare beskrivs det hur denna process kan vara mycket effektiv för att 

bygga upp ett stort urval, vilket även har varit påtaglig i denna studie då respondenter har 

tillkommit genom rekommendationer.  
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Urvalet har även en explorativ ansats i syfte att öka sannolikheten för att få fram mer 

intressant, extrem eller sällsynt information. Detta innebär att ett exakt tvärsnitt för studien 

inte är fullt nödvändigt (Denscombe 2018). Vidare kan denna studie även kopplas till 

begreppet teoretisk mättnad som uppstår när intervjuaren inte får ut någon ytterligare 

information och kunskap av respondenterna samt att intervjuerna också bearbetat samma 

innehåll (Bryman & Bell 2017). Under arbetet med denna studie uppstod en mättnad. 

 

Annie, PR-manager på Hanna Liska PR 

Hanna Liska är en kreativ PR-byrå i Stockholm som arbetar med mode, livsstil och skönhet. 

Respondenten Annie som deltog i undersökningen är PR-manager på byrån sedan september 

2018, men har länge arbetat för företaget. Positionen på byrån innefattar kontakt med samtliga 

kunder, fastställa marknadsplaner och överse vad som ska presenteras i media. Annie har 

sedan många år tillbaka arbetat med sociala medier och är själv en influencer på sociala 

medier. 

 

Antonia, Senior Consultant på MODIN Communication 

MODIN Communication är en kreativ PR-byrå i Stockholm som fokuserar på mode, livsstil, 

konst och hållbarhet. Antonia har jobbat på byrån sedan september 2018, men har tidigare 

arbetat tillsammans med MODINs grundare Camilla Modin Djanaieff i flera år. Antonia har 

dessutom arbetat med PR i New York, men är idag ansvarig senior consultant på MODIN 

Communication. 

 

Daniel, grundare och VD på Redgert Comms 

Redgert Comms är en kreativ PR byrå som skapar möjligheter för varumärken. Byrån 

grundades 2017 och finns idag i både Stockholm och London. Idag har Daniel sin egen PR-

byrå men har arbetat med PR och kommunikation på olika byråer sedan fler år tillbaka. 

 

Erica, Byråchef på Mindmakers PR   

Mindmakers PR är en byrå som hjälper företag och organisationer med kreativ PR. Erica är 

byråchef, kundansvarig och projektledare, hon har arbetat på byrån sedan 4 år tillbaka och har 

tidigare haft andra positioner. Idag är hon inte enbart chef utan har övergripande ansvar för 

samtliga projekt och att den dagliga driften fungerar. 
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Josefina, PR-Consultant på Spotlight PR 

Spotlight PR är en fullservicebyrå som genom affärsdriven kommunikation arbetar för att 

skapa maximal nytta för företag. Respondenten Josefina arbetar som projektledare av 

kundmottagning samt digital marknadsföring. På byrån har hon arbetat i snart två år, men har 

tidigare erfarenhet från kommunikationsbranschen samt inom sociala medier. 

 

Sara, Kundansvarig konsult på Prat PR 

Prat PR är en kommunikationsbyrå i Stockholm som genom nyfikenhet och kreativitet skapar 

konversationer. Sara har arbetat med PR i tio år och ansvarar kring företagets 

kompetensutvecklingen samt är personalansvarig. 

 

Tilda, Public Relations coordinator på Anonym PR-byrå 

Denna moderna byrå förenar PR, digital marknadsföring och event samt skapar unika 

möjligheter för företag. Respondenten Tilda har arbetat med PR i ett och ett halvt år men har 

arbetat på byrån sedan våren 2018 och har positionen Public Relations coordinator. 

3.5 Tillvägagångssätt 

3.5.1 Utformning av intervjufrågor 

Med stöd av den teoretiska referensramen utformades studiens intervjuguide. Inledningsvis 

identifierades tre teman: kommunikation, kommunikation på sociala medier och mätning av 

effektivitet. Dessa teman utformades för att skapa en rödtråd. Vidare formulerades fyra 

inledande frågor som berörde yrkeserfarenhet, definition av PR och byråns särprägling. Dessa 

frågor ställdes i syfte att värma upp respondenterna, vilket McCracken (1988) redogör som en 

rekommendation i ändamål att skapa trygghet hos respondenterna. Frågorna gällande 

kommunikation i intervjuerna grundar sig på McQuail och Windahls (2013) teoretiska 

kommunikationsmodell som består av fem steg av kommunikation. Vidare baseras 

intervjufrågorna som behandlar kommunikation på sociala medier av teorierna Electronic 

word of mouth, marknadsföring genom celebriteter samt influencer marketing. 

Intervjufrågorna kopplade till mätning av effektivitet grundar sig på teorin om ROI. 

 

För att skapa en välformulerad och relevant intervju skapades en pilotintervju. Detta för att 

testa intervjufrågorna på förhand för att på så sätt kunna säkerhetsställa att frågorna som  

kommer ställas i de riktiga intervjuerna fungerar bra i praktiken samt ifall något behöver 

förbättras samt ändras.  
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Valet av att göra en pilotstudie grundas i att testa denna studie i en verklig miljö med verkliga 

deltagare för att bli försäkrade om att inga osäkerheter dyker upp under den riktiga 

insamlingen av data. Om pilotstudien visar en osäkerhet kan studiens frågor ändras och 

förbättras innan de riktiga undersökningarna genomförs (Denscombe 2018). Denna 

pilotintervju genomfördes den 19 november i Stockholm tillsammans med en PR-konsult som 

har arbetat med PR i fyra år och har i denna studie valt att vara anonym. Pilotintervjun tog 30 

minuter och gav en bra förståelse för hur länge de riktiga intervjuerna kunde vara, men även 

hur intervjufrågorna uppfattades. 

