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Abstract 
 

Title:  A partnership for profit - A study about the forms of cooperation of 

a PR-agency for surviving on the market 

 

Authors:  Jessica Ekström and Jennie Sjöberg 

 

Mentors:   Hans Zimmerlund and Renate Åkerhielm 

 

Background:  This essey deals with public relations agencies’s future forms of 

cooperation. The background shows that PR-agencies no longer can 

rely on their relationship with media and therefore have to rethink 

their approach in order to remain on the market. 

 

Objective:  The purpose of this thesis is to analyze and evaluate the relationship 

between a PR agency profitability and its way of cooperating. 

 

Problem definition: What forms of cooperation are important for a PR agencies long-

term survival? 

 

Method:  The essay is based on a hermeneutic approach with a humanistic 

orientation, and the authors will use a qualitative approach in the 

form of interviews. 
 

Conclusion:  PR agencies which seek long-term survival are required 

to collaborate more with customers and use their expertise to  

assists customers in designing their own PR operations. 

 

Key words:  PR agency, Cooperation, Relationship Marketing, Development 

strategy, Exchange Strategy. 
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Sammanfattning 
 

Titel:  Ett samarbete för lönsamhet - En studie om en PR-byrås 

samarbetsformer för att överleva på marknaden.  

 

Uppsatsförfattare:   Jessica Ekström och Jennie Sjöberg 

 

Handledare:   Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm 

 

Bakgrund:  Den här uppsatsen handlar om PR-byråers framtida 

samarbetsformer. 

Ur bakgrunden framgår att PR-byråer inte längre kan förlita sig 

på sin relation till media längre och bör därför tänka om i sitt 

arbetssätt för att kunna finnas kvar på marknaden.   
 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att analysera och utvärdera sambandet mellan 

en PR-byrås lönsamhet och PR-byråns samarbetsformer.  

 

Problemformulering: Vilka samarbetsformer är viktiga för en PR-byrås långsiktiga 

överlevnad? 

 

Metod:  Uppsatsen utgår från ett hermeneutiskt synsätt med en 

humanistisk inriktning och författarna kommer att använda sig av 

en kvalitativ ansats i form av intervjuer. 

 

Slutsats:  För PR-byråer som strävar efter långsiktig överlevnad krävs det 

att de samarbeta mer mot kund och med hjälp av sin kompetens 

hjälpa dem att utforma sin egen PR verksamhet.  

 

Nyckelord:  PR-byrå, Samarbete, Relationsmarknadsföring, 

Utvecklingsstrategi, Utbytesstrategi  
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Begreppsdefinitioner 
 
Stor PR-byrå: En stor PR-byrå definieras som en PR-byrå som har det senaste året (2009) en 

vinstmarginal om drygt 13 procent. 

 

Medelstor PR-byrå: En medelstor PR-byrå definieras som en PR-byrå som har det senaste 

året (2009) en vinstmarginal om drygt 7 procent. 

 

Mindre PR-byrå: En mindre PR-byrå definieras som en PR-byrå som har det senaste året 

(2009) en vinstmarginal om drygt 1 procent.  

 

Traditionell marknadsföring: I denna uppsats definierar författarna traditionell 

marknadsföring som en arbetsmetod vilken PR-byråer kan arbeta utifrån. Denna arbetsmetod 

innebär att PR-byråerna hjälper uppdragsgivare med varumärkesbyggnad samt att påverka 

samhället med exempelvis politiska beslut. 

 

Produktplacering: Produktplacering innebär i studiens fall att ett företag anlitar en PR-byrå 

för att få hjälp med att få sina produkter exponerade i media. 

 

Trovärdig media: Informativ media, exempelvis tidskrifter. 

 

PR in-house: Företag som bedriver PR-verksamhet inom företaget istället för att köpa en 

PR-tjänst från en extern byrå. 

 

Bloggar: En blogg är en webbplats eller en del av en webbplats där en person skriver sina 

tankar och åsikter för allmänheten att läsa. Bilder, grafik och videos kan publiceras och 

besökare kan vidare kommentera inläggen. 

 

Sociala medier: Detta kombinerar interaktion och teknik på internet, vilket är anpassat för 

användare som då kan vara delaktiga och ha lätt tillgång till information.  

 

Word-of-mouth: Konsumenter som talar positivt eller negativt om produkten, vilket sedan 

sprids genom tal. 
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Showroom: En lokal där PR-byråerna visar de produkter de har från deras kund. Hit kommer 

journalister för att se och låna produkter.



Jessica	  Ekström	  och	  Jennie	  Sjöberg	  
	  	  	  	  	  	  

 

 

Innehållsförteckning 
 
1.	  INLEDNING	   1	  
1.1	   BAKGRUND	  ..............................................................................................................................................................	  1	  
1.1.1	  Företag	  ...................................................................................................................................................................	  1	  
1.1.2	  Reklam	  ....................................................................................................................................................................	  2	  
1.1.3	  Konsumenten	  .......................................................................................................................................................	  2	  
1.1.4	  PR	  ..............................................................................................................................................................................	  3	  
1.1.5	  PR-‐byrå	  ...................................................................................................................................................................	  4	  
1.1.6	  Förändringsfaktorer	  .........................................................................................................................................	  4	  

1.2	  PROBLEMDISKUSSION	  ...............................................................................................................................................	  6	  
1.3	  PROBLEMFORMULERING	  ...........................................................................................................................................	  6	  
1.4	  SYFTE	  ............................................................................................................................................................................	  7	  
1.5	  PERSPEKTIV	  ................................................................................................................................................................	  7	  
1.6	  AVGRÄNSNING	  ............................................................................................................................................................	  7	  

2.	  METOD	   8	  
2.1	  VETENSKAPSSYN	  ........................................................................................................................................................	  8	  
2.2	  FORSKNINGSANSATS	  ..................................................................................................................................................	  8	  
2.3	  DATAINSAMLING	  ........................................................................................................................................................	  8	  
2.4	  URVAL	  ..........................................................................................................................................................................	  9	  
2.4.1	  Val	  av	  PR-‐byrå	  .....................................................................................................................................................	  9	  
2.4.2	  Val	  av	  företag	  ......................................................................................................................................................	  9	  
2.4.3	  Val	  av	  media	  ......................................................................................................................................................	  10	  

2.5	  METODREFLEKTION	  ................................................................................................................................................	  10	  
2.5.1	  Validitet	  ...............................................................................................................................................................	  10	  
2.5.2	  Reliabilitet	  ..........................................................................................................................................................	  10	  

2.6	  METODDISKUSSION	  ..................................................................................................................................................	  10	  
3.	  TEORI	   12	  
3.1	  TEORETISK	  UTGÅNGSPUNKT	  ..................................................................................................................................	  12	  
3.3	  ÖVERGRIPANDE	  MODELL	  ........................................................................................................................................	  13	  
3.4	  TEORETISKT	  PERSPEKTIV	  .......................................................................................................................................	  14	  
3.4.1	  Nätverkssynsättet	  ...........................................................................................................................................	  14	  
3.4.2	  Transaktionssynsättet	  vs.	  relationssynsättet	  .....................................................................................	  15	  

3.5	  INVOLVERINGSTEORI	  ...............................................................................................................................................	  16	  
3.5.1	  Relevans	  ..............................................................................................................................................................	  16	  

3.6	  INLÄRNING	  ................................................................................................................................................................	  17	  
3.6.1	  Relevans	  ..............................................................................................................................................................	  17	  

3.7	  MERVÄRDE	  ................................................................................................................................................................	  17	  
3.7.1	  Relevans	  ..............................................................................................................................................................	  18	  

3.8	  NÄTVERKSTEORIN	  ...................................................................................................................................................	  18	  
3.8.1	  Relevans	  ..............................................................................................................................................................	  19	  

3.9	  VÄRDEKEDJAN	  ..........................................................................................................................................................	  19	  
3.9.1	  Relevans	  ..............................................................................................................................................................	  19	  

3.10	  VÄRDESTJÄRNA	  ......................................................................................................................................................	  20	  
3.10.1	  Relevans	  ............................................................................................................................................................	  21	  

4.	  TEORETISK	  SYNTES	   21	  
4.1	  MATRISMODELL	  .......................................................................................................................................................	  23	  

5.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	   25	  
5.	  EMPIRI	   29	  
5.1	  FÖRETAGSPRESENTATION	  –	  PR-‐BYRÅ	  .................................................................................................................	  29	  



Jessica	  Ekström	  och	  Jennie	  Sjöberg	  
	  	  	  	  	  	  

 

 

5.1.1	  Företagspresentation	  PR-‐byrå	  A	  (anonymitet)	  .................................................................................	  29	  
5.1.2	  Företagspresentation	  PR-‐byrå	  B	  (anonymitet)	  .................................................................................	  29	  
5.1.3	  Företagspresentation	  PR-‐byrå	  C	  (anonymitet)	  .................................................................................	  29	  

5.2	  INTERVJUER	  ...............................................................................................................................................................	  30	  
5.2.1	  Intervju	  –	  PR-‐byrå	  A	  ......................................................................................................................................	  30	  
5.4.1	  Intervju	  –	  Företag	  a	  .......................................................................................................................................	  33	  
5.2.3	  Intervju	  –	  PR-‐byrå	  B	  ......................................................................................................................................	  35	  
5.2.4	  Intervju	  –	  Företag	  b	  .......................................................................................................................................	  38	  
5.2.5	  Intervju	  –	  PR-‐byrå	  C	  .......................................................................................................................................	  40	  
5.2.6	  Intervju	  –	  Företag	  c	  ........................................................................................................................................	  41	  

6.	  ANALYS	   43	  
6.1	  DUBBELRIKTAD	  OCH	  ENKELRIKTAD	   43	  

6.1.1	  Fall	  A	  -‐	  a	  ..............................................................................................................................................................	  43	  
6.1.2	  Fall	  B	  -‐	  b	  ..............................................................................................................................................................	  43	  
6.1.3	  Fall	  C	  -‐	  c	  ...............................................................................................................................................................	  44	  

6.2	  HI:	  INFORMATIONSSÖKNING,	  KUNDLOJALITET,	  UPPFÖLJNING	  OCH	  LI:	  PRIS	  ................................................	  44	  
6.2.1	  Fall	  A	  -‐	  a	  ..............................................................................................................................................................	  44	  
6.2.2	  Fall	  B	  -‐	  b	  ..............................................................................................................................................................	  44	  
6.2.3	  Fall	  C	  -‐	  c	  ...............................................................................................................................................................	  45	  

6.3	  DUBBELRIKTAD	  INLÄRNING	  OCH	  ENKELRIKTAD	  INLÄRNING	  ...........................................................................	  45	  
6.3.1	  Fall	  A	  -‐	  a	  ..............................................................................................................................................................	  45	  
6.3.2	  Fall	  B	  -‐	  b	  ..............................................................................................................................................................	  45	  
6.3.3	  Fall	  C	  -‐	  c	  ...............................................................................................................................................................	  46	  

6.4	  DUBBELRIKTAD	  KOMMUNIKATION	  OCH	  ENKELRIKTAD	  KOMMUNIKATION	  ...................................................	  46	  
6.4.1	  Fall	  A	  -‐	  a	  ..............................................................................................................................................................	  46	  
6.4.2	  Fall	  B	  -‐	  b	  ..............................................................................................................................................................	  46	  
6.4.3	  Fall	  C	  -‐	  c	  ...............................................................................................................................................................	  47	  

6.5	  ANALYS	  AV	  MATRISMODELL	  ...................................................................................................................................	  47	  
6.5.1	  Fall	  A-‐a	  .................................................................................................................................................................	  48	  
6.5.2	  Fall	  B-‐b	  .................................................................................................................................................................	  48	  
6.5.3	  Fall	  C-‐c	  .................................................................................................................................................................	  49	  

7.	  RESULTAT	   49	  
7.1	  DUBBELRIKTAD	  OCH	  ENKELRIKTAD	  .....................................................................................................................	  49	  
7.2	  HI:	  INFORMATIONSSÖKNING,	  KUNDLOJALITET,	  UPPFÖLJNING	  OCH	  LI:	  PRIS	  ................................................	  50	  
7.3	  DUBBELRIKTAD	  INLÄRNING	  OCH	  ENKELRIKTAD	  INLÄRNING	  ...........................................................................	  50	  
7.4	  DUBBELRIKTAD	  KOMMUNIKATION	  OCH	  ENKELRIKTAD	  KOMMUNIKATION	  ...................................................	  51	  

8.	  SLUTSATS	  OCH	  DISKUSSION	   51	  
9.	  FÖRSLAG	  PÅ	  VIDARE	  FORSKNING	   53	  
10.	  KRITISK	  GRANSKNING	   53	  
10.1	  RELIABILITET	  .........................................................................................................................................................	  53	  
10.2	  VALIDITET	  ...............................................................................................................................................................	  53	  
10.3	  GENERALISERBARHET	  ..........................................................................................................................................	  54	  

11.	  KÄLLHÄNVISNING	   55	  
12.	  BILAGOR	   58	  
BILAGA	  1.	  INTERVJUFRÅGOR	  .........................................................................................................................................	  58	  
BILAGA	  2.	  INTERVJUGUIDE	  ............................................................................................................................................	  61	  
BILAGA	  3.	  INTERVJU	  -‐	  SVAR	  FRÅN	  MEDIER	  .................................................................................................................	  64	  



Jessica	  Ekström	  och	  Jennie	  Sjöberg	  
	  	  	  	  	  	  

 

 1 

1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till forskningsproblemet, samt utöver detta kommer 

även problemdiskussion, problemformulering, syfte, perspektiv och avgränsning att 

behandlas. 

 
Public Relations (PR) som yrke har uppkommit som ett resultat av den förändring och 

framsteg som ägt rum i samhället.1 Vidare framgår det att PR har som uppgift att informera 

allmänheten om ett företag och dess produkter, samt även omvandla okunnighet till kunskap 

och förståelse. Om PR används på rätt sätt kan det, enligt ovanstående författare, hjälpa 

utvecklingen av ett företag. Detta då PR bland annat kan informera, utbilda, väcka intresse 

och uppmuntra allmänheten att handla på ett visst sätt, beskriver författaren.  

1.1 Bakgrund 

Den här uppsatsen handlar om PR-byråers framtida samarbetsformer. 
 

1.1.1 Företag  

Att konkurrera på marknaden betyder att företag måste synas för att finnas.2 Från samma 

källa framgår det att idag finns det flera olika sätt att marknadsföra sig på och att välja rätt 

metod kan vara avgörande för företaget. Enligt Benedicte Kristoffersson från BK Consulting, 

är det livsviktigt för företag att marknadsföra sig. Ovanstående författare beskriver att 

företagen kontinuerligt måste påminna kunden om deras existens, men samtidigt ha en öppen 

dialog med sina kunder för att utvecklas och nå bästa möjliga resultat. Att göra detta hjälper 

dem att vara med och konkurrera på marknaden och att utveckla sitt företag beskriver 

författaren.  

 

Under ett dygn finns det tjugofyra timmar och dessa timmar konkurrerar medierna, företagen 

och bloggarna om varje dag.3 Enligt samma källa försöker dessa även skapa en 

kommunikation med människor för att få dem att intressera sig, ta sig tiden att läsa och 
                                                
1 http://blog.timesjobs.com/2009/03/public-relations-career/, (2011-05-27) 
2 ”Marknadsföring livsviktigt för alla” – Pmcoach (2011-05-27)  
3 B. Mellstrand –”Ta makten – stäng av”, JMW kommunikation (2011-05-27) 
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främst av allt sprida ryktet om deras existens vidare till andra konsumenter. Mellstrand 

beskriver vidare att de försöker fånga upp en del av människors tid, som idag är väldigt 

värdefull. Vidare beskriver han att utbudet av information och underhållning till 

konsumenterna är större än de någonsin varit och konsumenten har därför makten att stänga 

av, byta kanal, hitta en ny webbsida eller en ny tidning att följa. Han poängterar att företag 

därför måste ha fokus på att dess varumärke fångar kundens intresse omedelbart. 

