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Abstract 
This research report focus to find common denominators in the members of PRECIS and 

Svenska PR-företagen´s strategies and their use of their own PR.  

 

Aim: Our aim is to study how Public Relations practitioners work with Public Relations for 

themselves, PR within PR, and to gain new knowledge about the field and its importance for 

their agencies.  

 

Our research-questions are:  

-! How are the members of the organizations, PRECIS and Svenska PR-företagen, 

presenting their use of Public Relations for their own companies? 

-! Which strategies do they use in PR-purposes for their own company? 

-! How do the agencies use of PR for their own company to contribute to excellence? 

 
Theories and concepts: The theories that we have used in the study is excellence theory by J. 

Grunig, to complement this theory we have used a theory about two way- communication 

which is a part of Excellence theory. The three concepts we have used is strategy, tools and 

channels, these concepts have been interpreted in relation to Grunig´s models about PR.  

 

Method: The research method is a survey based on 28 questions that was sent to the selected 

group of informants. The survey is constructed around three themes consisting of strategy, 

tools and channels and includes questions about how the respondents use PR within PR.  

 
Result: The result of the study shows us that the selected group of respondents use Public 

Relations for themselves. How they use it depends on target groups and situation, factors that 

also needs to be considered when constructing a strategy. There is no perfect strategy that can 

be applied on a general level, and therefore the Public relations agencies needs to create 

separate strategies for different target groups and situations. The results of the research 

contribute to new knowledge in an unexplored field within PR.   

 

Keywords of the research: Public Relations, Excellence Theory and Strategy.  
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1. Inledning  

Många organisationer idag lägger stort fokus på Public Relations och outsourcar ofta sina 

behov till en PR-byrå. De senaste siffrorna på statistik, framtagen av föreningen PRECIS, 

visar på en ökning av medlembyråernas byråintäkter mellan år 2014 och 2015 med 12,4 

procent. Detta beror på ett ökat behov av PR-tjänster hos företag, allt från medieträning till 

hantering av sociala medier. Föreningen PRECIS är en branschförening för konsultföretag 

som är inriktade på rådgivning och implementering av Public Relations (PRECIS, 2015). 

 

Larsson beskriver att inköp av PR-byråers tjänster ökat kraftigt under de senaste decennierna 

(Larsson, 2005). Under de senaste decennierna ökade de totala intäkterna inom PR-

konsultbranschen från 170 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor. Denna utveckling har 

även lett till att fler PR-konsulter tillkommit på den svenska marknaden (Tyllström, 2010). I 

statistik från PRECIS år 2012 var intäkterna för PR-tjänster från PR-konsultbranschen för 

hela landet 1,8 miljarder (PRECIS, 2012). Dessa siffror visar på ett ökat intresse för 

branschens tjänster och betydelse för företag, men det finns just nu inte inga studier som 

behandlat det specifika ämnet, PR för egen vinning hos PR- byråer - PR inom PR - och 

därmed finns det även en kunskapslucka. Kunskapsluckan innefattar således hur PR-byråer 

använder egen PR för att nå ut till nya intressenter.  

 

Studien berör forskningsfältet medie- och kommunikationsvetenskap och är avgränsad till 

området strategisk kommunikation och Public Relations. Det valda ämnet finner vi relevant, 

aktuellt och betydelsefullt att studera då det inte tidigare berörts och som tidigare nämnts har 

intresset för PR-tjänster ökat. Forskning om PR, från ett media- och 

kommunikationsperspektiv, utvecklades i Sverige under 1990-talet men har sedan dess ökat 

kraftigt. Internationellt har det sett lite annorlunda ut. I länder som USA och Tyskland har 

forskning inom området pågått sedan utvecklingen av PR-industrin i USA på 1800-talet. I 

Sverige startade tillväxten av företag som arbetar med Public Relations under 90-talet och är 

en tillväxt som är fortsatt ökande (Heide et al., 2012). Vi har valt att avgränsa oss till PR och 

inte andra kommunikativa funktioner då framväxten av PR har skett snabbt och betydelsen av 

den går inte att bortse ifrån, det har blivit en naturlig del i de flesta organisationer idag. Det 
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finns även intresse i att PR-utövare är experter på PR och därför är det intressant att göra 

denna studie på PR- byråer. Tidigare forskning om Public Relations finns att tillgå men det 

specifika ämne som denna studie ämnar att undersöka har ingen tidigare forskning hittats, 

vilket som sagt betyder att det finns kunskapslucka. Utifrån Grunigs excellence teori strävar 

vi efter att sätta PR-byråers användande av egen PR i fokus och i en kontext där temana 

strategi, verktyg och kanaler fungerar som kompletterande hjälpmedel för att besvara våra 

frågeställningar.  

 

Denna studie ämnar att se närmare på hur PR-byråer, som tidigare nämnts, som “experter” 

inom Public Relations, använder PR för sin egen byrå. Denna studie anser vi är viktig och av 

relevans för att förstå betydelsen av egen PR för PR-byråer och för att ge en inblick i hur 

urvalsgruppen arbetar med detta för att nå intressenter. Ur ett forskningsperspektiv vill vi ta 

reda på om PR-byråer använder sig av Public Relations för eget syfte. Studien baseras på en 

kvalitativ enkätundersökning som har skickats ut till 30 PR-byråer som är medlemmar i 

Föreningen Public Relations konsultföretag i Sverige (PRECIS, 2017a) och 35 PR-byråer 

som är medlemmar i föreningen Svenska PR-företagen. Svenska PR-företagen är en 

branschorganisation för företag som erbjuder PR-tjänster till sina kunder och föreningens mål 

är att vara ett forum för nätverksbyggande för branschen och dess medlemmar (Svenska PR-

företagen, 2017a).  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att, genom det insamlade materialet från medlemmarna i PRECIS och Svenska PR-

företagen, ta reda på företagens användning av egen PR utifrån excellence teorin och temana 

strategi, verktyg och kanaler. Undersökningens mål är att ge ny kunskap inom området Public 

Relations och att ge en bild av arbetet med egen PR och dess betydelse för PR-byråer. Ur ett 

vetenskapligt perspektiv kommer denna studie ge en första inblick i fenomenet PR inom PR - 

hur PR-byråer, som experter på Public Relations, når ut till intressenter.  

 

Forskningsfrågorna som ska besvaras är:  

-! Hur säger sig medlemmarna, i föreningen PRECIS och Svenska PR-företagen, 

använda sig av Public Relations för sina egna företag? 

-! Vilka strategier använder de sig av i PR-syfte för sig själva?  
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-! Hur bidrar byråernas användning av egen PR till att uppnå excellence?  

1.2 Huvudbegrepp 

Studien innehåller en del återkommande begrepp som förklaras nedan, detta för att förtydliga 

och ge läsaren förståelse om de områden studien behandlar och förankras i. Samtliga begrepp 

är relaterade till medie- och kommunikationsvetenskap. Strategi, verktyg och kanaler är tre 

begrepp som även är valda som teman för studien. Dessa tre teman rör områden inom 

företagens PR som är viktiga för uppsatsens syfte för att kategorisera svarsresultat och 

således kunna dra slutsater om övergripande strategier som kan användas vid arbete med 

egen PR. Public Relations är ett återkommande begrepp men som vi har valt att förklara mer 

ingående i bakgrundskapitlet.  

 

Strategisk kommunikation  

Falkheimer och Heide definierar området strategisk kommunikation som en organisations 

medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål. Detta begrepp ställs i relation till 

Public Relations på så sätt att PR är en kommunikationsinsats (Falkheimer & Heide, 2007). 

Falkheimer och Heide har även tidigare utformat en definition som fastställer strategisk 

kommunikation som något som omfattar ledning, planering och genomförande av reflexiva 

och kritiska kommunikationsprocesser. Det omfattar även aktiviteter till dels olika publiker, 

intressenter och målgrupper och dels samhället som offentlighet. Detta med syfte att uppnå 

övergripande organisatoriska verksamhetsmål (Falkheimer & Heide, 2007).  

 

Strategi 

Enligt Falkheimer och Heide handlar strategi om en organisations mål. Strategin innefattar 

vad organisationen ska uppnå, hur den uppfattas av intressenter, samarbetspartners, 

målgrupper, etiska överväganden och relationer (Heide et al., 2012). Vilka strategier som bör 

användas för att uppnå excellent PR beskrivs senare i teoriavsnittet.  