 

Intervjuerna grundar sig i att eftersöka eventuella mönster som kan uppstå mellan 

respondenterna, om ett specifikt tema är återkommande genom intervjuerna anses frågan eller 

frågorna delade av respondenterna och en större tillförlitlighet kan därigenom skapas till 

ämnet. Detta var något som uppstod genom de intervjuer i undersökningen som var kopplade 

till kommunikationsprocessen, vilket således skapade en tillförlitlighet och större trovärdighet 

till själva studien (Denscombe 2018). 

3.5.2 Tillvägagångssätt av intervju 

Respondenterna i denna studie kontaktades via mejl för att skapa en professionell uppfattning. 

Efter denna process bokades möten för vardera respondent som medverkade i undersökningen 

och plats för intervju valdes beroende på tillgänglighet för respondenten. Sex av de sju 

intervjuerna som utfördes ägde rum i Stockholm mellan 20 november 2018 till den 4 

december 2018, medan den sjunde utfördes genom en telefonintervju, då respondenten inte 

hade tid att ses för ett personligt möte. Tidsramen för samtliga intervjuer var mellan 20-30 

minuter. Under de sju intervjutillfällen befann sig författarna till studien på plats tillsammans 

med respondenten. Den ena författaren ansvarade för intervjun genom att ställa frågor medan 

den andra författaren lyssnade, analyserade och skrev anteckningar. Inledningen vid varje 

intervju grundades på en kort presentation av studiens syfte samt ämnet som skulle behandlas. 

Därefter säkerställdes om ljudinspelning av intervjun var tillåten.  

 

Inspelning av ljud skapar en fullständig samt bestående dokumentering av det som sägs under 

själva intervjun, vilket var grunden till den valda metoden vid intervjutillfällena. Det är 

dessutom lätt för andra forskare att kontrollera dessa ljudinspelningar för undersökningens 

trovärdighet (Denscombe 2018). 
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Innan intervjun inleddes sattes inspelningen på. Den typ av inspelning som användes var 

röstmemon på en Iphone vilken placerades nära talaren för att säkerställa bra ljudupptagning. 

Under intervjuns gång fanns det alltid tillfälle för den intervjuade att berätta löpande om sina 

uppfattningar och tolkningar om ämnet tillsammans med de stödfrågor som användes i form 

av en intervjuguide. Guiden innehöll underfrågor för att täcka samt skapa djupgående 

förståelse för ämnet som diskuterades. Detta kan alltså ses som att intervjuerna gav en bra 

balans mellan flexibilitet och standardisering (Tjora 2012). Intervjun avslutades med att 

respondenten erbjöds möjlighet att tillföra något ytterligare samt tillfrågades om de ville 

presenteras med namn i studien eller vara anonyma. 

 3.6 Dataanalys 

Bryman och Bell (2017) förtydligar att intervjuer vanligtvis innehåller en form av 

ljudinspelning. Detta användes även i denna studie. Analysering av dessa inspelningar gjordes 

sedan genom en transkribering för att understödja intervjuarens minne samt för att kunna 

analyser respondentens svar noggrant. Denna typ av tillvägagångssätt kan vara tidskrävande, 

därav rekommenderas det att transkribera ljudinspelningen i direkt anslutning till att intervjun 

har ägt rum. Denna processen genomfördes således i denna studie. Kvale och Brinkmann i 

Tjora (2012) redogör för att objektiv översättning inte finns tillgänglig i denna process för att 

översätta ljudinspelningen från muntlig till skriftlig form. 

3.7 Trovärdighet 

Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet är indikatorer som används vid utvärdering av 

en studies trovärdighet. Enligt positivistisk tradition bör forskaren sträva efter att uppnå så 

hög neutralitet och objektivitet som möjligt. Detta upplevs dock som en svårighet då 

forskaren mer eller mindre kommer att ha någon form av engagemang inom ämnet som 

studeras. Detta engagemang kan upplevas som en form av förstoring som påverkar resultaten, 

samtidigt som detta även kan tolkas som en resurs. Inom kvalitativ forskning finns ett 

medvetande om att fullständig neutralitet inte kan uppnås (Tjora 2012).  

 

Tillförlitligheten inom denna studie kan anses vara låg då en av forskarna har tidigare 

erfarenheter av och därmed även större insikt i ämnet PR. Forskarna väljer att se detta 

engagemang som en resurs då detta lett till att en djupare förståelse för ämnet har kunnat 

tillämpas. Vidare har även detta underlättat vid utformningen av intervjuguiden Tjora (2012).  
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Vid eventuell replikering av studien skulle andra forskare med samma metoder möjligen 

kunna utmäta överensstämmande resultat, dock är PR-branschen under ständig utveckling och 

strategier som används idag är troligtvis inte aktuella i framtiden. Tjora (2012) beskriver att 

giltigheten i en studie handlar om ifall svaren som genereras i undersökningen faktiskt svarar 

på de frågor som ställs. Detta kan dock upplevas som komplicerat då fokus i kvalitativa 

studier inte är att mäta variabler utan att undersöka underliggande faktorer. Under denna 

studies gång har stor vikt lagts vid att noggrant beskriva vad som skildrar det undersökta 

fenomenet samt att inte låta forskarnas engagemang ha för stort inflytande (Bryman & Bell 

2017). 

 

Vidare kan detta kopplas till om den intervjuade respondenten talar sanning. Detta kan 

därmed vara ett viktigt perspektiv att undersöka efter att intervjun genomförts genom att få 

bekräftelse av andra individer och av andra källor om huruvida respondentens redogörelse 

kring uppgifter faktiskt är av sanning. Detta är något denna studie inte har kunnat bevisa då 

intervjuerna som har gjorts grundas på frågor gällande den intervjuades uppfattningar, 

erfarenheter samt känslor (Denscombe 2018). 