 

”Människor är inte längre passiva mottagare av reklam. Vi måste vara underhållande för att 

nå människor idag."4 - Mark Tutssel, Global Chief Creative Officer, Leo Burnett 

 

Utifrån detta kan det belysas att alla företag behöver marknadsföra sig. Det är dock svårt att 

nå ut och fånga konsumentens intresse i dagens samhälle. 

 

1.1.2 Reklam  

Företag har under en lång tid prioriterat reklam för att marknadsföra dess produkter och 

tjänster.5 Vidare framgår att reklam länge använts för att få synlighet och för att väcka 

känslor. Enligt samma källa framgår det även att företagen själva väljer vad som ska visas i 

reklamen och hur den ska presenteras för kunderna.  

1.1.3 Konsumenten 

Konsumenter har blivit allt mer skeptiska till reklamens budskap och är benägna att avvisa 

dem allt oftare.6 I en undersökning gjord av Posten år 2006 visar det sig att 85 procent av den 

svenska befolkningen tycker det finns för mycket reklam i samhället, vilket leder till att flera 

försöker undvika reklam genom att byta kanal och genom att sätta upp ”reklam, nej tack”-

lapp på ytterdörren.7 I och med detta måste medier och företag hitta nya vägar för att 

attrahera konsumenter och vidare behålla dess uppmärksamhet.8 I undersökningen kommer 

det även fram att informativ reklam i tidskrifter och tidningar uppfattas som minst störande 

för konsumenten, alltså med andra ord reklam som varken stör eller avbryter dem.9 

Konsumenter är även försiktiga och misstänksamma när det kommer till reklam främst i form 

                                                
4 S. Engeseth, The fall of PR & The rise of Advertising (2005-2009) s.33 
5 A. Ries and L. Ries, The fall of Advertising and the rise of PR (2002) s.249 
6 A. Ries and L. Ries, The fall of Advertising and the rise of PR (2002) XIII 
7 “Reklam ogillas tidskrifter gillas”, Allt om tidskrifter (2011-04-05) 
8 B. Mellstrand –”Ta makten – stäng av”, JMW kommunikation (2011-05-27) 
9 “Reklam ogillas tidskrifter gillas”, Allt om tidskrifter (2011-04-05) 
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av annonser, vilket leder till att källan för rekommendationer och råd främst kommer från 

vänner, familj och trovärdig media.10 Har reklambudskapet en identitet och en tydlig 

avsändare kan det leda till att konsumenten avslår budskapet då flera är skeptiska till den 

typen av reklam.11 Ges dock budskapet ut informativt via en tredje part där det inte finns en 

synlig avsändare, beskriver ovanstående källa att sannolikheten är större att konsumenten tar 

till sig det som står. Med detta menas att de flesta människor avgör vad som är bäst genom att 

påverkas av andra, alltså är de två viktigaste källorna för varumärkesbyggnad trovärdig media 

och word-of-mouth.12  

Utifrån ovanstående text framgår det att konsumenten inte längre vill ha reklam utan vänder 

sig till familj, vänner och trovärdig media, vid ett köp beslut. Företag kan därför inte längre 

förlita sig på reklam som marknadsföringsmetod, utan behöver hitta metoder för att skapa 

word-of-mouth. 

1.1.4 PR 

Public Relation innebär att använda media eller affärspress på ett informativt sätt för att lyfta 

fram ett företag eller en produkt ur en positiv synvinkel till allmänheten.13 PR är även 

förknippat med att skapa word-of-mouth effekter för företag och produkter.14 Att använda sig 

av PR skapar en möjlighet att berätta en historia indirekt genom att använda sig av ”tredje 

part butiker”, vilket främst är media.15 Av ovan framgår det att PR får en högre trovärdighet 

då avsändaren är dold, till skillnad från reklam där en tydlig identitet syns. 

 

Dock finns det alltid en baksida. Väljer ett företag att marknadsföra sig via annonsering i 

press vet de exakt vad de får.16 Författarna beskriver vidare att de vet hur många annonser 

som kommer publiceras, hur stora de är och under hur lång tid de kommer vara synliga. De 

får alltså vad de betalar för. Om de däremot väljer att använda sig av PR blir detta betydligt 

mer diffust, då de inte vet var och när deras produkt eller budskap kommer publiceras.17 

Detta kan ses som en nackdel. Företaget kan inte styra innehållet eller kontrollera tidpunkten 

                                                
10 A. Ries and L. Ries, The fall of Advertising and the rise of PR (2002) s.86 -89 
11 Intervju: Kajsa Ekelund, PR officer, 2011-04-06 kl. 13.00 – 13.45 
12 A. Ries and L. Ries, The fall of Advertising and the rise of PR (2002) s.86 -89  
13 http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/term/82434.html (2011-03-01) 
14 “Public Relation through Word of Mouth Marketing” – Website Marketing plan (2011-05-27) 
15 A. Ries and L. Ries, The fall of Advertising and the rise of PR (2002) intro  
16 A. Ries and L. Ries, The fall of Advertising and the rise of PR (2002) intro  
17 B. Schmitz, PR handboken, (2009) s. 21 
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vid eventuell publicering.18 De kan i vissa fall inte heller styra utseendet på deras budskap i 

media, eftersom detta utformas av den aktuella journalisten.  

 

1.1.5 PR-byrå  

PR-byråer uppkom då flera yrkesgrupper såg en plattform, en marknad, för att skapa en 

verksamhet genom att inneha ett bra kontaktnät.19 Samma källa beskriver att dessa 

specialiserade sig på att hjälpa företag eller personer att synas i media då de hade ett väl 

utarbetat kontaktnät. De hade med andra ord bra kontakt med journalister, vilket i sin tur blev 

viktigt för företag att ta del av. Ovanstående källa beskriver vidare att PR-byråernas roll blev 

därmed att erbjuda företag denna tjänst, vilket då kunde ske genom ett samarbete mellan 

parterna. Alltså jobbar PR-byråer mot media, där de besitter en viss kompetens inom området 

och erbjuder vidare sin tjänst till företag som är i behov av detta. Utifrån ovanstående kan 

utläsas att PR-byrån blev en viktig del för företagets marknadsföring då de hade ett 

värdefullt samarbete till journalisten att dela med sig av. 

 

1.1.6 Förändringsfaktorer 

Världen har förändrats för PR-byråer och dess fokus bör nu ligga på att anpassa sig till de nya 

förutsättningarna som råder. Idag värderar företag sin PR-satsning högre än tidigare då de 

förstått vikten av PR som marknadsföringsmetod och vill därför inte lägga över den till någon 

som inte är lika involverad i företaget som de själva. 20 Ingen kan känna och förstå företaget 

på samma sätt som de som arbetar ”innanför väggarna”. Av ovanstående text kan utläsas att 

företag inte längre vill anlita PR-byråer på samma sätt som tidigare då de insett hur 

värdefull en PR-satsning kan vara. Därför vill de göra det själva då de anser att ingen annan 

vet och kan företaget bättre. 

 

För bara några år sedan var medier den enda rösten som sade sanningen.21 Författaren 

beskriver vidare att PR-byråer använde sig flitigt av dessa medier för att nå ut till 

konsumenten och gör det än idag. Vidare belyser samma källa att den stora skillnaden från 

förr och nu är att idag kan även flera miljoner bloggare göra PR på bara några timmar. 

                                                
18 A. Ries and L. Ries, The fall of Advertising and the rise of PR (2002) s.85 
19 Intervju: Kajsa Ekelund, Press officer, 2011-04-06 kl. 13.00 -13.45 
20 ”Underestimatig the power of in-house PR” – Streetdirectory (2011-04-05)  
21 S. Engeseth, ”PR-branschen-en helig ko?” – Dagens media (2011-03-05) 
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Bloggarna marknadsför produkter och tjänster, de har sina trogna läsare, sin familj och 

vänner som alla bildar ett stort nätverk där rekommendationer är av betydelsefull grad.22 En 

rekommendation av positiv eller negativ innebörd kan sänka eller lyfta ett företag över en 

natt, beskriver ovanstående författare. Detta tydliggör att konkurrensen blivit hårdare och att 

PR-branschen utvecklas allt för långsamt för att hinna med.23 Av ovan framgår att 

konkurrensen ökat och bidragit till att PR-byråerna inte längre är de enda som kan skapa 

slagkraftig PR. Idag kan vem som helst skapa PR över internet vilket inneburit att PR-byråns 

samarbete till media inte längre ses som lika unikt. 

 

Konkurrensen från digitala medier har även inneburit att journalister inom media har en 

mindre budget att röra sig med samt kortare tid på sig att få ut nyheter.24 Detta har i sin tur 

medfört att PR-byråer får mindre möjlighet att påverka media.25 Ovanstående källa beskriver 

att medier behöver i dagens läge sälja utrymme i tidningen för att få in pengar och detta görs 

exempelvis genom annonsering. Vidare tydliggör samma källa att detta i sin tur betyder att 

medierna inte längre kan acceptera ”gratis artiklar” från PR-byråer som de gjort tidigare. På 

grund av detta har PR-byråer hamnat i en kritisk situation då de inte längre kan utföra sin 

tjänst. Vidare framgår det att eftersom PR-byråerna inte längre har samma kontakt till media 

kan de därmed inte heller garantera pressutrymme för uppdragsgivarens produkt eller 

budskap. Detta innebär i sin tur att kunden kommer hitta nya vägar för att skapa PR, vilket 

kommer leda till PR-byråers fall. Av ovan framgår det att samarbetet till journalisten inte 

längre är en garanti för PR-byrån. Detta har inneburit att PR-byrån får det svårt då två 

faktorer pressar dem från varsitt håll. Företaget som köper byråns tjänst för att få publicitet 

och journalisten som inte längre vill publicera PR-byråns material. Där med kommer 

samarbetet till företaget även att försämras då byrån inte lägre kan leverera den tjänst som 

utlovats.  

 

Statistik visar under år 2005 till 2008 en kraftig tillväxt för PR inom Sverige då omsättningen 

ökat för varje år.26 Dock visar informationsindexrapporten år 2009 att den totala 

investeringen i information/PR-verksamheten i Sverige ligger på 41,3 miljarder kronor 

                                                
22 G. Finnborg, C. Jevrell – “Känner ni er kidnappade, journalister?” – My news desk (2011-05-27)  
23 S. Engeseth, ”PR-branschen-en helig ko?” – Dagens media (2011-03-05 12:11) 
24 S. Engeseth, The fall of PR & The rise of Advertising, 2005-2009 s.53 
25 Intervju: Kajsa Ekelund, Press officer, 2011-04-06 kl. 13.00 – 13.45 
26 PRECIS – informationsindex - http://www.informationsindex.se/pdf/rapport08.pdf (2011-03-01) 
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medan den år 2007 låg på 46 miljarder kronor.27 Detta visar alltså att investeringarna i 

information/PR-verksamheten har minskat med 10 procent. Av ovan framgår att fram till 00-

talet fungerade samarbetet mellan PR-byråer, företag och medier bra då byråerna var av 

stor betydelse för alla parter. Nu visar däremot de sjunkande siffrorna på en helt annan 

trend; medierna vill inte samarbeta med byrån och företagen vill inte vara kunder till en 

obrukbar PR-byrå. PR-byrån får därmed inte in pengar och bransch siffrorna sjunker. 

1.2 Problemdiskussion  

Utifrån bakgrunden kan det belysas att alla företag behöver marknadsföra sig, men att det 

dock är svårt att nå ut och fånga konsumentens intresse i dagens samhälle. Konsumenten vill 

inte längre ha reklam utan vänder sig till familj, vänner och trovärdig media, vid ett köp 

beslut. Företag kan därför inte längre förlita sig på reklam som marknadsförings-metod, utan 

behöver hitta metoder för att skapa word-of-mouth. I och med detta får PR en högre 

trovärdighet då avsändaren är dold, till skillnad från reklam där en tydlig identitet syns. PR-

byrån blev därmed en viktig del i företagets marknadsföring då de hade ett värdefullt 

samarbete till journalisten att dela med sig av. Idag har en förändring skett och företag vill 

inte längre anlita PR-byråer på samma sätt som tidigare då de insett hur värdefull en PR-

satsning kan vara. Därför väljer de att göra det själva då ingen annan vet och kan företaget 

bättre. Konkurrensen för PR-byråerna har även ökat och bidragit till att dessa inte längre är 

de enda som kan skapa slagkraftig PR. Idag kan vem som helst skapa PR över internet vilket 

inneburit att PR-byråns samarbete till media inte längre ses som lika unikt. Samarbetet till 

journalisten är heller inte längre en garanti för PR-byrån. Detta har inneburit att PR-byrån får 

det svårt då två faktorer pressar dem från varsitt håll. Företag som köper byråns tjänst för att 

få publicitet och journalister som inte längre vill publicera PR-byråns material. Där med 

kommer samarbetet till företaget även att försämras då byrån inte lägre kan leverera den 

tjänst som utlovats. PR-byrån får därmed inte in pengar och branschsiffrorna sjunker. 

1.3 Problemformulering  

Vilka samarbetsformer är viktiga för en PR-byrås långsiktiga överlevnad?  

                                                
27 PRECIS – informationsindex - http://www.informationsindex.se/pdf/rapport09.pdf (2011-03-01) 
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1.4 Syfte  

Uppsatsens syfte är att analysera och utvärdera sambandet mellan en PR-byrås lönsamhet och 

PR-byråns samarbetsformer.  

1.5 Perspektiv  

Studien kommer att genomföras utifrån ett underleverantörsperspektiv, eftersom PR-byrån är 

utgångspunkten och denne agerar underleverantör till både företag och media. Ett 

nätverksperspektiv kommer även finnas i uppsatsen då PR-byrå, företag och media bildar ett 

nätverk tillsammans vilket inte skulle fungera utan en av parterna.  

1.6 Avgränsning  

Författarna har valt att avgränsa studien från företag som bedriver PR verksamhet in-house 

och istället fokusera på företag som köper PR tjänst från en byrå. Studien kommer även 

avgränsa sig till PR-byråer i Stockholmsområdet.  
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2. Metod  

 

Metodavsnittet redogör på vilket sätt problemet ska lösas.28 Här beskrivs hur författarna går 

tillväga för att erhålla information om verkligheten och hur de vidare kommer analysera och 

behandla denna information för att undersöka forskningsproblemet. 

 

2.1 Vetenskapssyn  

Författarna har valt att i denna studie utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Det hermeneutiska 

synsättet grundar sig på tolkning och man har inom detta synsätt en större förståelse för 

relativistiska tankegångar.29 Vidare framgår det även att slutsatser dras med hjälp av egen 

förståelse och kunskap. Samma källa tar även upp att detta synsätt kräver mer omfattande 

undersökningar för att vidare kunna utföra generaliseringar. Hermeneutiken har således en 

humanistisk inriktning. Alltså kommer författarna därför samla in data utifrån verkligheten 

för att sedan tolka och dra slutsatser av det insamlade materialet. 

2.2 Forskningsansats 

Studien kommer att ha en deduktiv ansats. Detta innebär att integrerar teori och empiri 

genom att utgå från befintliga teorier för att sedan se om empirin bekräftar den valda teorin.30 

Författarna ser därför först vilka teorier som är relevanta för studien och samlar sedan in data 

för att vidare fastställa ifall empirin bekräftar teorierna. 

2.3 Datainsamling 

Studien kommer genomgående ha en kvalitativ ansats. I en kvalitativ ansats samlas det in 

information för att sedan bearbeta och tolka det som samlats in.31 För att få in denna 

information används exempelvis intervjuer och deltagande observationer, beskriver 
                                                
28 A. Johanessen, P. A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2007) uppl. 1:2, s. 263 
29 T. Thurén, ”Vetenskapsteori för nybörjare” (2007) s. 16-62 
30 A. Johanessen, P. A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2007) uppl. 1:2, s. 35 
31 A. Johanessen, P. A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2007) uppl. 1:2, sid 68-70 
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ovanstående författare. Vidare framgår det att data kan i en kvalitativ ansats klassas som 

”mjuk” då det är kortare eller längre texter som samlas in vilka sedan analyseras. 