 

Kanaler  

Begreppet kanaler syftar till det forum som organisationer väljer att synas genom och 

publicera material på. Kanaler kan exempelvis vara tidningar, internet hemsidor, bloggar, TV 

och radio men även mer specifikt som Facebook och Instagram (Coombs & Holladay, 2010). 
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Verktyg 

Verktyg är ett begrepp som vi, i denna uppsats, valt att använda som ett samlingsnamn för 

PR-aktiviteter och andra händelser som utformas av PR-byråerna för att sända ut information 

till intressenter. Till exempel kan ett pressmeddelande som publiceras på företagets hemsida 

bli ett verktyg som publiceras i en kanal och är således en del av företagets strategi för att nå 

uppsatta mål.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande avsnitt följer en presentation av de teorier som studien grundas inom 

Public Relations. Den övergripande teorin – excellence teorin – är teorin vi har valt att 

använda som paraplybegrepp, och strategi, verktyg och kanaler är studiens olika teman. 

Inledningsvis beskrivs excellence teorin och därefter strategi, verktyg och kanaler i teori. Vi 

berör därefter tidigare forskning och tar upp Lars-Åke Larssons förklaring på PR-branschens 

uppkomst i Sverige. Vi redogör även kortfattat forskning där de teoretiska valen är samma 

som vi använt oss av. Därefter beskrivs metodval och materialinsamling där strategi, verktyg 

och kanaler även tas upp som teman i enkätundersökningen. I detta avsnitt går vi även in 

djupare in på den metod undersökningen innehåller, kvalitativ enkätmetod, och redogör för 

urval och resultat. Slutligen presenteras uppsatsens analys och slutsatser i separata avsnitt.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras, vad vi anser är, relevanta delar att ta upp och tydliggöra i denna 

inledande del av uppsatsen. Först beskrivs Public Relations för att tydliggöra vilken 

avgränsning vi gjort inom fältet media- och kommunikation. Sedan ges en bakgrund till 

studiens urvalsgrupp och därefter tidigare forskning som bland annat innefattar PR-

branschens framväxt i Sverige.  

2.1 Public Relations, PR 

Pallas och Strannegård beskriver att begreppet Public Relations syftar på organisationers 

relation till publiken, till exempel ägare, kunder och samarbetspartners. Public Relations ses 

som en del av företagets marknadsföring där syftet är att placera budskap i redaktionell media 

(Strannegård & Pallas, 2010). Heide m.fl. tar upp flera olika defintioner av Public Relations.  

Den första beskrivs som en ledningsfunktion som upprätthåller gynnsamma relationer för 

organisationer i relation till intressenter och detta strävar efter att lägga grunden till om en 

organisation gynnas eller missgynnas. Den andra definitionen de tar upp är att Public 

Relations är förvaltningen av inflytelserika relationer i ett nätverk av intressenter som ämnar 

att skapa lönsamhet för organisationen. Heide m.fl. har utifrån detta slutligen sammanställt en 

egen definition där de menar på att Public Relations är en ledningsfunktion som syftar på att 

hantera och påverka kommunikationen mellan en organisation och intressenter i hur 

organisationen kommunicerar och agerar och att relationen med syftet att uppnå ömsesidig 

lönsamhet. Heide m.fl. beskriver även Public Relations som ett delfält inom 

organisationskommunikation, då PR främst intresserar sig för kommunikatörers formella och 

målinriktade kommunikationsverksamhet (Heide et al., 2012). 

2.2 PRECIS och Svenska PR-företagen 

PRECIS är en branschförening för konsultföretag som är specialiserade på implementering av 

Public Relations och rådgivning på den svenska marknaden. Syftet med föreningen är att 

företräda medlemsföretagens gemensamma intressen, genom att framhäva värdet av Public 

Relations för att uppnå verksamhets- och affärsmål, arbeta för ökad kunskap om branschen 

och slutligen för att synliggöra den gemensamma branschnormen. PRECIS ska även fungera 

som en kvalitetsstämpel för medlemmarna (PRECIS, 2017a). Medlemmarna består av företag 
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som är verksamma inom områden som till exempel teknologi, finans, turism, livsmedel, 

mode och design (PRECIS, 2017a).  

 

Svenska PR-företagen är en organisationsförening som arbetar mot målsättningen att förse 

företag som erbjuder PR-tjänster ett forum som underlättar nätverksbyggande, utbyte av 

erfarenheter och ny expertis inom området. Föreningens mål är att uppmuntra en insiktsfull 

och öppen debatt om PR, etiska normer, arbetsmetoder och detta för att få en djupare 

förståelse för PR-branschen som i sin tur bygga legitimitet. Svenska PR-företagen arbetar 

aktivt för sina medlemmar och deras intressen. Svenska PR-företagen har ett 40-tal 

medlemmar som alla arbetar med PR-tjänster av olika slag (Svenska PR-företagen, 2017a). 

Medlemmarna i föreningen arbetar alla med PR. De är verksamma i olika områden som 

sträcker sig från turism till livsstil (Svenska PR-företagen, 2017a).  

 

Enkätundersökningen kommer att skickas ut till samtliga av de båda föreningarnas 

medlemmar och förhoppningsvis får vi tillräckligt många respondenter från detta urval för att 

i ett senare skede dra slutsatser och komma fram till svar på våra forskningsfrågor. 

2.3 Tidigare forskning 

Lars-Åke Larsson skriver i PR på svenska - teori, strategi och kritisk analys, om hur PR 

lanserades och uppstod i Sverige. PR-begreppets svenska historia börjar efter andra 

världskriget och är starkt kopplat till demokrati och samhällsutveckling. Industrisamhället har 

lett till att flera starka intresseorganisationer har växt fram och maktförhållandet i 

kommunerna har ändrats till att de kommuniala företagen förlorat sin starka ställning. En 

annan faktor som påverkat PR-branschens framväxt är introduktionen av varumärken. Det 

uppstod krav på att företag ska ha samhällskontakter och specialister som hanterade kontakt 

gentemot beslutsfattare och allmänhet. Först på 1950-talet blir informationsfunktioner en 

egen bransch, trots att det första informationsfunktionerna installerades 20 år tidigare. Till 

skillnad från USA -  där PR-branschen först etablerades – var det först ett konsultfenomen.  I 

Sverige fungerade PR-arbetet inledningsvis som en funktion för organisationer och 

branschorgan.  När PR först presenterades i Sverige på en kurs år 1948 i ledning av Sveriges 

Reklamförbund beskrevs PR som: 
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” Public Relations omfattar den verksamhet, som – med utgångspunkt från allmänt 

godtagbara normer – strävar att länka en individs, ett företags eller en organisations 

åtgärder samman med de allmännas intresse och som genomföres i ett 

handlingsprogram med syfte att vinna allmänt förtroende” (Larsson, 2002:13) 

 

Samma år som kursen släpps den första boken om Public Relations i Sverige. Boken beskrev 

hur PR ska bedrivas och var inte bara starkt amerikanskt påverkad – utan genomsyrades av 

ett relationstänk. Efter en rad andra utvecklingssteg som till exempel Intresseföreningens 

Svenska Pressombudsmän och boken Istället för PR: En bok om relationik föds det en 

bransch som vi idag känner vid som den svenska PR-branschen (Larsson, 2002). 

 

Då tidigare forskning inom det specifika området “PR-byråers egen PR” inte kunnat hittas 

har vi valt att kort presentera en tidigare studie som tar upp excellence teorin utöver Lars-Åke 

Larssons förklaring av PR i en svensk kontext. Studien ger kontext till vårt arbete genom att 

se hur andra använt sig av teorin vi vill applicera.  Ett exempel är studien A Comparative 

Excellence framework for communication management gjord av Vercic och Zerfass där de 

undersöker förhållandet mellan excellence i Public Relations och i General Management. 