 

Inom kvalitativ forskning är generalisering svårt att uppnå, forskare inom en studie önskar 

därför att sträva efter en begreppslig generalisering. För att säkerhetsställa att analys av data 

är av relevant form används tidigare forskning och teorier som stöd, resultaten framställs 

sedan i syfte att inte endast vara specifikt knutna till det fall som studerats utan ska även 

kunna testas och appliceras på andra fall. Detta har applicerats i denna studie (Tjora 2012).   

3.8 Metodreflektion 

Medvetet kontaktades PR-byråer inom olika branscher i syfte att uppnå djupare förståelse. Att 

PR-byråer inom olika branscher samt av olika storlek intervjuades har bidragit till möjligheten 

att identifiera likheter och skillnader som har gynnat den teoretiska analysen (Bryman & Bell 

2017). Att endast sju intervjuer genomfördes innebär att studiens resultat inte går att 

generalisera. Om däremot fler intervjuer genomförts hade överförbarheten sannolikt varit 

större, men detta hade medfört konsekvenser för analysarbete då omfattningen hade ökat. 
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4.Resultat & Analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat samt en analys av det insamlade empiriska 

innehållet. Vidare sätts resultat och analys i relation till det teoretiska ramverk och tidigare 

forskning som har presenterats i denna studie för att fastställa kvantiteten av empirin som har 

samlats in. 

4.1 Bakgrund 

Sju intervjuer har genomförts i centrala Stockholm där tiden för dessa intervjuer varierade 

mellan 20 till 30 minuter per intervjutillfälle. Sex intervjuer skedde via ett personligt möte i 

Stockholm mellan den 20 november till den 4 december. Den sjunde intervjun utfördes 

genom ett telefonmöte då respondenten inte hade möjlighet att delta i ett personligt möte. Alla 

sju respondenterna valde att delta med sina namn. En respondent valde att inte delta med 

företagets namn i denna studie och benämns därmed som anonyma. Samtliga av de 

medverkande var öppna med att svara på frågor relaterade till frågeställningen och syftet med 

undersökningen. De deltagande PR-byråerna för denna studie delades in i storleksgrupper 

efter avslutad intervju med avsikten att gynna genomförandet av analysen. I denna studie 

klassificeras MODIN communication, Anonym PR-byrå, Redgert Comms och Hanna Liska 

PR som de minde PR-byråer. De större PR-byråerna i denna studie är Spotlight PR, 

Mindmakers PR och Prat PR. Indelning av storlek på PR-byrå grundar sig på antal kunder, 

antal anställda och omsättning.  

4.2 Kommunikation 

4.2.1 Kommunikationsprocess 

De sju respondenterna som medverkade i denna studie är alla överens om att kommunikation 

är en process. Denna process utgår från vem det är som kommunicerar, vad som ska uttalas, 

vilken kanal som är mest lämplig, vem mottagaren är och vad effekten av kommunikationen 

blir. Denna process av kommunikation kopplas till kommunikationsmodellen som används 

för att kunna organisera och styra den kommunikation som ska förmedlas (McQuail & 

Windahl 2013). Vidare fastställer respondenterna att beroende på vilket budskap som ska 

kommuniceras eller för vilken kund kommunikationen ska ske kan processen se olika ut med 

diverse utfall.  
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Annie från Hanna Liska PR redogör i intervjun om kommunikationsprocessen på byrån. Hon 

berättar vidare att kommunikationsprocessen idag kan förenas med tvåvägskommunikation 

för att bygga goda relationer med sina kunder. Vidare redogör Annie att denna 

kommunikationsprocess används för att skapa en bra balans och struktur vilket kan associeras 

med Lasswells kommunikationsmodell som appliceras för att bland annat skapa struktur och 

organisera kommunikationer (McQuail & Windahl 2013). Daniel från Redgert Comms är 

även han tydlig med att påpeka att kommunikationen är en tvåvägskommunikation. Deras 

process påbörjas ofta med att kunden har ett behov som sedan byrån skapar idéer till. Vidare 

ger byrån förslag på vilken kanal som är mest lämplig att använda för kunden, de analyserar 

målgruppen samt vilket resultat kunden önskar uppnå och slutligen kommuniceras budskapet. 

Antonia från MODIN Communication diskuterar även hon att kommunikation på byrån 

handlar om att kommunicera med sina kunder genom att bygga relationer, skapa en god 

kontakt och på bästa möjliga sätt generera en bra kommunikationsprocess. Respondenternas 

preferenser överensstämmer med Dozier & Broom (1995) perspektiv på symmetrisk 

tvåvägskommunikation där stort fokus ligger på att bygga relationer med sina kunder. 

 

Josefina på Spotlight PR berättar att kommunikationen som de för med sina kunder är en form 

av tvåvägskommunikation, där det är essentiellt att konsulterna på byrån redogör för sina 

kompetenser till kunden. Hon redogör vidare att det är viktigt att säkerhetsställa att den 

kommunikationsprocessen de skapar kommer att stötta kunden och uppnå deras målbild. 

Erika från Mindmakers PR berättar tydligt det är grundläggande på byrån att konsulterna har 

en professionell nivå på sin kommunikation för att uppnå hög standard för byrån och till 

kunderna. Vidare reflekterar Erica att det är viktigt att optimera närvaron i sin 

kommunikationsprocess för att lyckas engagera målgruppen. Dessa aspekter går att associera 

till asymmetrisk tvåvägskommunikation som appliceras för att skapa en hög nivå på 

kommunikationen och därmed kunna påverka konsumenterna (Larsson 2014). 

4.2.2 Dialog 

Dialog är något som är återkommande i intervjuerna med de mindre PR-byråerna.  