 

Utförandet i denna studie kommer ske i tre delar. I den första delen kommer intervjuer ske 

med tre olika PR-byråer, för att sedan i den andra delen av undersökningen intervjua ett 

företag från respektive PR-byrå. I den sista och tredje delen kommer tre mediekanaler, vilka 

samarbetar med PR-byrån och företaget, att intervjuas. Detta är av vikt för att få en överblick 

om hur mediernas syn på samarbetet till PR-byrån ser ut. Data från de två första delarna 

kommer att användas i undersökningen som primärdata, då informationen kommer analyseras 

och utvärderas emot varandra. Studiens fokus ligger på sambandet mellan PR-byrå och 

företag, vidare kommer datainsamlingen från medieintervjuerna endast att behandlas i viss 

mån. Studien kommer även använda sig av informationsinsamling tagna från aktuell 

litteratur, internet, tidigare artiklar och årsredovisningar. 

2.4 Urval 

Studien kommer omfatta nio informanter vilka har valts utifrån ett bekvämlighetsurval. Dessa 

informanter innefattar tre PR-byråer, alla inom Stockholmsområdet, samt tre företag och tre 

medier. 
 

2.4.1 Val av PR-byrå 

PR-byråerna väljs ut efter att ha blivit rangordnade utifrån deras årsredovisningar och 

bokförd vinstmarginal det senaste året (2009). Utifrån denna information väljs det sedan ut en 

stor, medelstor och en mindre PR-byrå att undersöka. Respektive PR-byrå ska ha sin lokal i 

Stockholmsområdet och erbjuda en tjänst inom traditionellt marknadsföring eller 

produktplacering. 

 

2.4.2 Val av företag 

De företag som kommer intervjuas bestäms efter att PR-byråerna blivit valda. Detta då valet 

av företag utgår ifrån att de ska vara kund hos byrån, alltså ska ett företag till en PR-byrå 

undersökas. Företagen kommer i första hand nås med hjälp av PR-byråernas kontaktnät, 

sedan telefonsamtal och därefter via e-post. 
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2.4.3 Val av media 

Media som väljs ut är ett urval av de tidningar och journalister som samarbetar med de 

aktuella PR-byråerna. Dessa kommer väljas ut med PR-byråns eller företagets hjälp och 

kontaktas sedan via telefon och e-post för en intervju. 

2.5 Metodreflektion 

2.5.1 Validitet 

För att säkerhetsställa validiteten har författarna i den här uppsatsen kontaktat personer med 

hög kompetens inom PR-branschen hos PR-byråer, företag och media som sedan har 

intervjuats för studien. Validitet innebär i hur stor grad utvald data i uppsatsen representerar 

det fenomen som ska undersökas och hur bra den är.32 Med detta menas att uppsatsen ska 

undersöka det den är ämnad att undersöka och det visas med att författarna gjort intervjuer 

med fysisk närvaro eller personlig kontakt. Detta gör det lättare att bedöma den aktuella 

personens trovärdighet vid svar av intervjufrågorna. 

 

2.5.2 Reliabilitet 

För att säkerhetsställa reliabiliteten har författarna i den här uppsatsen genomfört intervjuer 

personligen och tolkat svaren enskilt för att vidare kunna jämföra. Reliabilitet innebär hur 

tillförlitlig insamlad data är.33 Med andra ord innebär det undersökningens data, alltså vilka 

data som används, insamlingssätten och hur de bearbetas. Vidare kommer reliabiliteten mätas 

då tolkningarna jämförs och ifall de överensstämmer, så har undersökningens data höjt 

reliabiliteten för uppsatsen. Studiens övergripande reliabilitet antas dock vara begränsad. 

Detta eftersom studien enbart innefattar tre PR-byråer med respektive företag och media, 

samt att undersökningen endast kommer ske en gång. 

2.6 Metoddiskussion 

Författarna har valt att använda sig av ett bekvämlighetsurval i uppsatsen där alla valda 

informanter innefattar svenska verksamheter. Undersökningen kommer basera sig på ett litet 
                                                
32 A. Johanessen, P. A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2007) uppl. 1:2, s. 47, 267 
33 A. Johanessen, P. A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2007) uppl. 1:2, s. 28, 265 
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urval av PR-byråer, företag och media i Sverige, där sammanlagt nio intervjuer kommer 

genomföras. Denna studie kan därför inte representera hela PR-branschen. PR-byråerna som 

valts är både byråer som arbetar med traditionell marknadsföring samt byråer som arbetar 

med produktplacering utan inbördes ordning. Detta kan anses vara en brist då dessa kan 

tänkas undersökas i två olika uppsatser och undersökningar för tydligare resultat. 
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3. Teori  
 

I detta avsnitt kommer studiens relevanta teorier och perspektiv att belysas och förklaras. 

Utifrån de fenomen som presenterats i bakgrunden öppnar det upp för teorier som ligger till 

grund för att en PR-byrå ska kunna samarbeta med företag och media då de strävar efter 

konkurrenskraft på marknaden. Efter detta presenteras författarnas egna teoretiska syntes 

och avslutningsvis visas en egen matrismodell som tagits fram utifrån teorikapitlet. 

 
 
 
Den här uppsatsen handlar om PR-byråers framtida samarbetsformer. 

 
3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens problemformulering ämnas besvaras i denna studie - Vilka samarbetsformer är 

viktiga för en PR-byrås långsiktiga överlevnad? I problemdiskussionen framkommer det att 

företag bör marknadsföra sig, men att problemet ligger i att konsumenterna inte vill ha 

reklam. Att konsumenterna är skeptiska till annonsering gör det svårare för företag att nå ut 

med sitt budskap och för att då överleva på dagens marknad krävs god word-of-mouth genom 

exempelvis Public Relations (PR). Konkurrensen är dock hård från sociala medier, vilket 

bidragit till att PR-byråer inte längre kan utföra sin ordinarie tjänst till uppdragsgivare. För att 

kunna analysera detta problem kommer studiens fokus utgå ifrån ett 

underleverantörsperspektiv, där även ett nätverksperspektiv kommer diskuteras då PR-

byråerna, företaget och media bilder ett fungerande nätverk och om PR-byråernas samarbeten 

ska fortlöpa krävs en förändring. 
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3.3 Övergripande modell 

Utifrån bakgrunden har författarna tagit fram följande övergripande modell: 

 

 

Figur 1: Författarnas övergripande modell. 

 

Denna modell visar de övergripande fenomen som kan tas fram utifrån bakgrunden för att en 

PR verksamhet skall fungera. Överst i modellen ligger PR som fenomen. Vidare finns det ett 

företag som köper en tjänst av en PR-byrå för att få publicitet i media för att nå, samt 

påverka, sin slutkund. Media ett är de traditionella medierna, journalisterna, som PR-byråerna 

tidigare hade väldigt bra relationer till. Det var i dessa medier PR-byråerna kunde garantera 

sina uppdragsgivare pressutrymme. Utifrån bakgrunden kan läsas att denna relation inte 

längre är garanterad. PR-byråerna behöver idag tänka om då företagen inte längre ser någon 

nytta av deras tjänst, utan börjar istället göra PR på egen hans via media två. Media två är 

sociala medier, bloggar och internet som har en stark konkurrenskraft mot traditionell media. 

De traditionella medierna håller dock på etablerar sig på internet, media två, för att kunna 

vara med och konkurrera på marknaden. Undersökningens fokus ligger på länken mellan 
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företag och PR-byrå, vilket slutligen ska utmynna i vilka samarbetsformer som är viktiga för 

att PR-byrån ska nå lönsamhet. 

 

Teoriområden 

Det är olika företag som samarbetar och därför kommer nätverkssynsättet och olika 

samarbetsformer inom detta nätverk att diskuteras. För att ha ett fungerande nätverk med alla 

inblandade parter krävs det att man arbetar utifrån samma strategi därför kommer 

värdekedjan och värdestjärnan att tas upp. För att vidare ha ett fungerande samarbete måste 

även olika former av inlärning att diskuteras. Eftersom inlärning beskriver ett värde kommer 

även mervärde att belysas. 

3.4 Teoretiskt perspektiv 

3.4.1 Nätverkssynsättet  
 
I nätverkssynssättet utgör stabila relationer en förutsättning för förståelse, förändring och 

nyskapande.34 Centralt för företags marknadsföring är deras position i nätverket, eftersom en 

god position innebär makt. Positionen i nätverket utgör därför synsättets strategiska 

utgångspunkt. Utifrån nätverkssynsättet har företag inte enbart relationer till andra företag 

utan även till kunder och leverantörer. I dessa nätverk utbyts värde, vilket etablerar och 

utvecklar utbytesrelationen mellan respektive. Det är av stor vikt att bibehålla och förstärka 

befintliga bindningar i nätverket, för att försvara sin position i nätverket. Nätverkssynssättet 

utgår ifrån det holistiska, helheten, där alla delar i nätverket påverkar varandra. Med detta 

menas att det en länk gör i nätverket, kommer vidare påverka resterande. 

 

Relevans 

Nätverkssynsättet är ett perspektiv som PR-byrån samarbetar utifrån. PR-byrån ingår i ett 

nätverk med företag och medier. De bildar tillsammans en helhet, vad en av dessa gör 

kommer vidare påverka de resterande.  

 
 
  

                                                
34 H. Zimmerlund, U. Johansson, Nätverkssynsättet, en strategisk utgångspunkt? Uppsats, Handelshögskolan i 
Umeå, företagsekonomiska institutionen. (1993-03-16) 
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3.4.2 Transaktionssynsättet vs. relationssynsättet 
 
Transaktionssynsättet utgår från de fyra P:na, alltså har de marknadsmixen som 

verktygslåda för att kunna fungera.35 Kunderna är låg involverade, vilket betyder att de tar en 

låg risk vid köp, samt att de inte är involverade i själva processen företaget medverkar i. 

Synsättet bygger alltså på enstaka transaktioner och masskommunikation som kan nå ut till 

alla. Köparen är här passiv och säljaren aktiv. Genom att undersöka marknadsandel kan 

företagen mäta eventuell framgång. Extern inlärning används vid ett transaktionssynsätt, 

lärdom tas av kund där de ser vad kunden för tillfället önskar, vilket dock endast ger en 

kortsiktig effekt. 

 

De företag som använder sig av transaktionsmarknadsföring arbetar målstyrt, vilket betyder 

att de har ett välformulerat mål som företaget skall åstadkomma.36 Målet bryts ner i delmål 

och beslutsfattaren väljer därefter det alternativ som ger högst tillfredsställelse. Denna typ av 

arbetssätt passar i situationer med välformulerade orsak-verkan-förhållanden. 

 

Relationssynsättet utgår ifrån att marknadsföringen är en integrerad process i hela 

organisationen där både köpare och säljare är inblandade och delaktiga.37 Kunden är här hög 

involverad, vilket betyder att risken de tar vid köp är högre då de kan handla om större 

utgifter. Kunden integrerar tillsammans med säljaren för att undersöka ett problem som båda 

vill lösa. Syftet med denna typ av synssätt är att bygga långvariga relationer, skapa tillit och 

lojala kunder. 

 

Framgång mäts genom kunddatabaser samt uppföljning av långvariga kundrelationer. Intern 

inlärning ligger till grund för relationsmarknadsföringen, då personalens kompetens är viktig 

för företagets långsiktiga överlevnad samt att den interna inlärningen är avgörande för de 

effekter som processen kan generera. 

 

Processtyrning används inom denna typ av marknadsföring, vilket innebär att företaget har 

som grund en vision om dess framtida tillstånd, men under tidens gång kan processen 

                                                
35 C. Grönroos, Key Note paper; From marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in 
Marketing, Helsinki, Finland. (1999-06-01)  
36 R. Normann, Skapande företagsledning, (1975) 
37 C. Grönroos, Key Note paper; From marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in 
Marketing, Helsinki, Finland. (1999-06-01)  
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utvecklas och ändras.38 Ett eller flera steg formuleras sedan i en process och när man sedan 

tagit dessa steg utvärderar de erfarenheterna de fått och därefter förändrar de visionen med de 

nya kunskaperna. Denna typ av styrning är lämplig när miljön delvis är okänd och där det 

finns ett behov av nyskapande och flexibilitet för att nå framgång.  

 

Dessa synsätt kan sammanfattningsvis beskrivas som förklaring till begreppet 

värdeskapande. Genom att integrera med kunden kan slutsatser dras huruvida värdet stiger 

som följd av att använda ett relationssynssätt och använder sig företaget av ett 

transaktionssynsätt arbetar de endast med lågt pris och de fyra P:na. 

 

Relevans 

Transaktions- och relationssynsätten är relevanta för denna studie då de är olika perspektiv 

som PR-byråer kan samarbeta utifrån. I ett transaktionsperspektiv fokuserar PR-byrån på att 

arbeta målstyrt utan att integrera med företag samt media och i relationsperspektivet ligger 

fokus på att arbeta processtyrt med en tydlig interaktion till företag samt media.  

3.5 Involveringsteori  

Involveringsteorin syftar på kundernas involvering inom den verksamhet de köper en produkt 

eller tjänst från.39 De kan antingen vara hög- eller låg involverade, då det förstnämnda 

innebär att information för kund är viktigt då de tar en hög risk vid köp. En sådan kund 

skapar sig först en uppfattning om vad de behöver, samlar mycket information om produkten 

och genomför sedan köpet. Priset har inte stor betydelse i denna fråga. Vid låg involverade 

kunder innebär köpet en liten risk och priset har nu större betydelse. Kunden testar först 

produkten och skapar sig sedan en uppfattning om den. Visar det sig att denne inte nöjd med 

köpet är det lätt för dem att gå till en annan affär nästa gång för att köpa en liknande produkt. 

 

3.5.1 Relevans 

Det är viktigt att förstå vilken insikt företaget hade när de ingick ett samarbete med PR-

byrån. Om företaget var höginvolverad i ingången till samarbetet erhålls det en stark grund 

                                                
38 R. Normann, Skapande företagsledning, (1975) 
39 R. Normann, Skapande företagsledning, (1975)  
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för ett gott samarbete. Om företaget däremot var låginvolverat kommer ett stark och 

långsiktigt samarbete inte ske då detta inte var företagets intention vid ingången.  

3.6 Inlärning  

Att förmedla någonting till någon annan, som vidare resulterar i en aktivitet, kallas för 

inlärning.40 Förståelse är den djupaste formen av kunskap och detta uppstår då olika 

sammanhang och principer uppfattas, samt kan även skapande av ny kunskap vara en typ av 

förståelse. Då en ny struktur framträder, kan det sägas att ny kunskap har producerats. 

Inlärningsprocessen kan indelas i intern och extern inlärning. Den interna inlärningen främjar 

långsiktiga effekter då företaget lär upp sin personal, vilket vidare leder till en fungerande 

process. Den externa inlärningen lägger däremot sitt fokus på kortsiktiga effekter, vilket inte 

inkluderar att lära personalen.  

 

3.6.1 Relevans 

Det är viktigt att ha en typ av lärande i samarbetet mellan en PR-byrå, företag och media. 

Genom att ta lärdom av varandra kan parterna samarbeta bättre, detta eftersom de vet vad den 

andra parten är ute efter och vilka värderingar denna har. På detta sätt skapas en djupare 

förståelse för den andra parten i samarbetet, vilket kan ses som en dubbelriktad inlärning. 

Detta ger i sin tur långsiktiga effekter för att vidare skapa en konkurrenskraftig överlevnad 

samt mervärde åt kund. En annan typ av inlärning sker genom en enkelriktad kommunikation 

och kan därmed klassas som förklarande, då enbart ena parten tar lärdom av det. Detta ger 

snarare kortsiktiga effekter, vilket kan vara positivt ur ett 

transaktionsmarknadsföringsperspektiv.  

3.7 Mervärde  

Mervärde är någonting som kunden får extra utöver den produkt eller tjänst denne köper och 

detta mervärde kan delas in i två olika varianter, add-on och added-value.41 Beroende på 

miljö kan mervärde skapas genom produktutveckling, add-on eller genom omdefiniering och 

                                                
40 Solveig Wikström, Anders Lundkvist och Åke Beckerus, Den interaktiva företaget, med kunden som största 
resurs. (1998) 
41 C.Grönroos, D.Rubinstein, Totalkommunikation, Analys och planering av företags marknadskommunikation. 
Den Centrala Kommunikationscirkeln (1986) 
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nyskapande, added-value. Ett högre mervärde skapar en starkare tillit och lojalitet hos kund 

och resulterar vidare i positiva långsiktiga effekter för företaget.  