Studien bestod av 3 691 stycken kommunikationsbyråer i Europa, urvalsgruppen fick besvara 

två enkäter och resultatet av de insamlade materialet gav grunden till undersökningen och 

studiens forskningsfrågor. och Zerfass har en egen modell som kallas Comparative 

Excellence Framework (CEF), denna jämför dem med Grunigs modell excellence teorin – för 

att se vilken modell som passar bäst. Genom det insamlade materialet och begreppet 

excellence gav således forskarna svar på om de om det finns den ram för exellence relaterat 

till Comparative Excellence Framework (CEF).Vercic Studien tar avstamp i excellence teorin 

och beskriver hur organisationer som arbetar med kommunikation som huvudsak och 

organisationer som inte gör det, använder Public Relations och om deras respektive arbete 

kan anses vara excellent, vilka faktorer som spelar in för att kunna dra slutsatser om en 

organisations excellenta arbete (Vercic & Zerfass, 2015).  

 

Den forskning vi stött på som kan relateras till ämnet handlar om strategier för ”bra PR”, men 

det finns en kunskapslucka när det kommer till forskning om hur PR-byråer gör egen PR, 

något vi ämnar att fylla ut i och med vår studie. Något som dock finns forskning om är hur 
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andra organisationer, som således inte är PR-byråer, arbetar med PR för egen vinning. Detta 

är dock något vi har valt att inte gå in på då vårt forskningsproblem ligger i hur just PR-

byråer – som experter på PR - arbetar med egen PR och inte organisationer i allmänhet.  
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3. Teorier 

De teorierna vi använder oss av i vår undersökning är excellence teorin av Grunig och 

begreppen strategi, verktyg och kanaler ur ett teoretiskt perspektiv. Val av teorier grundas i 

vad som är relevant för ämnesområdet Public Relations. Excellence teorin beskrivs som en av 

de främsta teorierna inom forskning om Public Relations och denna teori ger en bra grund för 

att öka förståelsen om det uppsatsen ämnar att studera (Coombs & Holladay, 2010). Zerfass 

m.fl. menar även dem på att denna teori, inom Public Relations, går att applicera på studier 

inom kommunikationsstudier vilket styrker valet av teori ännu mer (Zerfass et al., 2008). 

Strategi, verktyg och kanaler i detta avnsitt behandlar dem ur ett teoretiskt perspektiv för att 

få en grund i de som anses vara de främsta sätten att arbeta med respektive funktion. 

 

Genom att koppla excellence teorin till det insamlade materialet är målet att kunna dra 

slutsater om hur dem studerande organisationerna använder Public Relations och i vilken 

utsträckning den är framgångsrik. Grunigs modell (Grunig, 2008), används genom att se om 

dessa principer går att finna i enkätsvaren och genom det kommer slutsatser kunna dras om 

ett företags PR kan anses vara excellent. Slutligen kommer resultat som visar på hur PR-

byråerna använt sig av PR i syfte för egen PR och om sättet de gör det på är excellent. 

3.1 Excellence teorin 

Excellence teorin beskriver hur Public Relations ska utövas och hur arbetet kring det ska 

struktureras för bästa möjliga resultat - hur arbetet med PR blir excellent. Denna omfattande, 

normativa, teori strävar efter att förklara helheten av Public Relations istället för endast en 

specifik del av fältet (Coombs & Holladay, 2010). Excellence teorin bygger på att det finns 

ett sätt att utöva Public Relations på som är det mest effektiva och framgångsrika (Coombs & 

Holladay, 2010). Val av namn på teorin var grundat på viljan att söka excellence inom Public 

Relations och kommunikationshantering och för att identifiera egenskaper hos ledning i 

företag som de beskriver som excellent. Excellence definieras således utifrån företagets 

lönsamhet (Grunig, 1992). 

 

Zerfass m.fl identifierade excellence som en uppsättning egenskaper inom PR som gav 

organisatorisk effektivitet. Organisatorisk effektivitet definierar dem som något som uppstår 

när en organisation uppnår mål som valts i samråd med intressenter - mål som tjänat både 
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organisationens och strategiska valkretsar. Deras definition av “excellens” inom PR är en 

uppsättning attribut och praxis som hjälpte till att bygga kvalitet och långsiktiga relationer 

med strategiska valkretsar (Zerfass et al., 2008). 

 

Grunig identifierar kriterier som kan bidra till excellent utförande av PR. Dessa fyra faktorer 

är följande: (Grunig, 2008) 

1.! Bemyndiga PR-funktioner: organisationer måste ha förståelse för att Public Relations 

är en viktig del i organisationen för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt.  

2.! Kommunikationsroller: Låt public relations-chefer ha både management- och 

administrativa roller. 

3.! Organisations- och kommunikationsfunktioner: Public relations borde vara en 

integrerad kommunikationsfunktion och separat från - istället för att vara utbytbar - 

marknadsföring eller andra managementfunktioner. 

4.! PR-modellen: Företag ska använda sig av den symmetriska tvåvägsmodellen (se 

nedan) för både intern- och extern kommunikation i syfte att skapa relationer.  

 

Excellence teorin utvecklades i samband med The Excellence Project vilket påbörjades år 

1985 av James Grunig och hans team som gjorde forskning på PR-rollen inom 

organisationsbeslut, den symmetriska rollen av PR, mätning av PR, och hur organisationers 

miljö och struktur utformar optimal PR. Målet med forskningen, som pågick under 15 år, var 

således att identifiera hur och varför PR ger värde till en organisation (Grunig, 1992). 

Därefter har teorin utvecklats och blivit en allmän teori inom fältet Public Relations som en 

strategisk ledningsfunktion. James Grunig beskrivs som den mest kända forskaren inom fältet 

Public Relations och beskrivs ha tillfört en teoretisk bas till Public Relations och dess status 

som en akademisk vetenskapsgren (Butterick, 2011).  

 

I nära anknytning till The Excellence Project utformade James Grunig, i samarbete med Todd 

Hunt, fyra olika sätt att använda PR. Dessa kommunikationsmodeller fick namnen: 

publicitetsmodellen, informationsmodellen, den asymmetriska tvåvägsmodellen och slutligen 

den symmetriska tvåvägsmodellen. De två förstnämnda grundas på envägskommunikation där 

kommunikationens syfte är att sändaren sprider information och övertygar mottagaren, 
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medan de två sistnämnda bygger på tvåvägskommunikation. Den asymmetriska- och den 

symmetriska tvåvägsmodellen skiljer dock från varandra (Grunig & Hunt, 1984). 

 

Den asymmetriska tvåvägsmodellen är en kommunikationsmodell där informationen skickas 

från både sändare och mottagare. Resultatet av denna typ av kommunikation ger sändaren 

(organisationen) en fördel genom feedback. Med hjälp av denna feedback kan sändaren 

effektivisera kommunikationsarbetet (Grunig & Hunt, 1984). 

 

Den  symmetriska tvåvägsmodellen, även kallad dialogmodellen, beskrivs som basen för 

excellence teorin. I denna kommunikationsmodell eftersträvas en jämlik och etiskt rätt 

kommunikation där det sker en dialog mellan sändare och mottagare. Det byggs således en 

brygga mellan organisation och intressenter för att skapa relationer (Larsson, 2008).  

 

Inom kommunikation uppnås tvåvägskommunikation när sändaren lyssnar på mottagaren och 

således för någon sorts dialog (Larsson, 2008). Både den asymmetriska - och den 

symmetriska modellen är delar av excellence teorin och excellence - modellen bygger på att 

PR utövar asymmetriska- och symmetriska modellen (Grunig, 2002). Dessa modeller är en 

del av teorin då genom sammankoppling av organisationen och deras intressenter gör att de 

båda får en vinning av kommunikationen och att båda parterna ska vara nöjda med resultatet, 

detta leder slutligen till en ömsesidig relation (Larsson, 2002).  

 

J. Grunig menar på att envägskommunikation inte är idealet, som förr, utan att det 

organisationer och dess PR nu strävar efter är just tvåvägskommunikation och således en 

relation med dess intressenter. Han beskriver även något som han kallar PR 2.0 - ett 

paradigmskifte i och med den ökade användningen av sociala medier och att detta ställer krav 

på organisationers transparens. Denna transparens medföljer att organisationen måste hålla 

koll på sociala medier och konstant bedriva en tvåvägskommunikation med dess intressenter 

genom att kontrollera budskap och information om företaget - där intressenterna nu har en 

chans att påverka. Detta har slutligen lett till att fler organisationer inte “vågar” hantera 

sociala medier själva utan överlåter detta till PR- byråer och dess expertis (Grunig, 2009). 