Antonia från MODIN Communication redogör för att det är viktigt att vara ärlig i sin 

kommunikation och på så sätt alltid skapa en dialog med sina kunder. Vidare reflekterar även 

Daniel från Redgert Comms att dialog är grundläggande för att bygga goda och långsiktiga 

relationer med sina kunder och för att visa på en trovärdighet i sin kommunikation.  



 

 26 

Vilket kan associeras till Kent & Taylor (2002) redogörelse om att dialog är en form av 

verktyg för att skilja på sant och falskt samt för att bygga relationer. Vidare beskriver även 

Annie från Hanna Liska PR att personlig kommunikation genom dialog är viktigt för att skapa 

en familjär känsla. Kunden ska känna att det finns samtycke, känna sig delaktig och att de har 

rätt att ifrågasätta PR-arbetet. I en dialog ska samtliga deltagare ha samma möjlighet att 

uttrycka sig öppet och ärligt, vilket innebär att organisationen behöver avstå från kontroll och 

att exakta resultat inte alltid kan uppnås (Theunissen & Wan Noordin 2012). Tilda från den 

anonyma PR-byrån berättar även hon om att nära och öppen dialog till kunder är viktigt. Detta 

är en grundläggande förutsättning för att byrån ska kunna genomföra obetalda samarbeten.  

 

“PR är kommunikation eller dialog kan man säga. PR handlar om kommunikation och 

kommunicera. Vi vill ha en dialog till dem vi kommunicerar till.” 

-Antonia, MODIN Communication 

 

Antonia från MODIN communication redogör vidare för dialog, hon betonar att utöver dialog 

med kunderna för de även en dialog med konsumenterna. När en kampanj kommuniceras på 

en influencers kanaler fungerar MODIN Communication som ett hjälpmedel, både för 

influencers, men även för konsumenterna som interagerar på influencerns sociala medier. 

Larsson (2014) beskriver att dialog som används via sociala medier är annorlunda än den 

dialog som sker fysiskt, i och med att möjligheten att vara anonyma finns. De större PR-

byråerna som har medverkat i denna studie benämner inte dialog.  

4.2.3 Transparens 

Enligt L’Etang & Pieczka (2006) grundar sig transparens på antaganden om att utomstående 

publik har tillgång till fullständig information och förknippas även med trovärdighet och 

ansvar. De mindre PR byråer som har deltagit i denna studie är överens om att det är viktigt 

att ha en transparens i relationen till sina kunder. Annie från Hanna Liska PR redogör för 

transparens i sitt PR-arbete där kunderna har tillgång till all information samt att de kan prata 

öppet och ska kunna känna tillit till PR-byrån. Annie förtydligar ytterligare att denna 

transparens ska vara familjär och inte krystad för att behålla förtroendet till varandra. Vidare 

pratar Tilda från den anonyma byrån om att även de anser att det är viktigt att vara transparent 

med sina kunder för att skapa en personlig och kontinuerlig kontakt.  
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Något som är typiskt för den anonyma byrån, vilket Tilda poängterar är att de brukar skriva 

personliga lappar till sina kunder när de skickar ut diverse utskick av produkter. Detta görs i 

syfte för att kunderna i framtiden ska ha förtroende för PR-byråns arbete. Antonia från 

MODIN Communication redogör vidare för relationen med kunderna. De anser att de är 

viktigt att inte vilseleda kunderna med olika typer av förslag på kommunikation, utan de vill 

ständigt vara transparenta och ärliga. Vidare kan detta kopplas till att skapa en trovärdighet 

men även att skapa en transparent tillit och visa på PR-byråers ansvarsskyldigheter (L’Etang 

& Pieczka 2006). 

 

Josefina från Spotlight PR redogör för hur deras kommunikation med kunderna handlar om 

att ge information och redogöra för olika planeringsarbeten och noggranna undersökningar 

och analyser för att förstå kundernas affärsverksamhet. Att redogöra information under 

arbetsprocessen i form av transparens anser Josefina som tidskrävande. Hon påpekar vidare 

att det är viktigt med en god relation till sina kunder men att noggrannhet och ett väl utfört 

arbete är en viktigare beståndsdel för dem på byrån. Sara från prat PR redogör tydligt även 

hon att precision och bra PR-arbete i slutet av en kommunikationsprocess anses vara av 

prioritet.  

4.3 Kommunikation på sociala medier 

4.3.1 Användartyper på sociala medier  

Att det finns olika typer av människor som interagerar på sociala medier är samtliga PR-

byråer överens om. Men för att kunna skapa den ultimata kommunikationsprocessen krävs det 

att de når ut till rätt målgrupp på sociala medier enligt Antonia från MODIN communication. 

Vidare redogör hon för att på sociala medier kan vem som helst interagera med varumärken 

genom att kommentera bilder eller ge recensioner av varumärken.  

 

Detta kan associeras till Muntinga et al. (2011) som tydligt redogör för att sociala medier 

möjliggör för användare att uttrycka åsikter och interagera med varumärken. Tilda från den 

anonyma PR-byrån redogör även hon att de på byrån ständigt kontrollerar allt PR-arbete 

innan de kommunicerar något på sociala medier. Denna process genomförs för att undvika 

eventuella negativa effekter som kommunikationsprocessen skulle kunna generera om den når 

ut till fel målgrupp. Muntinga et al. (2011) beskriver att det finns tre typer av 

konsumentbeteenden med olika nivåer av interaktion på sociala medier.  
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Antonia från MODIN communication menar att det är grundläggande att fokusera på den 

tillfredsställelse målgruppen kräver av de sociala medier som de använder. På så sätt menar 

Antonia att de kan ge ett positivt intryck på målgruppen. Detta förtydligar McQuail (2005) 

genom att påpeka att det finns ett system för medietillfredsställelse. Annie från Hanna Liska 

PR redogör för att det finns ett engagemang hos konsumenterna på sociala medier. Vidare är 

det därför viktigt att förstå varför konsumenter motiveras till att engagera sig i ett varumärke 

(Muntinga et al. 2011). 