 

3.7.1 Relevans 

PR-byrå måste erbjuda någonting mer utöver det vanliga till företagen och media för att dessa 

ska välja att samarbeta med dem och inte arbeta med PR in-house. En PR-byrå kan välja att 

ge ett mervärde ekonomiskt genom att erbjuda låga priser och då sker enbart ett utbyte mellan 

parterna. Det ekonomiska mervärdet har ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv. De kan 

även välja att ge ett känslomässigt mervärde genom att erbjuda någonting extra utöver 

tjänsten, exempelvis bra service. Detta ses som en utvecklingsstrategi parterna emellan och 

placeras under relationsmarknadsföringsperspektivet. 

3.8 Nätverksteorin  

Genom att inneha ett nätverk sinsemellan skapas relationer där bindningar håller dem 

samman.42 Dessa bindningar kan vara av olika form, tekniska, sociala, organisatoriska, 

kunskapsmässiga, ekonomiska eller juridiska. Då företag bildar ett nätverk befinner de sig i 

en så kallad nätverkskontext. Detta betyder att aktörerna inne i nätverket påverkas av 

varandra och även deras position bland respektive är av betydelse, då den med stark 

maktposition kan styra nätverkets utveckling. Hårt strukturerade nätverk kan skapa problem 

då de inte är möjligt att implementera nya affärsidéer inom dessa. Detta då utveckling, de nya 

idéerna och utbytet stöds av olika partier, vilket gör att dessa ständigt är i konflikt 

sinsemellan. Detta nätverk är då ett resultat av så kallad mjuk- och hårdvara, där den 

förstnämnde är den produkt som slutligen når kunden. Med andra ord är produkten en 

hårdvara som blir “mjukare” desto närmare kunden den kommer, vilket leder till att det 

företag som är placerat i sista leder och som har kontakt med kund, endast kan tjäna på 

produkten. Hård och mjukvara skall finnas i samtliga företag inom nätverket och parterna 

måste tidigt samverka med varandra för att få dessa varor att växa successiv. Detta kan göras 

genom att arbeta med en värdestjärna. 

 

                                                
42 H. Zimmerlund, U. Johansson, Nätverkssynsättet, en strategisk utgångspunkt? Uppsats, Handelshögskolan i 
Umeå, företagsekonomiska institutionen. (1993-03-16) 



Jessica	  Ekström	  och	  Jennie	  Sjöberg	  
	  	  	  	  	  	  

 

 19 

3.8.1 Relevans 

Ett värdeskapande nätverk är de förutsättningar som behövs för att en PR-byrå ska kunna 

samarbeta med sina kunder och media, alltså är det grundstenen för att kunna överleva på 

dagens marknad. PR-byrån kan vidare inte fungera utan en av parterna. Som tidigare nämnts 

är mervärde en betydande faktor i samarbetet och då kan urskiljas två olika perspektiv. Det 

första perspektivet, transaktionsperspektivet, har sitt fokus på pengar. Där erhålls ett 

mervärde genom pressade priser och erbjudanden. Relationsperspektivet fokuserar däremot 

på relationen till kund för att skapa lojalitet och tillit där ett mervärde skapas genom att man 

får något extra utöver kärnprodukten, exempelvis service.  

3.9 Värdekedjan  

 

Figur 2: Figuren ovan visar ett målstyrt samarbete utifrån värdekedjan. 
 
Värdekedjans arbetssätt är målstyrt och där levererar ett företag en produkt eller tjänst vidare 

i ett led till nästliggande företag.43 Dessa företag samarbetar endast gentemot varandra två 

och två fram tills att utvald produkt eller tjänst når slutkund. I denna process involveras inte 

slutkunden, utan här är det en process aktörerna emellan samt är pris och kvalitet viktiga 

faktorer. Värdekedjan skapar med andra ord ett ackumulerat värde, då slutkund endast 

involveras i sista fas med företaget som levererar produkt eller tjänst. 

 

3.9.1 Relevans 

Det är viktigt för en PR-byrå att vara inblandad i ett värdeskapande nätverk och värdekedjan 

är en värdeskapande process som bygger på integrering och samproduktion av olika aktörer. 

Denna process är dock linjär och utbytet sker då som tidigare nämnt från distributör A till 

distributör B, alltså mellan exempelvis PR-byrå och företag. Värdekedjan kännetecknas 

                                                
43 R. Norman, R. Ramirez - Den nya Affärslogiken, (1995-01) 

Företag	  1	   Företag	  2	   Företag	  3	   Företag	  4	   Slutkund	  
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genom att parterna arbetar målstyrt, de har en vision och ett mål vilket de gör allt för att nå. 

Detta innebär att de har en enkelriktad kommunikation. 

3.10 Värdestjärna 

 

Figur 3: Denna figur visar hur företagen samt kund interagerar likt en värdestjärna. 

 

Då samtliga delar i ett nätverk integrerar med varandra arbetar de likt en värdestjärna.44 Här 

finns en tvåvägskommunikation mellan samtliga aktörer. Även en simultanstyrning finns för 

att skapa värde, inte bara för sig själva, utan värde likväl för sina leverantörer, 

leverantörernas leverantörer, kunder samt kundernas kunder. Till skillnad från värdekedjan, 

där kunden endast blir involverad i sista skedet, är kunden här aktivt involverad och 

medverkar i processen från tidig start. Här tar företagen tillvara på kundens behov och 

önskemål, vilket vidare bygger upp mervärde och vidare trogna kunder. I värdestjärnan 

arbetar aktörerna med det som de är bäst på, vilket alla i modellen kan ta del av för att stärka 

sin organisation. 

                                                
44 R. Normann, R. Ramirez - Den nya Affärslogiken, (1995-01) 
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3.10.1 Relevans 

Även värdestjärnan är en värdeskapande process som bygger på integrering och 

samproduktion av olika aktörer. Det är viktigt för en PR-byrå att behandla vikten att vara 

värdeskapande mot kund för att kunna ge bra service. Om starka relationer erhålls till alla i 

processen kommer det leda till långsiktigt samarbete. Värdestjärnan kännetecknas av att 

parterna arbetar processtyrt, där kunden blir involverad och kommunikationen är 

dubbelriktad.  

4. Teoretisk syntes  

Den teoretiska syntesen ämnar ge svar på studiens problemformulering: Vilka 

samarbetsformer är viktiga för en PR-byrås långsiktiga överlevnad? 

Figur 4: Författarnas egen syntesmodell.  

 

För att få ut en god lönsamhet krävs det att PR-byrå och företag samarbetar och de behöver 

då komma fram till en god samarbetsstrategi för att lyckas på marknaden. I den teoretiska 
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syntesen vill författarna visa hur företag och PR-byråer måste samarbeta för att nå framgång. 

Företagen arbetar med värdestjärnan eller värdekedjan, medan PR-byrån arbetar genom en 

utvecklings-eller utbytesprocess.  

 

Det som är en avgörande faktor vid val av arbete med värdestjärna eller värdekedjan är vad 

företagen erbjuder för typ av varor. Är det en produkt eller tjänst som kräver intresse, som 

kunden vill ha information om och som inte är priselastisk, så väljer de troligtvis att arbeta 

med ett relationsmarknadsföringsperspektiv. Detta är även orsak till att de arbetar processtyrt 

genom en värdestjärna. Är det däremot en produkt eller tjänst som inte kräver stort intresse 

eller personlig relevans från kund, så kan företagen välja att arbeta med ett 

transaktionsmarknadsföringsperspektiv och då även målstyrt genom en värdekedja. 

 

En PR-byrå kan däremot välja att arbeta i en utvecklings- eller en utbytesprocess, där 

skillnaden är ifall de vill upprätta en relation med företaget genom att utveckla samarbetet 

eller ifall de endast vill ha ett utbyte mellan dem och företag. 

 

Ur ett utvecklingsperspektiv är det viktigt att en PR-byrå förstår vad som påverkar 

konsumenten och i sin tur förstå vad som krävs för att utveckla ett bra samarbete med 

företagen. Det är även av stor vikt att se hur kunderna reagerar vid samarbetet och vidare lära 

sig av deras reaktioner. På detta sätt kan PR-byrån utvecklas och även skapa långsiktiga 

relationer med hög involverade kunder och goda rekommendationer, alltså positivt word-of-

mouth. 

 

Ur ett utbytesperspektiv är det däremot inte lika viktigt att skapa relationer eller att lyssna på 

kundernas åsikter. Kunden är här en homogen grupp där ingen enskild individ tas i 

beaktande. Här produceras en produkt eller erbjuds en tjänst som skall säljas till ett 

konkurrenskraftigt pris och som ska stilla det behov de låg involverade kunderna har för 

tillfället. 
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4.1 Matrismodell 

Författarna har utifrån teorikapitlet upprättat en egen matrismodell som visar de olika 

samband som parterna kan ingå i. 

 

 
Figur 5: Författarnas egen matrismodell.  

 

Utbytesstrategi (PR-byrå)/ Höginvolverad (Företag): I den gula rutan arbetar PR-byrån 

enkelriktat mot företaget då de använder sig av en utbytesstrategi och vill på det viset inte ha 

någon djupare relation till den andra parten. Företaget är däremot höginvolverat mot PR-

byrån och kommer på så sätt bygga en stark involveringsgrad till denne för att erhålla 

förståelse för dess värderingar och visioner. Då PR-byrån arbetar enkelriktat kommer ingen 

vidare åtanke till slutkund att värderas då byrån endast vill få ut företagets produkt, tjänst 

eller budskap i media och visar inget större engagemang om var de publiceras. 
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Utbytesstrategi (PR-byrå)/ Låginvolverad (Företag): Utifrån den blå rutan så är relationen 

både från PR-byrån och från företaget enkelriktade, vilket innebär att alla parter arbetar 

målstyrt och vill endast få ut produkten, tjänsten eller budskapet i media. Detta vill de göra i 

så stor utsträckning som möjligt och engagerar sig inte desto mer om det är rätt slutkund som 

de tilltalar. 

 

Låginvolverad (Företag)/ Utvecklingsstrategi (PR-byrå): I den röda rutan arbetar PR-

byrån genom en utvecklingsstrategi och vill då ha en dubbelriktad kommunikation till 

företaget. Detta innebär att byrån vill ha en stark relation till företaget och att de ska arbeta 

tillsammans för att hitta rätt produkter till rätt tidningar för att kunna tilltala rätt slutkund. 

Dock arbetar företaget inte på samma sätt mot PR-byrån då de är låginvolverade. Detta 

innebär att företaget inte har någon större kännedom om PR-byrån, dess mål samt visioner. 

Företaget betalar för en tjänst och vill se sin produkt i media så ofta som möjligt och tänker 

inte desto mer på vilka medier den visas i. 

 

Höginvolverad (Företag)/ Utvecklingsstrategi (PR-byrå): Den gröna rutan är den optimala 

rutan utgående från teorikapitlet. Här arbetar PR-byrån dubbelriktat mot företaget och 

företaget är höginvolverat. Detta samarbete blir likt en värdestjärna för att kunna nå rätt 

slutkund och få värdeskapande effekter. Alla får goda relationer till varandra och har på så 

sätt byggt upp en stark grund att stå på för ett vidare samarbete och utveckling.



Jessica	  Ekström	  och	  Jennie	  Sjöberg	  
	  	  	  	  	  	  

 

 25 

5. Teoretisk referensram 

 

Syfte med uppsatsen är att analysera och utvärdera sambandet mellan en PR-byrås lönsamhet 

och PR-byråns samarbetsformer.  

 

Teori Faktor Variabel 

Involveringsteorin Hög involvering 

Låg involvering 

HI: Informationssökning, 

kundlojalitet, uppföljning 

LI: pris 

Inlärningsprocess Förståelse  

Förklarande 

Dubbelriktad inlärning 

Enkelriktad inlärning 

Värdestjärna  

Värdekedja 

Utvecklingsstrategi 

Utbytesstrategi 

Dubbelriktad kommunikation 

Enkelriktad kommunikation 

 

Tabell 1: Visar en översikt över den teoretiska referensramen. 

 

Faktor 1: Processtyrning 

     Variabel 1: Dubbelriktad 

Vid ett processtyrt samarbete innebär det att det sker en tydlig integrering mellan 

underleverantörer och kund, alltså är kommunikationen dubbelriktad. Det finns en vision, 

men denna kan ändras över tiden för att nå bästa möjliga resultat.  

 

Faktor 2: Målstyrning 

     Variabel 2: Enkelriktad 

Ett annat alternativ är att arbeta målstyrt utan någon form av integrering, alltså där 

kommunikationen är enkelriktad. Ett mål sätts upp och detta mål ska uppnås utan större 

förändringar.  

 

Perspektiv Faktor Variabel 

Relationsmarknadsföring Processtyrning Dubbelriktad 

Transaktionsmarknadsföring Målstyrning Enkelriktad 
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Dessa variabler är av betydelse för författarna då det kommer framgå om PR-byrån arbetar 

process- eller målstyrt mot kund, och vidare om företaget arbetar i process mot PR-byrån 

eller enbart vill få ut produkterna i media.  

 

Faktor 3: Höginvolvering 

     Variabel 3: Informationssökning 

Informationssökning är en variabel som avgör om kunden är hög involverad. En hög 

involverad kund söker mycket information inför sitt köp då köpet har en hög risk.  

 

     Variabel 4: Kundlojalitet 

En hög involverad kund blir oftast en lojal kund. Denne är inte priskänslig och kommer inte 

lockas av andra erbjudanden då den känner att den får något mer utöver produkten.  

 

     Variabel 5: Uppföljning 

Sker det uppföljning och återkoppling från den erbjudna tjänsten till uppdragsgivaren kan 

PR-byrån anses vara hög involverade i sin process till kund. 

 

Faktor 4: Låginvolvering 

     Variabel 5: Pris 

Priset är en avgörande variabel då det kommer till låg involverade kunder. En låg involverad 

kund lockas av ett låg pris och kan lätt byta företag vid ett bättre priserbjudande. 

 

Dessa variabler är av betydelse för författarna då de vill veta om PR-byråns kunder är hög- 

eller låg involverade. Därför behöver det framgå hur företaget hittade PR-byrån och varför 

de valde att ingå ett samarbete. Utifrån detta skall det framgå om priset avgjorde samarbetet 

eller andra faktorer. Vidare kommer lojaliteten hos kunden kunna avgöras. PR-byråns hög- 

eller låg involvering i processen med kund kommer också kunna avgöras utifrån om det görs 

uppföljning med kund. 

 

Faktor 5: Förståelse 

     Variabel 6: Dubbelriktad inlärning 

Vid en dubbelriktad inlärning innebär det att företaget tar lärdom från kund och även alla 

berörda parter. Denna kunskap och feedback kommer sedan genomsyra hela organisationen 
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så alla blir införstådda i det. Då ett företag använder sig av denna typ av inlärning, lär de upp 

personalen för att utvecklas och för att bilda en drivande process. Denna typ av inlärning 

främjar långsiktiga effekter och skapar en förståelse hos de inblandade parterna.  

 

Faktor 6: Förklarande 

     Variabel 7: Enkelriktad inlärning 

Vid en enkelriktad inlärning tar företaget lärdom enbart från kunden. Feedback de får från 

kunden omvandlas till lärdomar och kommer vidare enbart genomsyra en liten del av 

organisationen, vilket därmed ses som förklarande. Fokus ligger på kortsiktiga effekter, då 

företaget inte lägger energi på att lära upp personalen för att vidare utveckla processen.  

 

Dessa variabler kommer ge svar på om parterna tar lärdom av samarbetet och hur de sedan 

bearbetar kunskapen.  

 

Faktor 7: Utvecklingsstrategi 

     Variabel 8: Dubbelriktad kommunikation 

En utvecklingsstrategi syftar till ett samarbete, alltså en dubbelriktad interaktion mellan de 

berörda parterna. Strategin är därmed processtyrd och arbetet sker utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv. Detta innebär även att arbetet sker likt en värdestjärna 

och att ett starkt nätverk med långsiktiga relationer är av värde. Inlärningen sker internt och 

externt, samt lär sig parterna av varandra. Parterna är här höginvolverade och därmed kan en 

lojalitet lättare skapas hos kund. För att denna lojalitet ska erhållas bör ett känslomässigt 

mervärde skapas till kund, så att denne känner att den får ut något mer utöver kärnprodukten. 