Web 2.0 har således lett till PR 2.0 - en chans för organisationer att följa excellence teorin 

och arbeta med tvåvägskommunikation (Macmanara, 2010). 
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3.2 Strategi, verktyg och kanaler i teorin  

Nedan beskrivs begreppen strategi, verktyg och kanaler och deras plats i teorin. Strategi, 

verktyg och kanaler är i sig inga teorier utan teman som är centrala delar i vår 

enkätundersökning. I detta avsnitt, redogör vi för dessa tre teman ur ett teoretiskt perspektiv 

där de sätts i relation till teoretiska ramverk. Dessa har vi valt att använda för att konkretisera 

och tydliggöra för delar i PR-arbetet som sedan ställs i relation till excellence teorin – denna 

undersöknings främsta teori.  

3.2.1 Strategi 

Strategiskt arbete inkluderar arbete rörande vem som ska nås av information, hur de ska nås 

och vad de ska nås av. Det finns olika typer av strategier som fungerar på olika sätt. Karlöf 

menar på att strategiskt arbete ska drivas genom en kombination av kreativitet och kollektivt 

lärande för att i sin tur skapa innovation, detta beskriver han kan leda till effektiv PR. 

Strategiskt arbete behandlar vikten av att göra val mellan alternativa handlingsmöjligheter 

och att hitta mekanismer som i slutändan gynnar företaget. Strategi är en process och då det 

finns komplexa förutsättningar som ligger i grund för strategier är det således omöjligt att 

hitta en optimal strategi (Karlöf, 2000). 

 

För företag som främst arbetar på den kommersiella marknaden är effektivitet det som står i 

fokus, men för företag som arbetar på en politisk marknad är legitimitet det viktigaste. 

Legitimitet är betydande för företag och hur omgivningen uppfattar företag kan ha stor 

inverkan på legitimiteten. Detta kan i sin tur påverka företagens möjligheter att uppfylla 

affärsmål. Denna typ av strategi är avgörande för organisationers överlevnad på lång sikt 

(Berg & Jonsson, 1991).  

 

En central strategi är opinionsbildning och är något företag bör arbeta aktivt med för att 

påverka intressenternas bild av företaget - det är inte bara något att förhålla sig till. 

Omvärldens bild av företaget gällande förväntningar, förhoppningar och krav påverkar 

företag som vill nå ut på både den kommersiella- och politiska marknaden (Harris, 1991). 

 

Kommunikationsstrategier handlar om hur de kommunikativa målen ska nås, detta begränsas 

inte bara till PR- och kommunikationsmål utan kan appliceras på hela organisationen och bör 
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vara en del av organisationens affärsmål eller verksamhetsmål. Kommunikationsstrategi kan 

betraktas som operativa åtgärder eller metoder för kommunikation vilket även kan kallas 

taktik (Karlöf, 2000). Kommunikationsstrategi kan vara en del av den övergripande strategin 

hos företag. En viktig del i kommunikationsstrategin är att den måste vara framtidsinriktad då 

kommande behov måste betraktas och räknas in vid framställningen av ett företags 

kommunikationsstrategi (Erikson, 2017). Företagets mål ska formuleras till en strategi som i 

sin tur formuleras till en kommunikationsplan som innehåller mål om expansion, 

affärsutveckling eller konkurrens. Strategi är en förutsättning för att skapa och utveckla 

kommunikationsåtgärder eller planer för företaget. Kommunikationsplanen ska betraktas som 

ett sätt att uppnå strategin för kommunikationsarbetet (Erikson, 2017). 

 

PR- strategierna som företag väljer att implementera ska vara valda efter situation för att nå 

de uppsatta målen med arbetet. Peattie redogör för olika typer av strategier som är 

situationsanpassade. Dessa är alla förebyggande strategier och kallas offensiva strategier, 

defensiva strategier och opportunistiska strategier och handlar om att välja strategier efter 

situation (Peattie, 1995). Detta leder oss in på verktyg som handlar om hur strategierna 

implementeras.  

3.2.2 Verktyg 
Begreppet verktyg syftar, i denna studie, till de PR-aktiviteter eller kommunikationsåtgärder 

som företag väljer att implementera för att nå intressenter, vilken typ av information 

företagen sänder ut genom de kanaler som strategiskt valts ut - information som är intressant 

för företagens intressenter. Effektiva PR-program är ett resultat av en kombination av flera 

faktorer. De är alla grundade i det fundamentala att planera och göra research om målgrupper 

och var dessa målgrupper befinner sig (Butterick, 2011).  

 

Managing Public Relations är en klassisk bok inom PR där Grunig och Hunt beskriver 

verktygen som de tekniska färdigheter ledningen på organisationen behöver utföra och hur de 

bör bete sig för att kunna utöva ett professionellt PR-arbete och detta beteende ska vara 

planerat i förväg, alltså att det ska konstrueras, definieras, selekteras och slutligen bekräftas 

(Grunig & Hunt, 1984).  
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Situationsanpassning är inte bara en viktig aspekt i det strategiska arbetet utan även vid val av 

verktyg. Windahl menar på att situationsanpassning handlar om att sprida information till 

målgrupper som är intressanta för sändaren och som är viktiga att nå. Hit hör arbete med 

övertalnings- och upplysningskampanjer (Windahl et al., 2009). Det är således viktigt att 

använda rätt verktyg för rätt målgrupp.  

 

Mickey menar på att den centrala delen av PR är att forma nyheter och intressenters åsikt till 

att matcha en strategi. Alla typer av PR-aktiviteter, verktyg, syftar i slutändan att på ett sätt 

att sälja företagets produkt (Mickey, 2003). Ett PR-verktyg kan vara till exempel 

pressmeddelande. Pressmeddelande beskrivs som en av de vanligaste PR-verktygen. PR-

aktiviteter blir till lokala- och internationella nyheter för att framhäva värdet av ett företags 

produkt (Mickey, 2003).  

 

Grunig och Hunt beskriver att i ett pressmeddelande bör organisationen skicka information 

om ledningsmässiga förändringar inom organisationen, jubileumsdatum, uppnått 

produktivitetsmål, samarbete med andra organisationer, om organisationen tilldelats pris, 

medarbetares berättelser, forskningsresultat och slutligen avslutande tävlingar (Grunig & 

Hunt, 1984). Mickey beskriver dock att de intressenter som till exempel ser en produkt i 

tidningen inte vet att källan ligger i ett pressmeddelande som belyser företagets värderingar. 

Det beskrivs således vara viktigt att intressenterna förstår värdet hur organisationer publiceras 

inom nyhets- och underhållningsbranschen, för att de ska kunna få en egen uppfattning av 

produkten eller servicen. PR-arbetet lyser således igenom i dagens media (Mickey, 2003).  

3.2.3 Kanaler 

Verktygen ska implementeras på rätt kanal för att nå rätt intressenter. Internets framväxt har 

gjort den till ett betydelsefull kanal vid arbete med PR. Coombs och Holladay kallar internets 

starka utveckling The online revolution och har blivit ett alternativ till de traditionella 

medierna som dagspress, tv och radio. Människor har, genom internet, möjlighet att sända ut 

information online utan att vara bundna till tid och rum och är således inte länge begränsat av 

de filter som traditionell redaktionell media har. Utvecklingen av internet har gjort att Public 

Relations mer och mer har graviterat mot online medier. PR-utövare har insett att internet kan 

vara ett kraftfullt forum som kan påverka människor och skapa integration mellan publik och 



 
MKV C/ Uppsats 
Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 
Grupp 16, Carolina Carlstedt & Lina Walberg 
HT17  
 

! 17!

organisation. Coombs och Holladay menar att internet kan skapa relationer mellan människor 

och organisationer. Utmaningen för kommunikatörer är att skapa meddelanden som sprids till 

publiken och nå de distribueringspunkter som är de mest effektiva (Coombs & Holladay, 

2010). 

 

Traditionella medier kan vara kostsamt och kan ofta ha begränsad spridning, i jämförelse med 

internet som har relativt låga kostnader i förhållande till den spridning som den kan generera. 

Internet ger möjlighet att sprida olika typer av information på olika sätt, möjligheten att sända 

meddelanden i form av bild, ljud och film är mindre begränsade på internet än i traditionella 

medier (Larsson, 2002).  