 

Josefina från Spotlight PR redogör för att de på byrån har en avancerad process innan en 

kommunikationsprocess genomförs på sociala medier. Hon reflekterar vidare kring detta för 

att sedan betona att det beror på att de vill minska risken att nå ut till fel målgrupp. Denna 

process går ut på att lägga upp strategier samt att analysera ett varumärkes konsumenter. 

Vilket här kan relatera till Mathwick (2002) syn på att kartlägga information från internet för 

på så sätt urskilja olika typer av grupper av internetanvändare. Även Sara från Prat PR 

redogör för att det är viktigt att alltid undersöka vilka typer av individer som interagerar med 

ett varumärke och med dess sociala medier. Vidare påpekar Sara att vissa varumärken har 

följare som är väldigt engagerade och aktiva genom att exempelvis kommenterar, medan en 

del varumärken har följare som endast iakttar det som publiceras. Sara berättar att det är 

viktigt att vara väl medveten om vilka olika användare och målgrupper som ett varumärke 

har. Användare kan tillhöra flera olika grupper och kan ändra grupp beroende på tillfälle eller 

situation (Li och Bernoff, 2008 se Daniel, 2011). 

4.3.2 Electronic word of mouth 

Kommunikationsprocessen sker idag ofta via sociala medier så som Instagram och Facebook, 

respondenterna från de sju PR-byråerna redogör för att det är viktigt att skapa personlig 

påverkan mellan parter (MacGeorge & Van Swol 2018). Denna påverkan kan innebära att en 

inflytelserik person marknadsför varumärken i syfte att öka trovärdigheten (Malik et al. 

2017). Vidare kan även konsumenterna själva delge sina erfarenheter av en produkt eller ett 

varumärke, vilket även här bidrar till hög trovärdighet (Muntinga et al. 2011). Detta går 

därmed att koppla till Word of mouth genom att konsumenterna sprider information om sina 

erfarenheter (Silverman 2011).  
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Antonia från MODIN communication redogör för hur de på byrån använder eWOM. Hon 

påpekar att kontakten inte alltid behöver ske genom kommunikation av tal eller text, de 

använder sig bland annat av att ge likes på Instagram eller på Facebook. Även detta går att 

knyta an till Electronic word of mouth, men denna form är dock begränsad och fokuserar på 

icke textlig kommunikation (Wolny & Mueller 2013). Samtidigt redogör Josefina från 

Spotlight PR att det inte går att förutspå en process på sociala medier på samma sätt som 

genom traditionell media. För varje företag handlar det om att ta fram en unik strategi 

beroende på uppdrag och sedan arbeta efter den. eWOM kan även associeras med influencer 

marketing och celebrity endorsement vilket de resterande PR-byråer i denna studie diskuterar.  

4.3.3 Influencer marketing och celebrity endorsement  

Samtliga respondenter uppger att de använder influencer marketing i sin 

kommunikationsprocess och att det är viktigt att arbeta med influencers som speglar de 

varumärke eller de företag de har som kund. Influencer marketing kan ses som konsten att 

kunna engagera inflytelserika personer till att sprida budskap om ett varumärke, detta gör dem 

exempelvis genom sponsrade inlägg på sociala medier (Sammis et al. 2016).  

 

Annie från Hanna Liska PR redogör för att de har kunder som endast vill arbeta med 

influencer marketing samtidigt som de har andra kunder som inte vill genomföra denna typ av 

PR eller vill associeras med influencers. Annie redogör för att PR genom sociala medier kan 

vara väldigt positivt då publiceringstiden är extremt kort samt att en influencer kan posta flera 

inlägg per dag. Det är på så vis enkelt att sprida innehåll och publiceringen kan nå ut till 

många människor. Hon påpekar dock att byrån inte tror på att betala för någon annans åsikt 

och de arbetar därför mycket med obetalda samarbeten. Vidare beskriver Annie att en negativ 

aspekt av att arbeta med influencers är att alla inte alltid klarar av att leverera uppsatta mål 

och därför är det fortfarande väldigt viktigt att ha kvar en god kontakt med tidningar, 

modejournalister och stylister då de fortfarande har hög position och respekteras högt. Daniel 

från Redgert Comms redogör vidare att de på byrån använder både obetalda och betalda 

samarbeten. McCracken (1989) associerar detta med celebrity endorsement där man genom 

att använda en inflytelserik person vill skapa samhörighet och en relation till konsumenter.  
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Antonia från MODIN Communication påpekar även hon att en negativ aspekt av att arbeta 

med influencers är att de inte alltid har möjlighet att kontrollera det innehåll som publiceras.  

Hon jämför detta med tryckt media där det finns möjlighet att redigera text innan de går i 

tryck, därför menar Antonia att det även är viktigt att se till att använda sig av relevanta 

influencers för att minska risken att ett varumärke får negativa associationer. Vidare påpekar 

Tilda på den anonyma byrån att relationen med influencers är väldigt viktig. En bra relation 

kan underlätta att få reda på den inflytelserika personens intressen och vad personen gillar, 

således kan de matcha rätt influencer till rätt varumärke. Att arbeta med en influencer som 

inte har en genuin tro till vad hen marknadsför, samtidigt som hen framför positiva reaktioner 

på varumärket kan skapa vilseledande marknadsföring (Woods 2016). Tilda från anonyma 

PR-byrå skildrar även att de ofta arbetar med influencers under en längre period, vilket även 

Daniel från Redgert Comms redogör för.  