Detta gör att priset inte spelar någon större roll då det erhålls ett mervärde som gör det 

prisvärt.  

 

Faktor 8: Utbytesstrategi 

     Variabel 9: Enkelriktad kommunikation 

Vid en utbytesstrategi är interaktionen enkelriktad och arbetet sker utifrån ett 

transaktionsmarknadsföringsperspektiv. Detta innebär även att arbetet sker målstyrt i form av 

en värdekedja som har ett relativt svagt nätverk, detta då parterna är lätt utbytbara. 

Inlärningen är extern då man enbart lär från kund. Alla involverade är låginvolverade och 
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kunderna är därmed priskänsliga och därför bör ett ekonomisk mervärde erbjudas för att 

behålla kunderna.  

 

Dessa variabler kommer ge författarna svar på vilken strategi parterna arbetar utifrån. För 

att få detta svar kommer frågor ställas kring samarbetet, alltså om företaget får vara med 

och påverka PR-byrån och om PR-byrån i sin tur får vara med och påverka media. Alla 

frågor som ställs i intervjun kommer även bidra till att ge svar på utifall de arbetar enligt en 

utbytesstrategi eller utvecklingsstrategi. 
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5. Empiri  

 

I detta kapitel kommer insamlad primärdata att tas upp där de tre PR-byråerna som valts ut 

och dithörande företag kommer presenteras och insamlad empirisk data kommer redogöras. 

 

 

PR-byrå: Vinstmarginal (%) år 2009 

PR-byrå A 13,27 % 

PR-byrå B 7,23 % 

PR-byrå C 6,35 % 

 

Tabell 2: Ovanstående siffror visar de valda PR-byråernas vinstmarginaler från år 2009.45 

5.1 Företagspresentation – PR-byrå  

5.1.1 Företagspresentation PR-byrå A (anonymitet) 

PR-byrå A arbetar utifrån en traditionell marknadsföringsmetod. Alltså hjälper de företag och 

organisationer att få publicitet eller att påverka politiska beslut. Utifrån ovanstående tabell 

kan utläsas att PR-byrå A år 2009 hade en vinstmarginal på 13,27 procent.  

5.1.2 Företagspresentation PR-byrå B (anonymitet) 

PR-byrå B arbetar med produktplacering som metod. De riktar sig till företag inom mode, 

heminredning och skönhet och hjälper dem vidare att få ut sina produkter i pressen. Utifrån 

ovanstående tabell kan utläsas att PR-byrå B hade år 2009 en vinstmarginal på 7,23 procent. 

5.1.3 Företagspresentation PR-byrå C (anonymitet) 

PR-byrå C arbetar främst utifrån en traditionell marknadsföringsmetod. De erbjuder PR-

tjänster inom marknadsföring, krishantering, företags-och digital kommunikation. Utifrån 

ovanstående tabell kan utläsas att PR-byrå C hade år 2009 en vinstmarginal på 6,35 procent. 

 

 

                                                
45 http://www.allabolag.se  
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Tabell 3: Ovanstående tabell ger en övergripande förklaring hur författarna namngett de 

berörda PR-byråerna och tillhörande företag som intervjuats. PR-byråerna kommer nedan 

presenteras med versaler och dess kunder, företagen, med gemener. 

5.2 Intervjuer 

Här nedan följer intervjusvaren från respektive PR-byrå samt kund. I svaren har det som 

ansetts vara relevant för studien markerats med kursivstil. 

5.2.1 Intervju – PR-byrå A  

Från PR-byrå A intervjuades Vd:n på byrån. Intervjun genomfördes över telefon tisdagen den 

17 maj, kl. 09.00 – 09.17. 

 

1. Beskriv er verksamhet? 

Vi hjälper företag och organisationer att få publicitet och även att påverka politiska beslut. 

 

2. Kan ni kort beskriva hur ert samarbete ser ut till företag och till media? 

Svårt att svara på, eftersom de ser helt olika ut. Samarbete med media har vi inte så mycket 

direkt, utan mest indirekt. Vi hjälper företag och organisationer att få publicitet, att bilda 

opinion, att påverka politiska beslut. I alla de tre delarna, så ligger en interaktion med media 

också och den interaktionen handlar om att även om påverkan, alltså lobbydelen. Det handlar 

också om att man jobbar parallellt med opinionsbildning, samtidigt som man jobbar med 

direktkontakt med politiska beslutsfattare. Vi har inte mycket utav den kontakten, utan den 

kontakten har våra uppdragsgivare.  

 

Kontakt med uppdragsgivare kan man sammanfatta såhär, vi tror inte på idén om att man 

ska outsourca till en byrå, vi är ingen extern informationsavdelning, utan vi tror på hjälp 

dig själv metoden. Att vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att tänka själva. Hjälpa dem att 

 PR-byrå Företag 

A-a PR-byrå A Företag a 

B-b PR-byrå B Företag b 

C-c PR-byrå C Företag c 
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trygga deras kompetens, så att de själva känner sig säkrare att kontakta journalister och 

politiker. 

 

3. Vad är ert mål med samarbetet till kunden (företag)?  

Målet är väldigt olika, men om jag ger ett generellt svar så är vårt mål kundnytta i någon 

mening. Arbetsinnehållet är väldigt viktigt för oss. När vi rekryterar folk lockar vi inte i 

första hand med en hög lön, utan med bra arbetsinnehåll, trivsel på jobbet och balans i 

livet. Är arbetsinnehållet bra, så gäller det även att samarbetsinnehållet är viktigt, alltså det vi 

jobbar för. Budskapet är viktigt. Övergripande är det så att vi vill bidra till en positiv 

samhällsutveckling. I strävan att hjälpa uppdragsgivare med publicitet finns det även en 

vision där vi vill bidra i att fler bli aktiva samhällsaktörer. Vi tycker att det är viktigt, då ju 

fler som deltar i samhällsdebatten, desto bättre politiska beslut fattas. Vi vill bidra till en bra 

samhällsutveckling. 

 

4. Varför ska kunden välja er och inte en annan PR-byrå?  

Vi brukar inte argumentera för varför de ska välja oss, men de som väljer oss gör det 

förmodligen för att man uppskattar vårt engagemang. Vi tar uppdrag som vi själva 

sympatiserar med i någon mening. Sedan tror jag att man uppskattar öppenheten, och det är 

en öppenhet som inte bara gäller uppdraget utan vi tycker att det är viktigt eftersom vi jobbar 

med lobbyverksamhet. Vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen och 

redovisar våra lobbyuppdrag på webbplatsen, samtidigt redovisar vem som är 

uppdragsgivare, men också en öppenhet som sträcker sig längre. På webbplatsen redovisar vi 

öppet kring priset och arbetsmetoderna vi använder redovisas i vår PR-handbok. Vi tror att 

öppenheten bygger på förtroende och det är förtroende som behövs för att få till ett bra 

samarbete med en uppdragsgivare som därmed leder till bra resultat. Effektivitet pratar vi 

också om, då menar vi den grundläggande effektivitetsplanen som att arbetsfördelningen 

mellan oss och uppdragsgivaren ska vara kostnadseffektiv. Vi tycker inte att man ska överlåta 

kontakten med journalister och politiker beslutsfattare till konsulter, utan vi vill hjälpa 

uppdragsgivare att själva kunna ta kontakt med dem. Vi vill hjälpa uppdragsgivare från 

strategi till handling med konkreta kronologiskt uppbyggda handlingsplaner och sen 

genomföra dem också. 
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5. Tar ni lärdom av samarbetsprocessen, i så fall på vilket sätt? Exempelvis vid ett 

misslyckat samarbete, går ni då tillbaka och ser vad som gick fel? Kan det leda till att ni 

ändrar strategi? 

Det är bland det viktigaste vi kan göra. Även att gå igenom upplägget med uppdragsgivaren. 

Det är det samarbetet går ut på. Konsultrollen hos oss är inte att vara den här experten som 

ger dem de självklara råden, utan vi vill vara en aktör som samarbetar med uppdragsgivarna 

och som hela tiden testar nya idéer och utvärderar dem, går tillbaka och lär efter hand. Det 

finns inget så effektivt som att lära från misstag. 

 

6. Hur bearbetar ni feedback från utomstående (kunder, media m.fl.)?  

Detta gör vi gemensamt med uppdragsgivarna. Vi sitter inte på vår linje och går igenom 

detta, utan det görs tillsammans med uppdragsgivarna. Vi har ingen avdelning som tar hand 

om feedbacken, tvärtom. Vi har en oerhört tydlig ansvarsfördelning i företaget, som innebär 

att det alltid bara är en person som är ansvarig för varje enskild uppdragsgivare. En 

kundansvarig hos oss har ensamt ansvar om varje beslut kring kundrelationen. Vi tror på eget 

ansvar med tydliga mål, ett tydligt ramverk. Vi har en helt platt organisationsstruktur och alla 

utom juniorkonsult kan vara kundansvariga. Den enda gång som Vd:n behöver kontaktas i 

detta samarbete är om det framförs något från uppdragsgivaren. Det är alltså helt och hållet 

upptill den enskilda kundansvariga att i samarbete med uppdragsgivaren diskutera feedback 

och utveckling. Vi har en utpräglad samarbetskultur då vi hela tiden jobbar tätt på varandra 

två och två, men kundansvarig har hand om ansvaret om kompetensutvecklingen, för 

lärandet i samarbetet.  

 

7. Kan ni påverka hur media utformar produkten i tidningen? Om ja, hurdå?  

Vi har väldigt lite kontakt med media, det är uppdragsgivaren som har den kontakten. 

 

8. Kan kunden vara med och påverka vilken mediekanal de vill visas i? 

- 

 

9. Ser ni PR-satsningen som en kortsiktig eller långsiktig marknadsföringsmetod?  

Vi ser det inte som en marknadsföringsmetod. Vi ser PR som långsiktigt 

varumärkesbyggande. 
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10. Sker det någon uppföljning av PR-satsningen, i så fall på vilket sätt? 

Varje månad. Detta är helt och håller upp till kundansvarige. Normalt sett har man 

månadsmöten med uppdragsgivaren, där vi utvärderar vad som har gjorts förra månaden, vad 

som gick bra och vad som gick mindre bra och slutligen vad vi kan lära oss utav detta. Då 

kan de utgå från den handlingsplan de lagt upp sen tidigare, deras mål, de kvantitativa och 

kvalitativa mål de lagt upp. De kan handla om olika värderingar, men tydliga kvantitativa mål 

som man försöker att uppnå. 

 

11. Vad anser ni att krävs för ett gott samarbete med ett företag och media? 

Att man har just ett samarbete. Att man har ett ömsesidigt förtroende och inte bara är en 

kund och en leverantör.  

 

12. Har ni långsiktiga relationer till kund? 

Vi avtalsbinder aldrig en uppdragsgivare, det är en principsak. De ska kunna lämna oss om 

de är missnöjda. Våra samarbeten är långsiktiga. 

 

5.4.1 Intervju – Företag a 

Företag a är kund till PR-byrå A. Från Företag a intervjuades informationschefen. Intervjun 

skedde över mail den 17 maj 2011.  

 

1. Beskriv er verksamhet?  

Cirka 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal 

mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar företag a, utan eget 

vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på 

låga avgifter och hög historisk avkastning. Det är hos företag a tjänstemännen väljer vem som 

får förvalta deras tjänstepension. Företag a förmedlade 24 miljarder kronor i premier under 

2010 mellan 30 000 företag och tio försäkringsbolag 

 

2. Kan ni kort beskriva hur ert samarbete sker med PR-byrån?  

Vi har ett tätt och nära samarbete. Det består dels i att proaktivt arbeta utifrån vår PR-plan, 

dels att utifrån den omvärldsbevakning vi gör skapa nyheter. Samarbetet sker via mejl, möten 

och telefon.   
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3. Vad är ert mål med samarbetet till PR-byrån?   

Målet är att synliggöra vårt företag i media och att stärka vårt varumärke. Konkreta mål 

var att fördubbla antalet pressklipp under vårt första samarbetes år.  

 
4. Hur hittade ni PR-byrån som ni samarbetar med?  

Genom tips. Sedan gjorde vi en upphandling av PR-byrå där valet föll på PR-byrå A.  

 
5. Varför valde ni att ingå ett samarbete med just den här PR-byrån? Var det priset 

som avgjorde, var det rekommendationer av bekanta eller var det någon annan faktor, i 

så fall vilken?   

PR-byrå A visade redan vid våra första möten sin förmåga till kreativitet och analys. De var 

ärliga, förtroendeingivande och vi gillade den arbetsmetod de presenterade. Vi fick ett 

mycket gott första intryck såväl för deras kompetens, men även sociala förmåga. Priset var 

inte avgörande. Om priset hade avgjort hade vi inte valt PR-byrå A.  

 
6. Tar ni lärdom av varandra och ert samarbete, i så fall på vilket sätt?  

Som kund lär vi oss löpande mycket av PR-byrå A, både om praktiskt PR-arbete, men även 

att tänka nytt och annorlunda. Vi ger PR-byrå A en god inblick i branschen, så 

deras kunskaper kring området ökar.   

 
7. Är ni med i utvecklandet av PR-tjänsten eller överlåter ni helt utformandet till PR-

byrån?   

Vi är i allra högsta grad delaktiga. Det är vi som skriver pressmeddelandena och dessa 

bollas sedan med byrån. Vi jobbar mycket aktivt med samtliga PR-delar. En filosofi som PR-

byrå A också står för.   

 
8. Vilka medier har ni synts i med hjälp av PR-byrå A?  

Det går inte att specifikt välja ut några medier. Det är vi som ringer och säljer in till media, 

dock har vi ett tätt samarbete och bakom varje pressmeddelande har båda parter varit 

involverade. Alla medier som vi synts i har PR-byrå A på ett eller annat sätt varit bidragande, 

antingen genom idén eller utskick av pm.   

 
9. Vad anser ni att krävs för ett gott samarbete med en PR-byrå?  

Ärlighet, öppenhet, engagemang, förtroende för varandras kompetenser, att ha kul 

tillsammans och att våga lyfta fram saker som inte fungerar.   
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10. Vad är viktigt i ert samarbete? Varför?  

Engagemang och intresse för vårt område. Detta är viktigt då vi brinner för det vi gör, så vi 

kan inte jobba med konsulter som inte anser att detta är viktigt. Förtroende och öppenhet är 

grunden för att hitta ett effektivt sätt att samarbete på.  

 

11. Är det något ni skulle vilja ändra i ert samarbete?  

Vi är mycket nöjda med vårt samarbete och det finns inget i dagsläget som behöver 

förändras. 

 

5.2.3 Intervju – PR-byrå B 

Från PR-byrå B intervjuades anställd med titeln PR officer. Intervjun genomfördes i PR-byrå 

Bs lokaler torsdagen den 19 maj 2011, kl. 12.30 – 12.51. 

 

1. Beskriv er verksamhet? 

Vi arbetar med produktplacering i alla månadstidningar, men även dagspress. Varumärken vi 

jobbar med är inom inredning, mode och mat. Vi arbetar främst med produktplacering, så 

vårt arbete är att få kunderna att synas så mycket som möjligt i media.  

 

2. Kan ni kort beskriva hur ert samarbete ser ut till företag och till media? 

En kund vill såklart synas så mycket som möjligt, så vi får in deras varuprover här som vi sen 

lånar ut till stylister och som sen lånas ut till olika reportage. Sedan har vi även en bildbank 

där de kan ladda ner bilder de vill använda och utöver det så skriver vi pressmeddelanden och 

anordnar pressvisningar, events. Det beror på vad kunden vill ha, vissa vill bara placera sina 

produkter och vissa vill ha mer hjälp. Media blir inbjudna till pressvisningar, men de är alltid 

välkomna hit då vi har öppet. De kommer hit utan att anmäla sig. 