  

Wood & Smith tar upp begreppet ”discursive residence” och med detta menar dem att mindre 

grupper inte blir hörda i den stora massan då de starka rösterna från traditionella medier 

dominerar. Diskursen i detta sammanhanget betyder, kommunikation som formar eller 

influerar mänskliga relationer och Wood och Smith menar på att PR är en diskurs. “Discourse 

resistance” är processen som genom kommunikation ska ge alternativ till dominanta 

maktstrukturer. Detta betyder i sin tur att marginaliserade grupper ger kritik till den 

dominerande massan och internet fungerar som en plattform för detta (Wood & Smith, 2001). 

 

Internet- och online kulturen ger möjlighet till att få folk att lyssna. Internet är speciellt på 

grund av att det ger möjlighet att sända ut information men också skapa interaktiva relationer. 

Det är viktigt att PR-byråer applicerar sina traditionella medierelationer, principer och etiska 

överväganden till publicering online. Transparens och autenticitet är två begrepp som är 

viktiga att överväga. Public Relations söker att förstå hur kommunikationskanaler kan hjälpa 

till att skapa och bygga relationer därför är internet i stort en potentiell plattform och det är då 

viktigt för PR-byråer att använda sig av internet för att skapa dialog men också att lyssna på 

intressenter (Coombs & Holladay, 2010). Mer specifikt så är sociala medier i olika skepnader 

en plattform som tillåter individer att samtala med varandra. Innan sociala medier saknades 

en tvåvägskommunikation på internet, något som nu blivit möjligt och som företag bör 

utnyttja. Youtube, Facebook och Twitter är exempel på plattformar som gav användare ett 

nytt sätt att interagera på och ett nytt sätt för företag att nå ut till intressenter (Lindgren, 

2017).  
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3.3 Applicering av begrepp och teorier 

Excellence teorin använder vi som en övergripande teori för att se ifall byråerna når upp till 

Grunigs fyra kriterier för excellent PR. Strategi, verktyg och kanaler är, som tidigare nämnt, 

de teman vi valt att utgå ifrån i vår enkätmetod. Anledningen till att vi valt dessa är att utifrån 

strategi se hur PR-byråer använder egen PR genom deras plan hur dem vill göra, verktyg för 

att se hur dem faktiskt gör det, och kanaler är var dem gör det.  
!
 

!  
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4. Metod och material 

Nedan presenteras studiens val av metod och material, kvalitativ enkätmetod och det urval 

studien bygger på, PRECIS och Svenska PR-företagen. I detta avsnitt presenteras även 

studiens, bearbetning och analysmetod, tillvägagångsätt och genomförande, samt etiska 

överväganden. 
 

4.1 Insamlingsmetod 

Den metod vi valt att arbeta med för materialinsamling för undersökningen är kvalitativ 

enkätmetod. Metoden är utvald då den kan ge en djupare förståelse för hur Grunigs 

excellence teori samt strategi, verktyg och kanaler används i samband med byråernas egna 

PR och få fram ifall de som experter använder sig av egen PR. Genom utförande av enkät 

ämnar vi få ett material att utgå ifrån och bygga våra slutsatser på när vi ska besvara de 

forskningsfrågor studien ska besvara. Vårt insamlade material kommer således bestå av de 

enkäter vi har skickat ut till vår urvalsgrupp, denna består av 30 PR-byråer som är 

medlemmar i branschföreningen PRECIS och 38 byråer som är medlemmar i föreningen 

Svenska PR-företagen. Valet av enkätmetod har gjorts utifrån argumenten att kvalitativ 

enkätmetod kan ger en möjlighet för respondenterna att ge mer djupgående och förklarande 

svar på ett snabbt och enkelt sätt. Ställningstagandet om anonymitet blir även enklare. 

Enkätundersökning är ett enkelt och smidigt sätt att samla material och nå ut till deltagare då 

det inte kräver så mycket från respondeten, varken tid eller planering. Då vårt urval består av 

personer från företag har vi respekt för att respondenterna inte har möjlighet att investera så 

mycket tid i vår studie, detta var ett av de främsta anledningarna till att vi valde kvalitativ 

enkät som metod, detta kan i slutändan ge oss ett material som kan leda fram till svar på 

studiens forskningsfrågor. Detta gör således att metoden är lämplig för vår studie. Målet är att 

få en tydlig beskrivning och förklaring av hur urvalsgruppen arbetar med egen PR. 

Enkätfrågorna är utformade med implicit och explicit innehåll av Grunigs fyra principer.!

4.2 Material och urval 

Det urval studien ämnar undersöka består av 30 stycken PR-byråer som alla är medlemmar i 

Föreningen Public Relations konsultföretag i Sverige (PRECIS, 2017a) och är verksamma i 

Sverige och 38 stycken medlemmar i föreningen Svenska PR-företagen. I bakgrund redogör 
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vi för att Föreningen Public Relations konsultföretag i Sverige förkortas som PRECIS 

(PRECIS, 2017b).  

 

Byråerna som är medlemmar i PRECIS respektive Svenska PR-Företagen är verksamma 

inom områden som till exempel turism, ekonomi, mode och lifesyle. Byråerna är allt från små 

byråer med en anställd till större byråer med många anställa och med flertal kontor både i 

Sverige och andra länder. Byråerna är alla verksamma i Sverige och arbetar med PR.  

 

Urvalet bestod i undersökningens början endast av branschorganisationen PRECIS 

medlemmar, men då materialinsamlingen från denna urvalsgrupp inte genererade tillräckligt 

många respondenter utökade vi urvalet, som komplement till PRECIS, även till föreningen 

Svenska PR-företagen. Detta gjordes i ett sent stadie i materialinsamlingsprocessen, dels 

eftersom vi trodde att den första urvalsgruppen skulle ge tillräckligt många svar och dels för 

att vi inte kände till föreningen Svenska PR-företagen när beslut om urvalet gjordes. När vi 

kompletterade urvalet med Svenska PR-företagen blev effekten att mer material kunde 

samlas in och således positiv.  

 

Enkäten fanns tillgänglig för urvalsgruppen att besvara under mitten av november till början 

av december 2017. Av de totalt 68 enkäter som sändes ut besvarade 15 stycken byråer den 

vilket då är det underlag som ska analyseras. Andelen besvarade enkäter i jämförelse med 

antalet utskick är lågt, något som vi inte förväntade oss vid första början. Efter att vi breddat 

urvalsgruppen samlades 15 svar in och detta är en del av det empiriska material som 

analyseras i detta avsnitt. Resultatet av ändringarna i urvalet blev att de olika grupperna hade 

olika lång tid på sig att besvara enkäten, det skiljer nio dagar mellan att PRECIS medlemmar 

byråer och Svenska PR-företagen först fick tillgång till enkäten. Vi skickade först ut ett mail 

med förfrågan om deltagande i enkätundersökningen (se bilaga 1.), efter det skickade vi ut ett 

personligt  påminnelsemail medlemmarna i PRECIS (se bilaga 2.), efter tre dagar skickade vi 

ytterligare ut en påminnelse (se bilaga 3). Vi skickade endast ut ett mail  till Svenska PR-

företagen (se bilaga 4). Efter att materialinsamlingen avslutatas var det 15 byråer som 

besvarat enkäten, dock kan antalet insamlade svar anses vara för få med tanke på att vi 

skickade ut enkäten till 68 byråer, något vi tar hänsyn till i studiens slutsats.  
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I studiens slutskede skickades ytterligare ett mail ut där vi bad de respondenter som deltagit i 

undersökningen svara på två kompletterande frågor (se bilaga 5). Tre av de femton 

respondenter som deltagit valde att besvara enkäten anonymt vilket resulterade i internt 

bortfall. Alltså skickades mailet med de kompletterande frågorna till tolv av femton 

respondenter. Svarsfrekvensen på dessa frågor var som förutsätt lågt, det var åtta stycken av 

respondenterna som besvarade frågorna.  