 

På Mindmakers PR återger Erica att de på byrån på senare tid har börjat att arbeta mer med 

micro influencers i sin kommunikationsprocess. Med micro influencers menas en influencer 

med ett mindre antal följare, de har ofta en väldigt stark röst inom sin målgrupp och det finns 

ett stort engagemang, vilja och trovärdighet hos dem. Vidare skildrar hon att de det finns en 

problematik med att arbeta med större influencers som har många följare då engagemanget är 

lägre samt att de ofta genomför väldigt mycket sponsrade inlägg. Sammis et al. (2016) 

redogör för att relevans på sociala medier är av större vikt och har större betydelse än antalet 

följare. De större influencerna genomför ofta väldigt många sponsrade inlägga, vilket kan 

bidra till att konsumenterna upplever minskad trovärdighet för det som marknadsförs menar 

Erica på Mindmakers PR. Detta kan kopplas till etiska perspektiv som att använda sig av 

influencers som skapar en trovärdighet och faktiskt tror på varumärket de marknadsför, om 

trovärdigheten inte finns kan juridiska faktorer uppstå (Woods 2016).  

 

På Prat PR redogör Sara för att influencer marketing är en väldigt vanlig tjänst på byrån. De 

har tidigare själva formulerat ett budskap och en story som de vill förmedla till journalister, 

men genom influencers har denna process utvecklats till ett samarbete där de arbetar 

tillsammans i kommunikationsprocessen. Josefina från Spotlight PR redogör även för att de 

ständigt använder sig av influencer marketing i sin kommunikation. Eftersom Spotlight PR är 

en stor byrå har de anställda som endast arbetar med influencer marketing vars uppgift är att 

hantera all omvärldsbevakning för vilka influencers de ska använda sig av för att skapa 

relevans och nå rätt målgrupp.  
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Omvärldsbevakning kan beskrivas som en process där information om omvärlden samlas in, 

detta kan vara exempelvis vara information om influencers, konkurrenter och marknaden 

vilket Josefina förtydligar. Daniel från Redgert Comms påpekar att det finns en viss skillnad i 

hur relationen till journalister och tidningar ser ut jämfört med influencers. Han beskriver att 

det krävs mer arbete för att vidhålla en god relation med influencers och att de idag sitter på 

väldigt mycket makt. Sammis et al. (2016) beskriver dagens influencers som mycket 

inflytelserika personer som figurerar på sociala medier. 

4.4 Mätning av kommunikation 

Respondenterna i denna studie förtydligar att efter att ha arbetat med sin 

kommunikationsprocess på sociala medier är det viktigt att mäta effektiviteten. Genom att 

mäta effektiviteten av genomförda processer kan ett positivt eller negativt resultat fastställas 

och sedan redovisas för kunderna. Josefina från Spotlight PR förtydligar att detta är en 

process som de på byrån gör direkt efter att en kommunikationsprocess har genomförts. PR-

byråer hanterar ett företags kommunikationsprocess, vilket IPR (2003) hävdar kan ses som 

effektiviteten. Genom att mäta effektiviteten kan en bedömning av framgång respektive 

motgång av en kommunikationsprocess göras (IPR 2003).  

 

De mindre byråerna redogör för att de har en öppen dialog med sina kunder där rapporter och 

pressklipp sammanställs efter avslutad aktivitet, vilket bland annat Annie från Hanna Liska 

PR redogör. Tilda från den anonyma byrån redogör att de alltid efter en 

kommunikationsprocess mäter effektiviteten genom att exempelvis titta på hur många antal 

likes en bild har fått, antal visningar på Instagram stories, nya följare på varumärkets 

Instagram sida. Efter denna process sammanställs resultatet och skickas till kunden i form av 

en rapport. Kunderna återkopplar sedan med feedback som byrån tar åt sig. Tilda fortsätter 

redogöra att denna mätningsprocess är noggrann för att kunderna ska ha fortsatt förtroende för 

byrån. Denna mätningsprocess är även något som Daniel från Redgert Comms redovisar. För 

byrån är det viktigt att analysera variabler noggrant, exempelvis analysera visningar av en 

kampanj, se antal klick på en betallänk eller hur många som har nyttjat en rabattkod. Daniel 

redogör vidare för att djupare kunna analysera resultatet på en riktigt mätbar nivå behövs en 

analys på försäljningen göras, vilket PR-byråer själva inte kan göra. Antonia från MODIN 

Communication redovisar att byrån alltid är noggranna när de sammanställer effektiviteten av 

kommunikationsprocessen till sina kunder.  
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Att de mindre PR-byråerna mäter om kommunikationen har varit effektiv genom rapporter, 

analyserar variabler och genom feedback från kunderna kan vara på grund av ekonomiska 

tillgångar eller bristande kompetens. Antonia från MODIN communication menar att 

kommunikation som sprids via sociala medier kan vara svår att bevaka och därmed även svår 

att mäta. Hon redogör vidare att de idag behövs påkostade mätverktyg och ytterligare kunskap 

för att kunna mäta effektiviteten av kommunikation på sociala medier, vilket byrån idag inte 

har möjlighet att använda sig av. Detta förtydligar Antonia genom att nämna 

bevakningstjänsten Meltwater som är en mediebevakningsbyrå som erbjuder sina kunder 

bevakning och analys på bland annat sociala medier och nyhetsflöden (Meltwater 2018).  