 

3. Vad är ert mål med samarbetet till kunden (företag)?  

Målet är först och främst produktplacering. Vi gör så att deras produkter ska synas så många 

gånger som möjligt i den press de har valt att de vill synas i. Alla vill inte synas i all media, 

så vi har en medielista som vi gjort upp gemensamt som då följs. Kunden får själv välja vilka 

tidningar de vill synas i, men vi ger förslag och ibland lånar vi ut produkter till tidningar bara 

för att vara snäll mot kunden, men i så fall tar vi inte betalt för det jobbet. All publicitet är ju 

bra, så vi brukar alltså inte säga nej till någon tidning. 
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4. Varför ska kunden välja er och inte en annan PR-byrå?  

Vi ligger bäst till, har störst showroom och har gjort detta i över 10 år. Med andra ord vet vi 

vad vi håller på med. Det finns många duktiga PR-byråer som gör liknande vad vi gör, men 

vi är väldigt duktiga på vad vi gör. Många gör mycket bra saker, men styrkan som vi har är 

att vi har väldigt bra lokaler.  

 

5. Tar ni lärdom av samarbetsprocessen, i så fall på vilket sätt? Exempelvis vid ett 

misslyckat samarbete, går ni då tillbaka och ser vad som gick fel? Kan det leda till att ni 

ändrar strategi? 

Ja, det gör vi alltid, men vi har ingen direkt avdelning som hanterar det. Vi är så några här, 

så detta diskuteras med hela gruppen. Har det blivit något missförstånd, om någon vill 

hoppa av eller liknande, så pratar vi alla om det. Vi är indelade i två olika avdelningar, så 

det som angår respektive del tas upp hos dem. Däremot diskuteras det mellan alla under 

lunchen. Kunder kommer och går, det är självklart, men det är inget konstigt med det. Vi tar 

lärdom av allt som händer och anser att det är nyttigt med ruljans bland kunder. Allt handlar 

om mänskliga relationer, hur det fungerar att arbeta tillsammans. Vi arbetar väldigt nära våra 

kunder, så det krävs att man har en bra relation gentemot varandra. Att de förstår vikten i att 

skicka varuprover i tid så att samarbetet fungerar. Ju mer de hjälper till, ju bättre kommer de 

synas i media.  

 

6. Hur bearbetar ni feedback från utomstående (kunder, media m.fl.)?  

Vi har ingen direkt process som vi går igenom då feedback kommer in, men vi diskuterar 

alltid om det är någonting som gått snett eller om det är beröm vi får så tar alla del av det. 

Har vi gjort något fel så erkänner vi det självklart och ber om ursäkt, ibland kan man ge något 

som plåster på såren, men det är viktigt att kunna stå för vad man gör och även sina misstag. 

Positiv feedback tas inte heller hand om på något speciellt sätt, bara att vi nämner det och att 

alla får sitt beröm. Inget skrivs ner eller dokumenteras, detta då vi är så få som jobbar här.  

 

7. Kan ni påverka hur media utformar produkten i tidningen? Om ja, hurdå?  

Ja, det kan vi. Nu har vi så pass stort press kontor så många tidningar vill låna av oss, sedan 

vill kunden, och såklart även vi, att det ska bli rätt information om produkten i tidningen. Ser 

vi att det blivit fel information så kontaktar vi dem och säger det. Denna handling visar sig 
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bara vara positivt, då journalisterna blir och tänka på det, men även att de förstår att vi ser allt 

de gör. Kunden blir såklart besviken om de blandar ihop varumärken, men det är framför allt 

tråkigt för läsaren som inte hittar produkten ute i butiken sen. 

 

8. Kan kunden vara med och påverka vilken mediekanal de vill visas i? 

Ja, se ovan. 

”Alla vill inte synas i all media, så vi har en medielista som vi gjort upp gemensamt som då 

följs. Kunden får själv välja vilka tidningar de vill synas i, men vi ger förslag och ibland lånar 

vi ut produkter till tidningar bara för att vara snäll mot kunden, men i så fall tar vi inte betalt 

för det jobbet. All publicitet är ju bra, så vi brukar alltså inte säga nej till någon tidning.” 

 

9. Ser ni PR-satsningen som en kortsiktig eller långsiktig marknadsföringsmetod?  

Produktplacering är väldigt långsiktig. Det tar minst ett halvt år till ett år att bearbeta 

produkterna, särskilt om det är en ny produkt på en marknad. Vi skriver kontrakt på helst ett 

år med våra kunder, eftersom när de kommit ut med en produkt tar det minst tre månader 

innan det syns i tidningen, då pressläggningen tar sin tid. Avtalen ser olika ut, de kan betala 

månadsvis eller ha ett löpande avtal.  

 

10. Sker det någon uppföljning av PR-satsningen, i så fall på vilket sätt? 

Ja, vi gör all uppföljning själva, utom viss uppföljning som vi har på media som en annan 

byrå gör. Väldigt lite uppföljning görs på nätet, men vi ser över alla veckotidningar, 

månadstidningar och dagspress. Alla klipp gås igenom av oss, vi har bra koll på vad vi har 

skickat ut, men det tar ändå väldigt lång tid att göra. Sen scannas de in i vårt datasystem och 

sen skickas det ut ett mail varje vecka till de kunder som visats i pressen. De kan då logga in 

med sina inloggningsuppgifter i vår databas och där kan de se vad de varit med i och sedan 

fakturerar vi vidare därefter. Detta används sedan till statistik för att sedan se vilka vi måste 

bearbeta, vilka kunder har dåligt med införande och så vidare. Huvudsaken är att se till att 

kunden blir nöjd. 

 

11. Vad anser ni att krävs för att gott samarbete med företag och media? 

Att vi har en bra kommunikation med kunden. Att kunden är tillgänglig på telefon, att de är 

hjälpsamma och skickar in produkter snabbt. De är den bästa kunden. Den sämsta kunden är 

de man aldrig får tag på då journalisten sitter och väntar på besked. Då måste vi i vissa fall 
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rekommendera journalisten att arbeta med någon annan produkt för att vi inte kan få tag i vår 

kund och det är jättetråkigt för kunden, för de missar ju på det. Det är viktigt att vi får 

varuprover i tid eftersom vi ligger så långt fram i tiden, ungefär ett halvår. Kunden som inte 

får in sina produkter i tid kommer missa chansen att visas på våra pressvisningar och de är 

väldigt synd. Det är samma med media. Journalister som lämnar tillbaka varuprover i tid, de 

som skriver bra och de som kort och gott sköter sitt jobb, de är bra journalister att arbeta med. 

De som är noggranna, ser till att alla varumärken kommer med, är rädd om våra saker, de får 

låna igen. De som inte sköter sig kommer tyvärr inte få lika bra hjälp av oss. De som inte 

lämnar tillbaka varuprover i tid kommer vidare få sämre produkter att arbeta med då vi vet att 

de kommer sitta med dem i 3 veckors tid och under den tiden skulle vi kunna få ut just den 

produkten i ca 20 tidningar till, och det förlorar vi alla på. Det är inga problem om du 

professionell, men om du inte är det så är vi inte intresserade att arbeta med dem. Vare sig vi 

eller vår uppdragsgivare.  

 

Huvudsaken är att ha en bra dialog med de vi arbetar med. Har man en nära relation med 

journalisterna så kan man säga till på ett annat sätt och få en större respekt. Relation till kund 

är också väldigt viktig. Det är viktigt att åka och hälsa på kunderna för att få ett ansikte på 

varandra. Det är mycket lättare att hjälpa en människa som du har träffat. PR handlar om 

relationer, med press och kund. Vissa är mer svårflörtade än andra, så tålamod är viktigt! 

 

5.2.4 Intervju – Företag b  

Företag b är kund till PR-byrå B. Från företag b intervjuades marknadschefen. Intervjun 

skedde över mail den 25 maj 2011. 

 
1. Beskriv er verksamhet?  

Försäljning av hemtextil och interiördekoration. 

  

2. Kan ni kort beskriva hur ert samarbete sker med PR-byrån?  

De står för showroom och visning av produkter till journalister. 

  

3. Vad är ert mål med samarbetet till PR-byrån?  

Öka varumärkenssynligheten. Hittar nya vägar att nå fler journalister. 

  



Jessica	  Ekström	  och	  Jennie	  Sjöberg	  
	  	  	  	  	  	  

 

 39 

4. Hur hittade ni PR-byrån Polhem PR?  

Samarbete sedan gammalt.  

   

5. Varför valde ni att ingå ett samarbete med just den här PR-byrån? Var det priset 

som avgjorde, var det rekommendationer av bekanta eller var det någon annan 

faktor, i så fall vilken?  

Före min tid. Vet inte. 

  

6. Tar ni lärdom av varandra och ert samarbete, i så fall på vilket sätt?  

Inte riktigt. 

  

7. Är ni med i utvecklandet av PR-tjänsten eller överlåter ni helt utformandet till PR-

byrån?  

Eftersom de bara visar våra produkter är utvecklingen inte så hög. Ett event har gjorts och 

det utfördes tillsammans. 

  

8. Ser ni PR-satsningen som en kortsiktig eller långsiktig marknadsföringsmetod? 

Rätt gjord är den långsiktig. 

  

9. Sker det någon uppföljning av PR-satsningen, i så fall på vilket sätt?  

Följer upp antalet införandet i magasin. 

  

10. Vilka medier har ni synts i med hjälp av Polhem PR?  

Endast magasin. 

  

11. Vad anser ni att krävs för ett gott samarbete med en PR-byrå?  

Framförhållning på nya medier och goda kontakter. Framåtanda och engagemang i 

varumärket. Förslag på PR-plan för att öka varumärket. 

  

12. Är det något ni skulle vilja ändra i ert samarbete?  

Fler konkreta idéer för att öka synlighet. Fler initiativ. 
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5.2.5 Intervju – PR-byrå C 

Från PR-byrå C intervjuades anställd med titeln International Contact. Intervjun genomfördes 

över telefon den 17 maj 2011, kl. 10.00- 10.16. 

 

1. Beskriv er verksamhet? 

Se hemsidan. 

 

2. Kan ni kort beskriva hur ert samarbete ser ut till företag och till media? 

Det är olika för alla, men vi kan få förfrågan av kund eller så ringer vi upp dem vi skulle vilja 

jobba med. Det kan vara flera byråer som vill jobba med en kund och då kan kunden ha 

någon sorts tävling på vilka som ska få börja jobba med dem. Sen brukar man analysera vart 

de vill nå och hur de vill se ut. Vidare beror det helt på det enskilda fallet, hur de vill synas, 

om de vill synas eller ifall de endast vill ha stöd. Varje samarbete är unikt, jag ser det inte 

som generellt. 

 

3. Varför ska kunden välja er och inte en annan PR-byrå? 

Inte pris. Vi är extremt resultatinriktade, när man jobbar med oss ska man få ett bra resultat.  

Man kan kort säga att de väljer oss för att resultat, kvalitet och vårt nordiska samarbete och 

även det digitala som jag anser att vi är bra på. 

 
4. Tar ni lärdom av samarbetsprocessen, i så fall på vilket sätt? Exempelvis vid ett 

misslyckat samarbete, går ni då tillbaka och ser vad som gick fel? Kan det leda till att ni 

ändrar strategi? 

Ja det är klart. Om någonting inte fungerar eller om inte vi vinner ett uppdrag, så tar vi 

självklart reda på varför, för att sedan rätta till det. 

 
5. Har ni någon speciell avdelning för sådant eller sker det inom hela företaget att alla 

blir involverade? 

Nej, men om något inte fungerar så tar jag ju reda på det. En avdelning finns dock inte. 

 
6. Kan kunden vara med och påverka vilken mediekanal de vill visas i? 

Självklart! Vi bara rådgör, det är absolut upp till dem att bestämma var de vill visas 

någonstans. 
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7. Vad anser ni att krävs för ett gott samarbete med företag och media? 

En sak som är viktigt är att man har klara målsättningar för samarbetet, så man har samma 

uppfattning och kan bedöma om det blir något bra resultat eller inte. Vad som även är viktigt 

är att man rapporterar och har en pågående dialog. 

 

5.2.6 Intervju – Företag c 

Företag c är kund till PR-byrå C. Från företag c intervjuades marknadsansvarig. Intervjun 

skedde över mail den 23 maj 2011. 

 
1. Beskriv er verksamhet?  

All information om vår verksamhet och om oss finns på vår hemsida, så kolla gärna där. 

 

2. Kan ni kort beskriva hur ert samarbete sker med PR-byrån?  

Enskilda uppdrag för specifika ändamål, bland annat för att stärka varumärket.  

 

3. Vad är ert mål med samarbetet till PR-byrån?   

De hjälper oss med att få utrymme i media. 

 

4. Hur hittade ni PR-byrån ni arbetar med?   

De kontaktade oss, samt några andra PR-byråer, men valet föll på dem.  

 

5. Varför valde ni att ingå ett samarbete med just den här PR-byrån? Var det priset 

som avgjorde, var det rekommendationer av bekanta eller var det någon annan faktor, i 

så fall vilken?   

De presenterade en bra resultatplan för oss, vilket fångade vårt intresse.  

 

6. Tar ni lärdom av varandra och ert samarbete, i så fall på vilket sätt?  

Ja, vi har lärt oss en del av dem eftersom de är kunniga inom deras område. Vad de har lärt 

sig av oss kan vi inte svara på.   
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7.  Är ni med i utvecklandet av PR-tjänsten eller överlåter ni helt utformandet till PR-

byrån?  

Ja, vi tar del av utvecklingsprocessen. 

 

8. Ser ni PR-satsningen som en kortsiktig eller långsiktig marknadsföringsmetod?  

Vi ser det som långsiktigt, då det tar tid att göra PR. 

 

9. Sker det någon uppföljning av PR-satsningen, i så fall på vilket sätt? 

Ja, uppföljning av satsningen sker och vi får ta del av den informationen. 

 

10. Vilka medier har ni synts i med hjälp av PR-byrå C? 

Vi väljer att inte ge ut den typen av information, men vi har synts i en del medier tack vare 

dem. 

 

11. Vad anser ni att krävs för ett gott samarbete med en PR-byrå?  

Ärlighet, förtroende och självklart ska de ha kunskap inom området samt vara insatta. 

 

12. Är det något ni skulle vilja ändra i ert samarbete?  

Nej  
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6. Analys  

 

I följande kapitel binds teori och empiriskt material samman, materialet från intervjuerna 

tolkas och analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. PR-byråerna samt 

företagen kommer därefter placeras i författarnas matrismodell för att utläsa deras 

samarbete med varandra. Varje område kommer därefter beskrivas och förklaras, vilket 

sedan kommer utmynna i undersökningens resultat. 
 

6.1 Dubbelriktad och enkelriktad  

6.1.1 Fall A - a  
PR-byrån A arbetar i process med dess kunder då de inte ser sig vara en extern 

informationsavdelning. De tror istället på att hjälpa kunden utvecklas och vidare hjälpa dem 

att trygga sin kompetens så de själva kan kontakta journalister och politiker. 

 

Företag a har ett tätt och nära samarbete med PR-byrå A, där de vill synliggöra företaget i 

media samt stärka sitt varumärke. De har ett gott samarbete och bakom varje 

pressmeddelande har PR-byrån arbetat tillsammans med dem för att få ut maximalt av 

kunskaperna. 

 

6.1.2 Fall B - b 
PR-byrå B erbjuder tjänst inom produktplacering och arbetar för att placera ut kundernas 

produkter i media i så stort omfång som möjligt. Samtidigt som de prioriterar att arbeta för ett 

stort mediautrymme för dess kunder, så är de även väldigt mån om de som anlitat dem, vilket 

visar att god relation är av stort värde. 

 

Företag b fokuserar på att öka varumärkessynligheten samt att hitta nya vägar att nå 

journalister. Med andra ord arbetar de inte i större grad med utveckling av samarbetet, utan 

vill endast få ut sina produkter i media.  
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6.1.3 Fall C - c 
PR-byrå C arbetar främst resultatinriktat och de anser att det är viktigt med tydliga 

målsättningar för ett gott samarbete. De klargör tydligt att fokus ligger på att tjäna pengar.  