4.3 Avslutande reflektion av urval 

Anledningen till att vi valt medlemmarna i branschföreningen PRECIS och Svenska PR-

företagen är då vi anser att denna grupp uppnår en del kvalitetskrav som föreningen själva har 

på sina medlemmar. För oss har detta urval hög legitimitet att förlita oss på. De 68 byråerna 

som är medlemmar i PRECIS och Svenska PR-företagen, anser vi kunna ge ett tillräckligt 

material för att besvara forskningsfrågorna gällande egen PR. Byråerna arbetar inom olika 

områden och på olika platser i landet därför anser vi att denna grupp kan ger oss ett större 

perspektiv inom branschen. Genom detta urval hoppas vi kunna fylla den kunskapslucka som 

vi anser finnas inom ämnet och i och med det kunna ge ett svar på om det finns några tydliga 

strategier för egen PR utifrån denna grupp.  

4.4 Kvalitativ enkätmetod 

Enkätundersökningen skickades ut till urvalsgruppen i ett tidigt skede av studien då det fanns 

risk för att insamlingen av materialet skulle ta lång tid. Undersökningen består av 28 öppna 

frågor som är strukturerade runt olika teman som är relevanta för undersökningens 

forskningsfrågor, dessa är: strategi, verktyg och kanaler. De tre teman som frågorna grundar 

sig i har tagits fram genom en uppdelning av frågorna och dess karaktär. Temat strategi berör 

frågor om byråernas inställning till och användning av egen PR, om det är något de arbetar 

aktivt med eller inte, om det finns någon bakomliggande plan för arbete med egen PR och hur 

denna plan eventuellt ser ut. Temat verktyg syftar till vilken informationstyp som byråerna 

väljer att använda sig av vid sändning av information, detta betyder i sin tur de aktiviteter 

som byråerna använder sig av för att sända information till intressenter. Ett exempel på en 

fråga inom temat verktyg är: Vilken typ av information/innehåll sänder ni ut gällande er 

organisation som ni tror är intressant för nya kunder/samarbetspartners? Denna fråga syftar 

då till byråernas val av information som sänds ut i syfte att intressera nya kunder och 
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samarbetspartners. Temat kanaler behandlar frågor som rör byråernas val av plattformar för 

att sända ut material, om de använder sociala medier och vilken kanal de tycker fungerar bäst 

för dem. Den större delen av frågorna är obligatoriska för respondenterna att besvara då 

frågorna är grundläggande för uppsatsen strävar vi efter att få så stort insamlat material som 

möjligt, och om respondenterna väljer att inte besvara grundläggande frågor för studien så 

kan materialet komma att bli för tunt, vilket leder till att validiteten för de antaganden och 

slutsater vi drar inte blir tillräckliga. Vi har valt att använda oss av större delen öppna frågor i 

enkätformuläret vilket gör det till en kvalitativ metod (Essaiasson et al., 2012), detta för att vi 

söker förklarande och beskrivande svar från våra respondenter som i ett senare skede ska 

tolkas och genom det ska ett resultat beskrivas. Enkäter är en specialiserad form av intervju 

där man förutbestämmer frågor och samlar in personlig data, man kan använda både öppna 

och slutna enkätfrågor. Vi har valt att använda oss av båda typerna av enkätfrågor men 

bearbetningen av dessa frågor görs kvalitativt (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Enkäten skapades i Google Formulär och skickades ut per mail till de mailadresser som fanns 

att tillgå på PRECIS lista över medlemsföretagen och medlemmarna i Svenska PR-företagens 

egna hemsidor. Webbenkät ger enligt Esaiasson m.fl. möjlighet till att som forskare kunna 

ställa fler frågor till respondenten än om det hade varit en telefonintervju, men färre frågor än 

om det hade varit en personlig intervju. Känsliga frågor beskrivs vara bra frågor att ställa i 

enkätform då respondenten kan ha enklare att öppna upp sig och svara ärligt (Esaiasson et al., 

2012). Listan på PRECIS bestod av namn, telefonnummer och mail främst till företagens 

Verkställande Direktörer, det finns även information om företagens avgiftsinkomst, antal 

anställda och vilka sektorer företagen arbetar inom (PRECIS, 2017a). Kontaktuppgifter till 

medlemmarna i Svenska PR-företagen fann vi på företagens respektive hemsidor.  

 

Esaiasson beskriver att datainsamlingsmetoder kan leda till skillnader undersökningsresultat. 

Detta kan vi dock inte se som något problem med tanke på att vi vill ha en bred aspekt och 

vidd på svaren för att belysa skillnader och likheter och således få svar på våra 

frågeställningar (Esaiasson et al., 2012).  
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4.5 Genomförande och tillvägagångssätt 

Nedan följer hur insamlingen och bearbetning av det empiriska materialet gått till. 

Undersökningen bygger, som tidigare nämnt, på enkätdata.  

 

Enkätformuläret är på 28 frågor och är som sagt en kvalitativ enkätundersökning där både 

öppna och fleralternativsfrågor ställs. Eftersom att enkätformuläret är utformat på Google 

formulär sammanställs svaren automatiskt och visar på antalet procent som svarat olika på 

flervalsfrågorna, vi redovisar dock svaren i antal så det endast är 15 respondenter som besvart 

enkäten. Utefter sammanställningen blir det således lätt att se resultatet och att samla in 

svaren och påbörja en analys av dem.  

 

Hjerm m.fl. menar på att en kvalitativ forskning strävar mot att ge ökad kunskap om olika 

fenomen i samhället och  att en kvalitativ undersökning anses vara svårare att se om den är 

rätt eller fel utförd (Hjerm et al., 2014).  

 

Vi har förvissat oss om studiens tillförlitlighet genom bland annat val av de urval studien 

ämnar att undersöka. Företagen som studien grundar sig på har har kvalitetssäkrats genom 

PRECIS och Svenska PR-företagen och lägger en god grund för att dra slutsatser som kan 

appliceras på svenska PR-företag. Validiteten är förhållandet mellan studiens teorier och 

material, vi strävar efter ett väl underbyggt teoretiskt material för att kunna dra slutsatser om 

det insamlade materialet. Validiteten i studien kommer att säkerställas genom teorin som 

används (Hjerm et al., 2014).  

 

Fem bedömningskriterium av kvalitativ analys är några som menar på att kvalitativ forskning 

kan mätas utifrån pålitlighet, trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. 

Den kvalitativa delen av vår studie utgörs av enkätmetod. Vi skapar pålitlighet genom 

underbyggnad av teorier, trovärdighet genom att kritiskt granska vårt material och analys, 

tillförlitlighet genom det urval vi har valt att använda oss av, överförbarhet vill vi även det 

uppnå med vårt urval och slutligen bekräftelsebarhet genom transparans under hela processen 

och framförallt i redovnisning av resultat (Hjerm et al., 2014). 
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4.6 Bearbetning och analys 

Vår undersökning är av en teoriprövande karaktär där vi utifrån teorierna, som ställs i relation 

till empirin, ämnar att uppnå ett resultat om hur organisationer använder sig av egen PR. 

Detta syftar på att vi har valt ett abduktivt tillvägagångssätt, där vi således kommer skifta 

mellan teori och empiri. Principerna för abduktiv analys grundas på ett växelspel mellan 

induktiv- och deduktiv analysmetod. Ahrne och Svensson beskriver att induktion är när 

generella slutsatser dras och teorier bildas utifrån enskilda data och fall och att deduktion 

grundas på logik och innebär att man utifrån allmänna lagar och teorier drar slutsatser om ett 

specifikt fall. När är en studie växlar i den empiriska forskningen mellan teori och empiri, 

induktion och deduktion, kallas det således abduktion (Ahrne & Svensson, 2015). Vi har valt 

att utgå ifrån en abduktiv ansats för att kunna växelspela mellan teori och empiri och då få en 

bredd. Denna analysmetod tror vi ger oss den grund vi behöver för att kunna dra slutsatser av 

det insamlade materialet.  

 

Vi har fördelat enkätundersökning utefter tre begreppsliga teman; strategi, verktyg och 

kanaler. Dessa teman kommer även vara variabler i resultatpresentationen för att därefter 

kunna kopplas ihop med forskningsfrågorna och således ta reda på hur medlemmarna i 

föreningen PRECIS och Svenska PR-företagen använder Public Relations för sina egna 

företag, vilka strategier de använder de sig av i PR-syfte för sig själva och hur användningen 

av egen PR leder till excellence för byråerna. Det resultat som kommer behandlas i analysen 

är det resultat som återkommer frekvent i enkätsvaren och även de tydliga skillnader i svaren 

respondenterna lämnat. I teoriavsnitet som tidigare presenterats har vi även delat in teorien 

inom dessa begreppsliga teman. Analysen är uppdelad inom dessa teman och de teorier som 

är relevant för respektive tema. Detta innebär att strategi i teorin kommer att ställas i relation 

till resultat inom temat strategi, verktyg i teorin till resultat i temat verktyg och således 

kommer kanaler i teori till resultatet av temat kanaler. Därefter kopplas de till excellence 

teorin genom Grunigs fyra principer. I avslutande diskussion, kopplar vi analysen till 

forskningsfrågorna för att få fram ett slutgiltigt resultat. 