 

Även Annie från Hanna Liska PR redogör för att det finns svårigheter i att ständigt bevaka 

och mäta kommunikation på sociala medier eftersom en del av det som publiceras kan 

försvinna, exempelvis Instagram stories som försvinner efter 24 timmar. Denna typ av 

påverkan på kommunikation kan kopplas till “Three step framework” som redogör 

markandsobjektet, nå publiken och tillslut nå framgång (Levin 2017). Även Tilda från den 

anonyma PR-byrå påpekar att det ständigt är svårt att kunna mäta all kommunikation som 

sker på sociala media eftersom inlägg och bilder inte alltid stannar kvar samt att det krävs god 

kunskap för att ständigt kunna bevaka allt engagemang.  

 

De större byråerna som Spotlight PR, Mindmakers PR och Prat PR har stora företagskunder 

som ständigt kräver redovisade resultat på kommunikationsarbetet. Detta innebär att dessa 

PR-byråer oavbrutet måste kontrollera sin kommunikationsprocess och kontinuerligt följa upp 

kommunikationsarbetet för att sedan mäta effektiviteten och analysera resultat. Josefina på 

Spotlight PR menar att deras kunder ställer höga krav på byrån och hur de mäter effektiviteten 

av kommunikationsprocessen. Josefina påpekar vidare att de innan en påbörjad PR-kampanj 

sätter upp mål för bland annat hur många de vill nå ut till samt hur många pressklipp de ska 

generera. Vidare redogör hon för de mätverktyg som byrån använder sig av i sin 

mätningsprocess. Dessa är Google analytics, NPS, analysverktyg från diverse 

bevakningstjänster som hon inte vill nämna samt genom varumärkestracking. Josefina är noga 

med att redogöra från början att mäta effektiviteten idag är relativt lätt så länge bra och 

avancerade mätverktyg finns tillgängliga.  
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Erica från Mindmakers PR redovisar även att de använder sig av mätverktyg som Google 

analytics och diverse påkostade bevakningsverktyg för att mäta effekten. Vidare redogör 

Erica från Mindmakers PR att de idag allt mer går ifrån räckviddens betydelse och att det 

istället är engagemanget som spelar stor roll. Det är oväsentligt hur många man har nått ut till, 

utan det handlar om hur många som har engagerat sig i varumärket. Detta kopplas till ROI där 

byråer och företag fokuserar konsumentens motivation genom användning av sociala medier 

och hur deras engagemang i ett varumärke kan generera avkastning på investeringen (Fisher 

2009). Sara från Prat PR påpekar att de använder mätverktyg beroende på vad som ska mätas. 

Dessa mätverktyg är Google Analytics, Facebook Business manager, Social Bakers. Hon 

redogör vidare för två bevakningsverktyg, Notified, Mbrain men även Yougov för att mäta 

attityder. Sara redovisar vidare att dessa mätverktyg är viktiga för att se hur effektiv en 

kommunikationsprocess artade sig. Men även Sara redogör för att det inte bara är viktig att 

kunna mäta effektiviteten eftersom kunderna ofta stället höga krav på att få positiva resultat.  
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5.Slutsats 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser som bygger på den empiri som tidigare har 

samlats in samt på det teoretiska ramverk för studien. Studiens slutsatser visar på hur PR-

byråer arbetar med kommunikationsprocessen på sociala medier och hur de mäter om deras 

kommunikation har varit effektiv. 

 

Syftet med denna studie var att skapa förståelse för PR-byråers kommunikationsprocess på 

sociala medier och hur de fastställer utsträckningen av sin effektivitet. Studiens avsikt har 

varit att besvara forskningsfrågorna: Hur arbetar PR-byråer med kommunikationsprocessen 

på sociala medier? Och hur mäter PR-byråer om kommunikationen har varit effektiv? 

5.1 Hur arbetar PR-byråer med kommunikationsprocessen på sociala medier?  

Studiens resultat talar för att samtliga PR-byråer arbetar med kommunikationsmodellen idag 

där tvåvägskommunikation är en viktig part. De mindre PR-byråerna i studien utgår från en 

symmetrisk tvåvägskommunikation för att bygga goda relationer med sina kunder (Dozier & 

Broom 1995) och applicerar transparens och dialog i kontakt med sina kunder. De större PR-

byråerna använder sig av en asymmetrisk tvåvägskommunikation i sin 

kommunikationsprocess, vilket skapar en hög nivå på kommunikation där syftet är att påverka 

konsumenterna (Larsson 2014). De större PR-byråerna som har medverkat i denna studie 

benämner inte dialog och därmed dras slutsatsen att dialog inte är en avgörande part i deras 

kommunikationsprocess. Dessa aspekter bör tas i beaktning vid utförandet av 

kommunikationsprocessen på sociala medier. Beroende på arbetssätt som byrån väljer skapas 

ett ställningstagande hos PR-byrån. Ytterligare kan dessa aspekter kan även appliceras i 

kundens process vid val av PR-byrå.  

 

Studien bekräftade dessutom att influencer marketing är något samtliga PR-byråer tillämpar, 

samt att majoriteten av PR-byråerna är överens om att det finns olika typer av människor som 

interagerar på sociala medier. Dessa användartyper är därmed viktiga att uppmärksamma då 

konsumenter idag är mycket inflytelserika och deras interaktion med varumärken har hög 

påverkan (Chiou & Cheng 2003). Detta är därmed grundläggande bör tas i beaktning i 

kommunikationsprocessen för att nå ett varumärkes rätta målgrupp. Sammanfattningsvis visar 

studien på att beroende på storlek på PR-byrå varierar alltså hur de arbetar med 

kommunikationsprocessen.  
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5.2 Hur mäter PR-byråer om kommunikationen har varit effektiv? 