 

Företag c vill få ut sitt varumärke och stärka det med hjälp av media, vilket PR-byrån hjälper 

dem att göra. De har ingen närmre kontakt med byrån, endast då de anställer dem för uppdrag 

eller gör uppföljning. 

6.2 HI: Informationssökning, kundlojalitet, uppföljning och LI: pris 

6.2.1 Fall A - a  
PR-byrå A har en bra kontakt med kund då de värderar öppenhet i sin verksamhet. De 

påverkar inte kundens beslut vid val av PR-byrå, utan de vill att kunden själv ska välja dem. 

De väljer oftast PR-byrå A på grund av att de erbjuder, noggrannhet, öppenhet och 

effektivitet. PR-byrån säger även att de lägger stort fokus på förtroendet mellan dem och 

uppdragsgivare, så det är grunden till ett gott samarbete. Byrån gör även uppföljning 

tillsammans med uppdragsgivare varje månad och värderar hur uppdraget gick, vad som 

behövs göras annorlunda eller vad som gått bra.  

 

Företag a hittade PR-byrå A genom tips, vilket sedan ledde till upphandling av olika PR-

byråer och då valdes PR-byrå A ut. De fastnade för byråns kreativitet, deras ärlighet och 

förtroendegivande attityd samt arbetsmetod och priset var då inte avgörande. Uppföljning 

sker även inom företaget. De följer utfallen löpande varje kvartal då en sammansättning 

skrivs och sedan presenteras utfallet till ledningen två gånger om året.  

 

6.2.2 Fall B - b 
PR byrå B värderar goda relationer med deras kunder samt journalister, då dessa alltid är 

välkomna till deras byrå för att umgås eller se över deras showroom med produkter. Grunden 

till ett gott samarbete anser de är en god kommunikation med kund och media, vilket de 

lägger stort fokus på för att arbetet ska hanteras professionellt. PR-byrå B gör uppföljning till 

kund själva, där de erbjuder en bildbank där all information lagras så företagen lätt kan se var 

deras produkter blivit publicerade samt i hur stort omfång. Detta används sedan som underlag 

till statistik för att sedan kunna fakturera för arbetet samt göra ett bättre jobb. 
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Företag b har arbetat med PR-byrå B en lång tid och informanten kommer inte ihåg hur de 

hittade varandra, men det kan utläsas att de är positiva till samarbetet då de varit kund hos 

byrån en längre tid. Uppföljning sker alltid i samarbetet genom att föra statistik på antalet 

införanden i magasin. 

6.2.3 Fall C - c 
PR-byrå C värderar pågående dialoger med kund, då deras fokus ligger på klara 

målsättningar för ett gott samarbetet. PR-satsningen ser de som långsiktigt och uppföljning 

sker med kund, vilket visar att de vill arbeta för vidare utveckling.  

 

Företag c fick kontakt med PR-byrå C genom att byrån kontaktade dem. Företaget fick ett 

positivt tycke till PR-byrå C eftersom de presenterade en bra resultatplan och då deras 

erbjudanden reflekterade det företaget letade efter. Även en uppföljning sker gemensamt med 

PR-byrån där uppdragen diskuteras och informationen delas. 

6.3 Dubbelriktad inlärning och enkelriktad inlärning 

6.3.1 Fall A - a  

PR-byrån A värdesätter lärdom från kund och av uppdragen som gemensamt görs, detta då de 

menar att de är det viktigaste de kan göra. De går även igenom upplägget med 

uppdragsgivare för att se vad som kan förbättras eller göras annorlunda. Feedback tas upp 

med uppdragsgivare och även med dennes kundansvariga på PR-byrån. Byrån har en tydlig 

ansvarsfördelning då de tror på tydliga mål och ramverk, vilket betyder att den enskilde 

kundansvarige har hand om kompetensutvecklingen i samarbetet. 

 

Företag a anser att de lär sig mycket som kund hos PR-byrå A, både praktiskt PR-arbete och 

att tänka nytt och annorlunda. Företag a ger även en god inblick hur deras bransch fungerar, 

vilket ger byrån ökad kunskap kring området.  

6.3.2 Fall B - b 

PR-byrå B tar alltid lärdom av deras samarbete med kund och media, men de har däremot 

ingen speciell avdelning som tar hand om denna feedback eftersom de är så få som jobbar på 

byrån. PR-byrå B är indelad i två avdelningar där respektive avdelning tar del av lärdomar 

från genomförda uppdrag. Positiv och negativ feedback genomgår inte någon process och 
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dokumenteras därför inte. Feedbacken diskuteras däremot mellan alla gemensamt i byrån, 

vilket i sin tur leder till att lärdomen genomsyrar organisationen. 

 

Företag b anser att de inte lär sig desto mer utav samarbetet med PR-byrå B.   

 

6.3.3 Fall C - c 

PR-byrå C har inte någon speciell avdelning som tar hand om insamlad feedback, utan är det 

någonting som inte fungerar så tar personen i fråga hand om det. Däremot tar de lärdom av 

samarbetsprocessen, de tar reda på vad som hänt och rättar sedan till det för att vidare kunna 

fortsätta arbetet på ett bättre sätt. 

 

Företag c anser att de tar lärdom av att arbeta med PR-byrå C, eftersom byrån är kunniga 

inom området. Vidare vet de inte på vilket sätt byrån tar lärdom av deras gemensamma 

samarbete.  

6.4 Dubbelriktad kommunikation och enkelriktad kommunikation 

6.4.1 Fall A - a  

PR-byrå A beskriver tydligt att de arbetar med en dubbelriktad kommunikation med kund, då 

de värdesätter denna relation högt, men dock har de endast en indirekt kontakt med media.  

 

Företag a är i alla högsta grad aktiva inom utformningen till PR-byrån, då de själva skriver 

pressmeddelanden som sedan diskuteras tillsammans med byrån. 

 

6.4.2 Fall B - b 

PR-byrå B fokuserar på en god dialog med kund samt med media för att kunna erbjuda så bra 

tjänst som möjligt till respektive. Alltså arbetar de med en kommunikation där båda parterna 

är aktiva. 

 

Företag b utför events tillsammans med PR-byrå B. Utvecklingen inom PR-tjänsten är dock 

inte så hög då byrån endast visar produkter i deras showroom och försöker förmedla dem 

vidare ut till media.  



Jessica	  Ekström	  och	  Jennie	  Sjöberg	  
	  	  	  	  	  	  

 

 47 

 

6.4.3 Fall C - c 

PR-byrå C värderar en pågående dialog med kund, samt långa relationer med dessa då det är 

de tjänar pengar på. Vidare kan kunden själva bestämma vilka medier de vill visas i, dock 

med råd från PR-byrån. 

 

Företag c är involverade i utformningen av PR-processen och menar även att deras relation 

ses som långsiktig.  

6.5 Analys av matrismodell 

Följande modell visar de olika samband en PR-byrå kan ingå i med företag. Beroende på om 

byrån arbetar enligt en utvecklingsstrategi eller en utbytesstrategi och om företaget är 

höginvolverade eller låginvolverade. Vidare har respektive PR-byrå och företag som varit 

aktuella i studien placerats in i modellen. PR-byrån presenteras med versaler och dess kunder, 

företagen, med gemener. PR-byråns lönsamhet markeras med stjärnor till vänster om 

versalen. PR-byrån med den högsta vinstmarginalen betecknas med tre stjärnor, PR-byrån 

med den mellersta vinstmarginalen betecknas med två stjärnor och PR-byrån med den lägsta 

vinstmarginalen betecknas med en stjärna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Visar beteckningen för respektive vinstmarginal. 

 
 
 
 
 

PR-byrå Vinstmarginal Tecken 

A 13,27 % *** 

B 7,23 % ** 

C 6,35 % * 
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Figur 6: Analys utifrån författarnas matrismodell. 
 

6.5.1 Fall A-a 

PR-byrå A arbetar mot företaget enligt en utvecklingsstrategi och företag a är höginvolverat. 

Dessa lär och utvecklas därmed tillsammans för att förbättra sina verksamheter. De placerar 

sig därmed i den gröna rutan. Vidare är PR-byrå A den byrå med högst vinstmarginal. 

6.5.2 Fall B-b 

PR-byrå B och företag b placerar sig i den blå rutan, eftersom företaget är låginvolverat mot 

PR-byrån då de vill få ut sina produkter och anser sig inte ta lärdom desto mer från 

samarbetet. PR-byrån arbetar utifrån en utbytesstrategi då de vill få ut företagets produkter 

med stort omfång i media, utan desto större engagemang om var de placeras. Dock kan både 

PR-byrå B samt tillhörande företag b även placera sig i den röda rutan. Detta då företaget 

fortfarande är låginvolverat mot PR-byrån, men då PR-byrån även vill arbeta enligt en 

utvecklingsstrategi mot företaget. Ur intervjun kan utläsas att samtidigt som PR-byrå B 

arbetar med att få ut produkter, är de väldigt mån om sina kunder. De tar lärdom av kunden 

och utvecklas med hjälp av dem, alltså placerar sig PR-byrå B och företag b egentligen i både 

den blåa och den röda rutan.  
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6.5.3 Fall C-c 

PR-byrå C och företag c placerar sig i den gröna rutan, eftersom PR-byrån arbetar utifrån en 

utbytesstrategi. Detta för att de främst fokuserar på mål och resultat i samarbetet och tänker 

till största del på att tjäna pengar. Företaget däremot arbetar utifrån en utvecklingsstrategi då 

de tar lärdom av processen och utvecklas med hjälp av det. 

7. Resultat 

 

Resultatet ämnar ge svar på studiens syfte; att analysera och utvärdera sambandet mellan en 

PR-byrås lönsamhet och PR-byråns samarbetsformer.  

 

7.1 Dubbelriktad och enkelriktad 

I studiens analys visar PR-byrå A och företag a att de arbetar i en process med ett nära 

samarbete. Detta påvisar att de arbetar processtyrt i relation med varandra.  De arbetar för att 

behålla en långsiktig relation och de integrerar med varandra kontinuerligt för att 

åstadkomma ett framgångsrikt samarbete.  

 

Följande fall visar att PR-byrå B och företag b arbetar målstyrt då de främst arbetar med 

produktplacering, där fokus ligger på att öka varumärkessynligheten i media. PR-byrå B är 

samtidigt mån om sina kunder, vilket därmed kan tyda på att de arbetar processtyrt i vissa 

sammanhang.  

 

Analysen visar även att PR-byrå C och företag c arbetar målstyrt. Detta då de är väldigt 

resultatinriktade och tydliga med målsättning. PR-byrån har stort fokus på att tjäna pengar 

och de har ingen närmare kontakt med kund. 

 

Resultatet visar alltså att processtyrning, då en god interaktion med kund och 

kommunikationen har stor betydelse. Vilket genererar i lönsamhet för PR-byråer och därmed 

dess långsiktiga överlevnad. Det kan vidare utläsas att PR-byråer som arbetar målstyrt med 

ytlig kontakt till kund samt där fokus ligger på egen vinst, inte är lika lönsamma. 
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7.2 HI: Informationssökning, kundlojalitet, uppföljning och LI: pris  

I analysen kan utläsas att företag a anlitat PR-byrå A efter rekommendationer, vilket betyder 

att PR-byrån i sin tur måste tänka på sitt rykte och omdöme. Företaget har genomgått en 

upphandling av olika byråer, vilket sedan resulterade i att de valde PR-byrå. Detta visar att de 

är hög involverade i processen. Detta eftersom de jämfört information om olika byråer och 

uteslutit de som inte passade deras arbetsvision. Uppföljning sker även tillsammans med 

uppdragsgivare för att skapa en starkare kontakt och för att gynna gemensam utveckling. 

Med detta menas att kundlojalitet är viktigt och leder vidare till god lönsamhet och troligtvis 

nya kunder.  

 

Vidare kan utläsas att företag b varit trogna kunder till PR-byrå B en lång tid, vilket ger svar 

på grad av involvering och lojalitet hos kund. Uppföljning sker även här gemensamt för att 

föra statistik, vilket sedan kommer till användning för vidare utveckling.  

 

I studiens analys visar att företag c började samarbetet med PR-byrå C efter att de blivit 

kontaktade av dem och positivt övertygade om byråns kunskaper. Kunden är därmed 

låginvolverad vid köp av tjänst, dock är de höginvolverade i processen då de är med i 

utvecklandet av samarbetet. Uppföljning sker även här mellan parterna för att utbyta 

information och tankar. 

 

Resultatet visar även att företag på olika vis kan få kontakt med en PR-byrå. Detta betyder 

att det är av stor vikt att byrån värdesätter gott rykte och omdöme då positiv word-of-mouth 

kan vara avgörande vid start av samarbete. Respektive PR-byrå gör uppföljning tillsammans 

med uppdragsgivare, dock har de olika sätt de går tillväga. Uppföljningen är av betydelse för 

vidare utveckling och för graden av lönsamhet för båda parterna. Detta bidrar även till 

lojalitetsbyggande, vilket i sin tur leder till långsiktiga relationer och vidare till långsiktig 

överlevnad. 

7.3 Dubbelriktad inlärning och enkelriktad inlärning 

Forskarna kan utifrån analysen utläsa att lärande av varandra samt uppdragen de gör är av 

stor betydelse för utvecklad lönsamhet. PR-byrå A värdesätter lärdom från kund och 

diskuterar alltid med uppdragsgivaren efter varje uppdrag som genomförts. Detta resulterar 
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även i att företag a lär sig mycket som kund hos denna PR-byrå. Slutligen bidrar detta till 

lojalitetsuppbyggande, vilket är viktigt vid lönsamhet och långsiktig överlevnad.  

 

Även PR-byrå B tar lärdom av kund, då de liksom PR-byrå A värdesätter denna kunskap och 

utveckling. Dock anser företag b att de inte tar någon större lärdom av dess samarbete, vilket 

kan bero på att dess tjänst är produktplacering och arbetar då målstyrt.  

 

I studiens analys kan utläsas att PR-byrå C tar lärdom av samarbetsprocessen, men dock 

genomsyrar denna lärdom inte hela företaget, utan endast för den ansvarige för uppdraget. 

Detta kan påvisa att hela verksamheten inte tar del av viktig information som kan förbättra 

sambandet mellan parterna, samt kan det möjligtvis vara en faktor till försämrad lönsamhet i 

längden. 

 

Resultatet visar här att god lönsamhet baseras på att både PR-byrån samt uppdragsgivaren 

tar lärdom av samarbetsprocessen.  

7.4 Dubbelriktad kommunikation och enkelriktad kommunikation 

I analysen kan utläsas att hög grad av involvering i processen är betydelsefull för lönsamhet 

och långsiktig överlevnad. Detta är hur PR-byrå A och företag a lagt upp sin arbetsprocess. 

Vidare har PR-byrå B en god dialog med kund, men företag b anser att utvecklandet av 

tjänsten är något låg då det huvudsakligen handlar om att få ut produkter i media. Slutligen 

kan utläsas att PR-byrå C, den med lägst lönsamhet, har kommunikation med kund, trots att 

det fortfarande har fokus på att tjäna pengar. Detta visar att relationen inte blir lika djup och 

vidare kan det leda till kortvariga relationer och sämre lönsamhet på lång sikt.  

 

I resultatet visas även att dubbelriktad kommunikation med en god interaktion till kund är av 

stor vikt vid lönsamhet för PR-byrå, samt utveckling av arbete för vidare överlevnad på 

marknaden. 

8. Slutsats och diskussion 
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I detta kapitel presenteras den slutsats författarna dragit utifrån undersökningen, vilket ger 

svar på problemformuleringen: “Vilka samarbetsformer är viktiga för en PR-byrås 

långsiktiga överlevnad?”. Detta kommer sedan utmynna i en diskussion där författarnas 

egna tankar och åsikter formuleras.   