 

Slutligen beskrivs tolkning som en viktig del i generering och analys av det empiriska 

materialet och Ahrne & Svensson menar att när vi tolkar världen så ger vi den en mening. 

Tolkning sker främst inom kvalitativ forskning där forskaren är bland de människor som 
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studeras och även utgör sitt egna verktyg för att samla in och analysera data. Inom kvantitativ 

forskning behöver man tolka data (Ahrne & Svensson, 2015). Det material som tolkningen 

berör mest är således intervjuerna där utrymmet för egen tolkning är som störst. Vid detta 

arbete är vi medvetna om att vi kommer utföra undersökningen utifrån vår tolkning och att 

detta kan generera både positiva och negativa aspekter det viktiga är att vi är medvetna om 

vad det kan ha för konsekvenser för studiens resultat.  

4.7 Etiska överväganden 

Ahrne & Svensson beskriver även maktrelationen som kan uppstå mellan studenten och 

organisationer och hur de kan påverka möjligheten att få utföra studien. De menar på att det 

är vanligt att organisationen vägrar ställa upp och frågor om vad företaget har att vinna på 

studien kan komma på tal (Ahrne & Svensson, 2015). Något som vi har brottats med i starten 

av vår undersökning är just om företagen vi vill studera faktiskt kan tänka sig att hjälpa oss 

med svar på enkäter och få tillgång till information rörande verksamheten. Detta kräver både 

tid och kraft från organisationerna och det är ett ganska stort dilemma från vår sida om de 

faktiskt kan tänka sig hjälpa oss. För att motverka etiska problem rörande integritet och 

förtroende kommer vi i ett tidigt stadie erbjuda anonymitet till respondenterna, vi kommer 

även vara transparenta inför våra respondenter på så sätt att vi kommer vara tydliga med vad 

studien ämnar att undersöka och på vilket sätt vi kommer att använda oss av det insamlande 

materialet från respondenterna. Genom att vara öppen för frågor, ge svar och ha en öppen 

kommunikationsprocess som öppnar upp till dialog från urvalsgruppen kommer vi att kunna 

handskas med problem vid första anblick.  

 

Etiska frågor inom forskning innefattar relationen mellan forskaren och respondenten eller 

plagiat, förfalskning och fusk. Det har med tiden uppstått en debatt om forskningsetiska 

frågor, till exempel som att forskning upplevdes som ett hot mot invånarnas integritet. Detta 

ledde således till att det utvecklades regler/principer för hur man nu ska bedriva forskning.  

Några av de regler/principer som tillkom angående forskning var att forskning endast får bli 

godkänt om det utförs med respekt till människans värde, och att dess rättigheter och friheter 

skall tas hänsyn till vid etikprövning (Ahrne & Svensson, 2015). 
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Informerat samtycke är en del av forskningsetiken som syftar på att intervjupersonerna ska 

tilldelas  information om vad studien innebär och att utefter den informationen sedan få göra 

en bedömning om de vill medverka i studien eller inte. Konfidentialitet är principer som 

innebär att de uppgifter som i forskningssyfte tillkommit om individer ska bevaras och 

redovisas så att de inte identifieras enskilt av utomstående. Nyttjandekravet är en viktig 

princip som syftar på att de personuppgifter som är insamlade för undersökningen inte får 

användas till något som kan påverka individen och heller inte användas till kommersiella 

sammanhang (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Av de femton företagen som besvarade enkäten var det tre byråer som valde att vara 

anonyma, trots detta kommer vi i denna analys inte benämna enskilda företagsnamn, eller 

enskilda personers enkätsvar. Detta har vi valt att göra för att vi inte finner det relevant att 

redogöra för specifika byråer utan målet med denna studie är att finna likheter och skillnader 

mellan företags arbete med egen PR för att komma fram till om det finns ett “rätt” sätt att 

utföra PR för egen företagsvinning. Företagen som besvarade enkäten arbetade med kunder 

inom olika affärsområden, till exempel: finans, offentliga sektorn, IT och bygg-branschen. 

Att företagen arbetar inom olika sektorer kan visa på ett samband av egen PR som 

genomsyrar PR-arbete utan att vara bundet till specifika affärsområden. 

 

 

 

 

!  



 
MKV C/ Uppsats 
Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 
Grupp 16, Carolina Carlstedt & Lina Walberg 
HT17  
 

! 27!

5. Resultat och analys 

Efter att undersökningen utförts och bearbetningar gjorts inleddes resultat och analys. Först 

presenteras resultatet av det empiriska materialet och därefter görs en analys utifrån strategi, 

verktyg och kanaler i teori och även J.Grunigs excellence teori och de fyra principerna.  

5.1 Resultat enkät 

Nedan presenteras det resultat enkätundersökningen genererat med utvalda exempel från 

respondenterna (Se bilaga 6). Vid resultatredovisningen numreras byråerna när vi 

exemplifierar angivna svar på enkätfrågorna för att förtydliga, vi kommer alltså inte att 

namnge någon byrå eller person utan alla respondenter förblir anonyma.  

 

De resultat vi funnit i undersökningstemat strategi är att majoriteten av byråerna arbetar med 

egen PR, 14 av 15 redogjorde för detta, och det byråerna främst vill få ut av användandet av 

egen PR är att varumärkeskännedom, arbetsgivarkännedom, finna nya kunder såväl som 

synlighet. 

 

Figur 1 

Alla respondenterna svarade relativt lika på frågan och synlighet var det mål som de flesta 

byråerna uppgav flest gånger. Här är ett svarsexempel: “Synlighet och trovärdighet och 

därigenom rekryteringsmöjligheter, försäljning och hög marginal.” (Byrå 13) 

 

Resultat angående byråernas övergripande strategi för egen PR visar att på att majoriteten av 

de byråer som respondenterna arbetar på har en strategi, det uppgavs även från en del 

respondenter att de inte hade någon strategi. 12 av 15 av respondenterna svarade att de har en 

övergripande strategi för egen PR, resterande 3 menar att de inte har någon, vilket är en 

betydande del av respondenterna.  
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Figur 2 

De respondenter som har en strategi för egen PR beskrev att målet med strategin främst 

behandlade kunskapsbyggande riktade mot extern intressenter, genom att belysa kunskap 

inom företagens kärnområden och kompetenser. En annan framträdande beskrivning av 

strategi är relaterat till företaget internt där fyra byråer tar upp nyanställda och medarbetare i 

sina strategier. Trovärdighet och synlighet är även dem viktiga aspekter för byråerna. 

Svarsexempel:  

 

“/.../mycket grovt enligt ovan att använda synlighet för att bygga trovärdighet och 

därigenom få in/behålla/utveckla uppdrag och samtidigt också kunna debitera högt 

men också att kunna attrahera de främsta talangerna.” ( Byrå 13)  

 

På frågan om de har en strategi för att nå ut till nya kunder blev resultatet att en stor majoritet 

av respondenterna har strategier för att nå ut till nya kunder, 14 respondenter uppgav att de 

har en strategi för ändamålet att rekrytera nya kunder och resterande 1 respondent svarade att 

de inte har en specifik strategi för att nå ut till kunder. 
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Figur 3 

På följdfrågan om hur denna strategi ser ut ville de flesta respondenterna inte dela med sig av 

den typen av information.  

 

“Vi kan inte svara, eftersom det är en affärshemlighet.” (Byrå 10) 

 

En av respondenterna tar återigen upp begreppet synlighet.  

 

“Synlighet, nätverkande och personliga kontakter.” (Byrå 13) 

 

Vid frågan om varför byråerna inte har någon strategi var det en person som svarade följande:  

 

“Huvudsakligen direktkontakter och nätverk, men också varumärke.” (Byrå 1)  

 

Med tanke på vad personen svarade finns det en risk för att personen inte förstod frågan 

alternativt besvarade frågan innan, därför kommer respondentens svar inte redovisas i 

analysavsnittet.  