Resultatet visar på att det råder delade meningar om hur PR-byråer fastställer utsträckningen 

av sin effektivitet. Studien bekräftar att de mindre PR-byråerna mäter effektiviteten genom att 

varje månad sammanställa rapporter, genom att titta på och analysera variabler, men även 

genom feedback från sina kunder. Detta indikerar på att de mindre PR-byråerna tillämpar en 

närgående relation med kunderna för att mäta effektiviteten samt för att se om kunderna 

faktiskt är nöjda med den publicitet byrån har skapat. Däremot uppvisar studiens resultat att 

de större PR-byråerna använder sig av avancerade analysverktyg för sociala medier som 

Google Analytics, Facebook Business manager, Social Bakers, Notified, Mbrain och Yougov, 

vilket innebär att de besitter förmågan att redovisa mer detaljerade resultat och analys av 

effektiviteten till sina kunder. Detta resulterar i att kunderna hos de större PR-byråerna 

erhåller exakt data istället för en estimering av effektiviteten. Studien tyder vidare på att 

följarnas engagemang blir allt viktigare och detta mäts genom ROI (Fisher 2009). Att 

arbetssätten för att mäta effektiviteten skiljer sig åt skulle kunna bero på sociala medier är ett 

komplicerat nätverk där de mindre byråerna inte har tillgång till avancerade mätverktyg, 

vilket indikerar på ekonomi- och kompetensbrist. Studien talar även för att PR-byråernas 

kunder idag värderar hög standard på byråernas arbetsprocess. Genom brister i mätning av 

effektivitet av kommunikationsprocessen kan det i sin tur leda till att kunderna vänder sig till 

en annan PR-byrå.  
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6. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras studiens analys och resultat. Denna diskussion grundar sig på 

författarnas tankar kring studiens ämne. Fortsättningsvis reflekteras aspekter kring vidare 

forskning inom studiens fält. 

 

Något denna studie har visat på är att kommunikationsmodellen är en grundpelare för all 

kommunikation hos samtliga PR-byråer. Denna typ av kommunikation har utvecklats och 

appliceras på olika sätt beroende på vad som ska kommuniceras och hur det ska 

kommuniceras ut. Att sociala medier är ett relativt nytt fenomen påverkar dessutom processen 

för samtliga PR-byråer arbetar. Vanligt är att kommunikationen sker genom influencer 

marketing, vilket kan ses som dagens form av traditionell marknadsföring. 

 

Det finns vidare en viss brist hos de mindre PR-byråerna hur de mäter effektiviteten av 

kommunikation på sociala medier. Denna studie har det visat på att det finns stora skillnader 

mellan PR-byråer i Stockholm baserat på storlek av PR-byrå. Dessa skillnader grundar sig i 

hur de olika PR-byråerna på olika sätt kommunicerar med sina kunder och hur de arbetar för 

att mäta kommunikationen på sociala medier. Resultaten visar på att de mindre PR-byråerna 

som har deltagit i denna studie saknar verktyg för att kunna mäta effektiviteten av den 

kommunikation som de för på sociala medier, i jämförelse med de större PR-byråerna.  

 

Vidare reflektion kring olika sätt att kommunicera kopplat till storlek på själva byrån skulle 

detta kunna vara att om de mindre PR-byråerna inte klarar av att leverera statistik på hur 

effektiv kommunikationsprocessen har varit kan detta innebära att kunder istället väljer att gå 

till de PR-byråer som kan leverera sådana tjänster i sitt arbete. Om PR-byråerna inte klarar av 

att leva upp till kundernas förväntningar skulle detta kunna bidra till att det bli svårt att finnas 

kvar på marknaden som en duktig och framgångsrik PR-byrå.  
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6.1 Vidare forskning 

Under genomförandet av studien har ett flertal ämnen inom området framkommit som kan 

vara av intresse för framtida studier. Dessa studier skulle kunna genomföras utifrån flera 

intressanta perspektiv samt med andra metoder än de som används i denna studie. För vidare 

forskning vore det intressant att undersöka vilka framgående och nya mätinstrument för 

kommunikation på sociala medier som är effektiva och på så vis kunna påvisa vilka 

instrument som PR-byråer bör använda sig av för att nå den förväntade upplevelsen som 

kunderna önskar. Studiens resultat visar på att PR-byråer använder sig av olika sätta för att 

mäta om kommunikationen de använder är effektiv. I kontrast till detta skulle vidare 

forskning även kunna undersöka hur pålitligt det är att mäta kommunikation i form av siffror 

eller om dessa mätningar istället bör vara mer kvalitativa och mäta variabler som känslor, 

attityder eller upplevelser. 

 

Denna typ av undersökning skulle även kunna genomföras med PR-byråernas kunder i syfte 

att undersöka deras perspektiv. En jämförelse av PR-byråerna samt kundernas perspektiv 

skulle sedan kunna bidra med intressant information och eventuellt nya upptäckter. Slutligen 

finns det ytterligare intresse i att undersöka bakomliggande orsaker till varför de mindre och 

större PR-byråerna mäter utsträckningen av effektiviteten på olika sätt. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Inledande frågor  

Vad är din roll på företaget? 

Hur länge har du jobbat på företaget? 

Hur skulle du beskriva att ni skiljer er från andra PR-byråer?  

Hur definierar ni på företaget Public Relations? 

 

Kommunikation 

Beskriv hur er kommunikationsprocess ser ut på byrån?  

Använder ni en generell PR-strategi för kommunikationen? 

Använder ni er av något medium mer än andra?  

 

Kommunikation på sociala medier 

Vilka sociala kanaler använder ni på byrån? Använder ni någon extra mycket?, i så fall 

varför? 

Hur arbetar ni med kommunikation på sociala medier?  

Hur arbetar ni med er kommunikation för att nå ut till målgruppen?  

Arbetar ni med influencer marketing och hur appliceras det i ert arbete? 

 

Mätning av resultat 

Hur mäter ni om er kommunikation har varit effektiv? 

Vad förväntar/kräver sig era kunder av er? 