 

Det påvisas tydligt i undersökningen att det skett en förändring i PR-branschen, vilket 

inneburit att byråerna behöver tänka om för att överleva på marknaden då de inte längre kan 

tillförlita sig på sin kontakt till media. Byråerna behöver anpassa sig till den situation som 

råder idag. Utifrån resultatet kan vi konstatera att en viktig faktor för överlevnad är ett bra 

samarbete mellan PR-byrå och företag. För att detta samarbete ska lyckas är en god relation, 

kundlojalitet och dubbelriktad kommunikation viktigt att erhålla. PR-byråerna bör därmed 

arbeta efter ett relationsmarknadsföringsperspektiv mot kund då detta resulterar i lojala 

kunder och därmed långsiktiga relationer. Vidare kommer kunden på detta sätt bli mer 

involverad i processen och kan på så vis aktivt delta i utvecklingen. Detta kommer 

även skapa ett långsiktigt lärande mellan parterna. Kort sagt behöver PR-byrån arbeta utifrån 

en utvecklingsstrategi mot en höginvolverad kund för att nå lönsamhet. 

 

Den relation till media som PR-byrån tidigare haft behöver inte repareras för att byrån ska 

överleva på marknaden. Utifrån intervjuerna vi gjorde med medier framgår det att de helst 

inte vill samarbeta med PR-byråer men att det är så marknaden ser ut idag och andra vill inte 

ens bli förknippade med en PR-byrå.46 Avslutningsvis anser vi att PR-byråer bör ändra sin 

affärsidé och lägga dess fokus på kunden och därmed erbjuda tjänster i form av PR-konsulter 

som för löpande dialog och hjälper kunden. Kunden skulle på detta sätt själva sköta 

kontakten till medierna men med en konsults hjälp och råd. På detta sätt har PR-byrån ingen 

egen kontakt till medierna och dessa kommer inte veta om att en byrå ligger till grund för 

dess pressmaterial. Detta har redan börjat visa sig i branschen, då undersökningen visar att 

PR-byrån med den högsta vinstmarginalen redan arbetar på detta sätt.  

 

 

                                                
46 Se: bilaga 3. Intervju - svar från Medier 
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9. Förslag på vidare forskning 

Studien som genomförts ovan har gett svar på sambandet mellan svenska PR-byråers 

lönsamhet och dess samarbetsformer. Det skulle dock vara av intresse att studera hur PR-

byråer arbetar i andra länder, exempelvis USA, och då även analyser och utvärdera PR-

byråns lönsamhet och dess samarbetsformer för att se skillnad på arbetsprocess. 

 

Vidare skulle det även vara intressant att göra en studie där avgränsning dras vid PR-byråer 

som endast arbetar med produktplacering eller enbart med traditionell marknadsföring. Detta 

eftersom denna studie inte drar den avgränsningen.  

10. Kritisk granskning 

10.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig forskarnas data är, vilket som tidigare nämnt innebär 

studiens data, vilka data som används, insamlingssätten och hur de vidare bearbetas. 

Författarna planerade att genomföra alla intervjuer personligen, då detta visade sig vara svårt 

att möjliggöra för alla informanter försökte forskarna genomföra telefonintervju med dessa 

istället. Om detta inte heller var möjligt skickades intervjufrågor via mail och besvarades av 

informanten. Reliabiliteten hade således blivit starkare om alla intervjuer genomfördes 

personligen. Samtliga informanter hade en bred kunskap inom området och var väl insatta i 

sitt företag, vilket därmed förstärker reliabiliteten. Författarna hade även behövt intervjua 

flera informanter för att få en säkrare uppfattning om verkligheten och på så vis högre 

reliabilitet. 

 
10.2 Validitet 

Studiens validitet innebär som tidigare nämnts utifall data i uppsatsen representerar det 

fenomen som ska undersökas. De intervjufrågor som ställdes för att samla in data var av 

relevans för fenomenet och de personer som intervjuades hade alla kunskap och kompetens 

inom området, vilket därför ger intervjusvaren hög validitet. Alla intervjuer skedde dock inte 
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med fysisk kontakt som det var tänkt, vilket gjorde det svårare att bedöma personens 

trovärdighet och tillförlitlighet till svaren, detta försämrar studiens validitet.  

 
10.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten i uppsatsen antas vara hög när det gäller PR-byråer i samma storlek som 

undersökts. Dock kunde den blivit högre om författarna undersökte PR-byråer med inriktning 

på traditionell marknadsföring och produktplacering skilt från varandra då arbetssätten är 

relativt olika.
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12. Bilagor 

 
Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervjufrågor till PR-byrå 

 

1. Beskriv	  er	  verksamhet?	  

 

2. Kan ni kort beskriva hur ert samarbete ser ut till företag och till media? 

 

3. Vad är ert mål med samarbetet till kunden (företag)?  

 

4. Varför ska kunden välja er och inte en annan PR-byrå?  

 

5. Tar ni lärdom av samarbetsprocessen, i så fall på vilket sätt? Exempelvis vid ett 

misslyckat samarbete, går ni då tillbaka och ser vad som gick fel? Kan det leda till att 

ni ändrar strategi? 

 

6. Hur bearbetar ni feedback från utomstående (kunder, media m.fl.)?  

 

7. Kan ni påverka hur media utformar produkten i tidningen? Om ja, hurdå?  

 

8. Kan kunden vara med och påverka vilken mediekanal de vill visas i? 

 

9. Ser ni PR-satsningen som en kortsiktig eller långsiktig marknadsföringsmetod?  

 

10. Sker det någon uppföljning av PR-satsningen, i så fall på vilket sätt? 

 

11. Vad anser ni att krävs för ett gott samarbete med ett företag och media? 
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Intervjufrågor till Företag 

 

1. Beskriv	  er	  verksamhet?	  

 

2. Kan ni kort beskriva hur ert samarbete sker med PR-byrån? 

 

3. Vad är ert mål med samarbetet till PR-byrån?  

 

4. Hur hittade ni PR-byrån som ni samarbetar med idag?  

 

5. Varför valde ni att ingå ett samarbete med just den här PR-byrån? Var det priset som 

avgjorde, var det rekommendationer av bekanta eller var det någon annan faktor, i så 

fall vilken?  

 

6. Tar ni lärdom av varandra och ert samarbete, i så fall på vilket sätt? 

 

7. Är ni med i utvecklandet av PR-tjänsten eller överlåter ni helt utformandet till PR-

byrån?  

 

8. Ser ni PR-satsningen som en kortsiktig eller långsiktig marknadsföringsmetod? 

 

9. Sker det någon uppföljning av PR-satsningen, i så fall på vilket sätt? 

 

10.  Vad anser ni att krävs för ett gott samarbete med en PR-byrå? 

 

11. Vad är viktigt i ert samarbete? Varför?  

 

12. Är det något ni skulle vilja ändra i ert samarbete?   
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Intervjufrågor till Media 

 

1. Beskriv	  er	  verksamhet?	  

	  

2. Kan	  ni	  kort	  beskriva	  ert	  samarbete	  med	  en	  PR-‐byrå?	  

	  

3. Vad är ert mål med samarbetet till en PR-byrå?  

 

4. Hur hittade ni PR-byrån som ni samarbetar med idag?  

 

5. Varför valde ni att samarbeta med just den här PR-byrån? Var det tack vare 

rekommendationer eller var det någon annan faktor som avgjorde, i så fall vilken?  

 

6. Tar ni lärdom av varandra och ert samarbete, i så fall på vilket sätt?  

 

7. Kan PR-byrån vara med och påverka hur ni framställer produkten/företaget/tjänsten i 

tidningen? Om ja, på vilket sätt?  

 

8. Ser ni PR som en kortsiktig eller långsiktig marknadsföringsmetod? 

 

9. Sker det någon uppföljning av PR-satsningen, i så fall på vilket sätt? 

 

10.  Vad anser ni att krävs för ett gott samarbete med en PR-byrå? 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Nedan följer intervjufrågorna där frågan först presenteras och sedan beskrivs variablerna i 

kursiv stil vilka författarna vill ha svar på. 

 

PR-byrå: 

 

1. Beskriv	  er	  verksamhet?	  

2. Kan ni kort beskriva hur ert samarbete ser ut till företag och till media?	  

3. Vad är ert mål med samarbetet till kunden (företag)?  

- Mål- och processtyrning 

- Enkelriktad kommunikation/ Dubbelriktad kommunikation	  

4. Varför ska kunden välja er och inte en annan PR-byrå?  

- Ekonomiskt mervärde/ känslomässigt mervärde	  

5. Tar ni lärdom av samarbetsprocessen, i så fall på vilket sätt? Exempelvis vid ett 

misslyckat samarbete, går ni då tillbaka och ser vad som gick fel? Kan det leda till att 

ni ändrar strategi? 

- Dubbelriktad inlärning/ enkelriktad inlärning	  

6. Hur bearbetar ni feedback från utomstående (kunder, media m.fl.)?  

- Dubbelriktad inlärning/ enkelriktad inlärning	  

7. Kan ni påverka hur media utformar produkten i tidningen? Om ja, hurdå?  

- Enkelriktad kommunikation / dubbelriktad kommunikation 

-Målstyrning/ processtyrning	  

8. Kan kunden vara med och påverka vilken mediekanal de vill visas i? 

- Enkelriktad kommunikation/ dubbelriktad kommunikation 

- Målstyrning/ processtyrning	  

9. Ser ni PR-satsningen som en kortsiktig eller långsiktig marknadsföringsmetod? 	  

- Svagt nätverk/ Starkt nätverk 

10. Sker det någon uppföljning av PR-satsningen, i så fall på vilket sätt? 

- HI: Uppföljning 

11. Vad anser ni att krävs för ett gott samarbete med ett företag och media? 
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Företag: 

 

1. Beskriv	  er	  verksamhet?	  

2. Kan ni kort beskriva hur ert samarbete sker med PR-byrån?	  

3. Vad är ert mål med samarbetet till PR-byrån?  

- Mål- och processtyrning 

- Enkelriktad kommunikation/ Dubbelriktad kommunikation	  

4. Hur hittade ni PR-byrån som ni samarbetar med idag?  

- HI: Informations sökning	  

5. Varför valde ni att ingå ett samarbete med just den här PR-byrån? Var det priset som 

avgjorde, var det rekommendationer av bekanta eller var det någon annan faktor, i så 

fall vilken?  

- LI: Pris	  

6. Tar ni lärdom av varandra och ert samarbete, i så fall på vilket sätt? 

- Dubbelriktad inlärning/ Enkelriktad inlärning	  

7. Är ni med i utvecklandet av PR-tjänsten eller överlåter ni helt utformandet till PR-

byrån?  

- Enkelriktad kommunikation/ Dubbelriktad kommunikation 

- Mål-/ Processtyrning	  

8. Ser ni PR-satsningen som en kortsiktig eller långsiktig marknadsföringsmetod?	  

- Starkt / Svagt nätverk 

9. Sker det någon uppföljning av PR-satsningen, i så fall på vilket sätt? 

10. Vad anser ni att krävs för ett gott samarbete med en PR-byrå? 

11. Är det något ni skulle vilja ändra på i ert samarbete? 
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Media: 

 

1. Beskriv	  er	  verksamhet?	  

2. Kan	  ni	  kort	  beskriva	  ert	  samarbete	  med	  en	  PR-‐byrå?	  

3. Vad är ert mål med samarbetet till en PR-byrå?  

-Målstyrning/ Processtyrning 

-Enkelriktad kommunikation/ dubbelriktad kommunikation 

4. Hur hittade ni PR-byrån som ni samarbetar med idag?  

- HI: Informationssökning 

5. Varför valde ni att samarbeta med just den här PR-byrån? Var det tack vare 

rekommendationer eller var det någon annan faktor som avgjorde, i så fall vilken?  

-Känslomässigt mervärde 

6. Tar ni lärdom av varandra och ert samarbete, i så fall på vilket sätt?  

-Dubbelriktad inlärning/ enkelriktad inlärning 

7. Kan PR-byrån vara med och påverka hur ni framställer produkten/företaget/tjänsten i 

tidningen? Om ja, på vilket sätt?  

- Enkelriktad kommunikation/ dubbelriktad kommunikation 

- Målstyrning/ Processtyrning 

8. Ser	  ni	  PR	  som	  en	  kortsiktig	  eller	  långsiktig	  marknadsföringsmetod?	  

-Svagt nätverk/ starkt nätverk 

9. Sker det någon uppföljning av PR-satsningen, i så fall på vilket sätt? 

10. Vad anser ni att krävs för ett gott samarbete med en PR-byrå? 
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Bilaga 3. Intervju - svar från medier 

Intervju - Media Ax 

Från med media Ax kontaktades redaktionschefen. Detta skedde via mail den 17 maj 2011. 

 

Svar på det författarnas mail var att media Ax inte under några omständigheter samarbetar 

med någon PR-byrå. 

 

Intervju - Media Bx  

Från media Bx intervjuades chefredaktören. Intervjun gjordes över telefon den 17 maj 2011, 

kl. 10.30 – 10.44. 

 

1. Beskriv er verksamhet i korta drag? 

Sveriges största heminredningstidning. 

 

2. Kan ni kort beskriva ert samarbete med en PR-byrå? 

Inget specifikt för en enskild PR-byrå. Deras uppgift är att hjälpa nå ut med produkter. En 

viktig aspekt där vi kommer in är att få ut produkter helt enkelt och då underlättar de för 

producenten att komma i kontakt med media. Vi blir informerade om vad det finns för 

produkter på marknaden och de kan ordna med bilder och så vidare. Det finns en mängd 

producenter, så PR-byrån är där för att underlätta och hjälpa ut i media.  

 

3. Hur hittade ni PR-byrån som ni samarbetar med idag? 

Arbetar med mängder av PR-byråer. Kan inte svar på det. De har funnit så länge, men 

antagligen kontaktade de oss för länge sen.  

 

4. Brukar det gå till så att PR-byrån kontaktar er eller kan ni kontakta dem? 

Vi uppsöker inte PR-byrån. Det är de som ständigt bombarderar oss med information och 

vad de ska få ut för produkter. Det är en mängd större och mindre, mer eller mindre skickliga 

PR-byråer som ständigt vräker ut information till media. Det är ett informationssprut som 

ibland kan vara väldigt mycket.  

 

5. Tar ni lärdom av varandra och ert samarbete, i så fall på vilket sätt? 
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De som är framgångsrika och skickliga i den här branschen är de seriösa inom PR-

verksamhet. De är duktiga på att differentiera mellan olika media, redaktioner, tidningar och 

olika program samt vilka journalister som passar. Det är de som är duktiga på att avgöra 

vilket material som passar och kan kanske skicka riktad information, förhandsinformation. 

De som är mindre skickliga bara vräker ut sin information via mail.  

 

6. Kan en PR-byrå vara med och påverka hur ni framställer 

produkten/företaget/tjänsten i tidningen? Om ja på vilket sätt? 

Om ni menar utifall PR-byråerna kan vara med och påverka vad som syns i media så ja, 

indirekt är de med och påverkar. Vissa produkter kanske de framhåller med än andra. De 

skickar kanske ut mer information om vissa produkter än andra, så givetvis har de ett 

inflytande på det, men i slutändan är det vi som redaktion som väljer vad vi vill visa. 

 

7. Ser ni samarbetet som kortsiktigt eller långsiktigt? 

De är en del av marknaden så som det ser ut idag. Kommersiella produkter kommer ut på 

en marknad. Där har PR-byråer en roll när det gäller konsumtionsvaror som en mellanhand 

mellan producenter och media. Det kan inte jag säga skulle minska vare sig kortsiktigt eller 

långsiktigt, de är en del av hela media apparaten. 

 

8. Sker det någon uppföljning av PR-satsningen, i så fall på vilket sätt? 

Nej, inte för oss om det är genom en PR-byrå. Men kontaktar företaget oss själva kan det ske. 

 

9. Vad anser ni krävs för ett gott samarbete med en PR-byrå? 

Att PR-byrån ska vara kunniga, skickliga, veta vem de har att göra med och vilken typ av 

redaktion vi har. De ska vara kunniga, pålästa, veta vilka produkter det här magasinet vill ha 

och även veta vad vi har för läs krets. De ska även kunna vår redaktionella policy och vara 

lyhörda för vad vi vill ha. 

 

Media Cx  

Från Media Cx kontaktades marknadsavdelningen. Detta gjordes över mail den 23 maj 2011. 
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Ett samarbete finns, men det är inget vi skyltar med och vill gå ut med desto mer. Jag kan 

inte kommentera ett specifikt företag eller en specifik PR-byrå, men vi får mycket material 

men väljer våra samarbeten väldigt noga.  

 

 