 

11 av 15 respondenter har strategier utöver rekrytering av nya kunder och 4 respondenter har 

inte det.  

 
Figur 4 

Vid frågor som rör målgrupp och om byråerna implementerar målgruppsanpassade strategier, 

svarade majoriteten att de anpassar strategierna efter målgrupp, 11 respondenter i förhållande 

till 4 respondenter.  
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Figur 5 

Målgrupperna för byråerna beskrivs nås på olika sätt och att det är därför viktigt att ha olika 

strategier för olika målgrupper. Frekvent återkommande inom målgrupper är benämningen av 

kunder och potentiella medarbetare.  

 

“För att behoven hos potentiella medarbetare och kunder ser helt olika ut.” (Byrå 3) 

 

“Kunder och framtida medarbetare nås på olika sätt med olika budskap.” (Byrå 9) 

 

En annan respondent svarar mer utförligt att de har två framstående strategier, som även de är 

främst för målgrupperna, kunder och nya medarbetare.  

 

“Svaret skulle egentligen vara "nja". Vi gör vissa aktiviteter som har mer fokus på att 

lyfta fram hur det är att jobba hos oss, vad vi har för arbetsklimat och hur vi är som 

byrå. De är ju mer riktade mot rekrytering av anställda, medan andra aktiviteter är mer 

för att stötta försäljning.” (Byrå 14)  

 

En av respondenterna svarade att de inte anpassar sina strategier efter olika målgrupper då de 

bara har en målgrupp.  

 

“Vi har egentligen bara en målgrupp som är intressant, nämligen nya kunder.” (Byrå 

10) 

 

Enkäten innehåller frågor om hur mycket tid och resurser byråerna lägger ner på arbetet med 

egen PR, här visar det sig att majoriteten av respondenterna beskriver att de har en eller flera 
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personer inom organisationen som arbetar med byråernas egen PR, däribland vissa av 

byråernas verkställande direktörer, i viss mån visar således byråerna att PR arbetet utförs av 

personer i företagsledning vilket är ett kriterium i excellence. 

 

“Det ligger på flera personer internt.” (Byrå 1) 

 

“Nja. En konsult har vid sidan om sina kunduppdrag också ansvar för marknadsföring 

och varumärkesbyggande på en strategisk nivå. Det finns också administrativa 

resurser som jobbar med events etc, samt andra konsulter som ansvarar för rekrytering 

i särskilda grupper etc.” (Byrå 13) 
 

Men tiden som läggs ner på arbetet är relativt lite, en av respondenterna redogör för att de 

inte lägger mycket tid på egen PR men att det också kan variera under vissa perioder.  

 

“Svårt att säga, och svårt att avgränsa. Några hundra timmar årligen.” (Byrå 2) 

 

“Det varierar, men är en ganska liten del av vårt arbete, om man undantar 

direktkontakter med potentiella kunder.” (Byrå 1)  

“Det är omöjligt att säga, men alla har timmar dedikerade till PR/sälj/marknadsföring 

varje månad. Sen kan det variera hur många timmar som används.” (Byrå 14)  

 

“Varierar beroende på prioritering och fokus. Kanske 5-8 h/månad.” (Byrå 9)  

 

Det övergripande resultatet av PR-byråernas användning av verktyg, enligt 

enkätundersökningen visar på att majoriteten av PR-byråerna använder sig av olika PR-

aktiviteter för att nå ut med egen PR, dessa aktiviteter olika typer av pressaktiviteter, 

nätverkande och möten. Frekvent så redogör respondenterna även för att dessa aktiviteter 

sker på sociala plattformar, detta redogör vi närmare för under temat kanaler då 

respondenterna svarar på frågor som är mer specifika för detta.  

 

“Möten, pressträffar, nätverkande, influencer marketing mm.” (Byrå 8)  
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11 personer, av respondenterna svarar att de använder specifika aktiviteter för egen PR och 

resterande fyra personer, har det inte. 

 
Figur 6 

Aktiviteterna byråerna använder sig av i högsta grad är kontaktbyggande aktiviteter och 

kunskapsbyggande aktiviteter. Den typ av information byråerna sänder ut genom sina verktyg 

rör kunskap och kompetens. 

 

“Handlar mycket om att dela med sig av kunskap för att visa kunden att vi har 

erbjudanden som kan hjälpa dem nå sina mål.” (Byrå 3) 

 

Sociala medier har gjort ett tydligt avtryck i respondenternas svar på frågor om temat 

kanaler. Byråerna beskriver att de främst använder sig av sociala medier och mer specifikt 

Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn, trots detta så har traditionell press så som 

dagspress och radio fortfarande har stor betydelse. De fyra förstnämnda kanalerna 

kännetecknas genom möjligheter till dialog och således tvåvägskommunikation. 

 

“Sociala kanaler i första hand” - Byrå 9 och “Traditionella medier, Facebook, 

Instagram, Twitter, blogg och så gör vi en egen podd.” (Byrå 14)  

 

Genom de kanaler respektive byrå valt är syftet främst att sända information för att öka 

byråernas kännedom och spridning, dels för att rekrytera nya kunder och dels för att rekrytera 

nya medarbetare. Resultatet vilken kanal som fungerar bäst beskrivs främst bero på innehåll 

och vem som ska nås av informationen och således ges inga exempel på specificerade 

kanaler. De som svarar med konkreta exempel på kanaler tar främst upp nyhetsbrev och 

resterande tar upp både traditionella- och sociala medier.  
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“Traditionell media.” (Byrå 3) 

 

  “Instagram.” (Byrå 7) 

  

“Nyhetsbrev generellt mest effektivt.” (Byrå 2) 
 

Resultat visar på att val av kanaler har förändrats över tid och att det främst är sociala medier 

som bidragit till denna förändring hos PR-byråerna. Framväxten och ökandet av användning 

av sociala medier har även förändrat arbetet med egen PR.  

 

“Det har påverkats mycket särskilt om man jämför över en 5 års period. Både de 

sociala medierna och användandet av dem har förändrats samt kravet på närvaro i 

sociala medier.” (Byrå 7)  

 

En respondent redogör för att Facebook och Google tagit mycket reklampengar från den typ 

av media, detta menar respondenten resulterat i att de traditionella mediaredaktionerna 

minskat sina redaktioner en förändring som kommer från sociala mediers framväxt.  

 

“/../En viktig aspekt som ibland glöms bort är att FB och Google tagit mycket 

reklampengar från traditionella medier, vilket leder till att de senare bantat sina 

redaktioner.” (Byrå 10)  

 

Avslutningsvis hade vi med några avslutande frågor. Här redogjorde respondenterna för att 

egen PR är viktigt för både rekrytering av nya kunder, uppdrag och nya medarbetare.  

 

“Utan egen PR är vi osynliga vilket innebär att vi inte får några uppdrag.”(Byrå 7) 

 

“För vår profil, för vår marknadsföring, för att leva som vi lär och för att kunna 

experimentera och utvecklas.” (Byrå 14) 
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“Det är viktigt för vår relation till nya potentiella kunder, samarbetspartners och 

medarbetare. Det stärker den externa bilden av vår byrå och vårt arbete.” (Byrå 15) 
 

Resultatet visade även på att det finns en vilja att bygga sitt varumärke och synas hos 

intressenterna genom egen PR, och detta ansågs också vara en viktig aspekt hos företagen. 

Arbetet med egen PR har lett till positiva aspekter för byråerna såsom främst ökad kännedom 

om varumärket, men även fler kunder och uppdrag. Några respondenter beskrev att det även 

lett till stolta medarbetare och kunder och en respondens tryckte på transparens och skapande 

av dialog.  

 

“Nya kunder, stolta befintliga kunder, stolta medarbetare, ansökningar.” (Byrå 4)  

 

Några få beskriver dock att det svårt att mäta den positiva medföljningen.  

 

“Svårt att mäta, men har förhoppningsvis genererat ovan.” (Byrå 13)  

 

Avslutningsvis hade vi med en fråga om de hade något att tillägga varav endast sex av fjorton 

respondenter svarat. Denna fråga gav vi respondenterna utrymme att redogöra för sina tankar 

kring PR och det gav tre intressanta svar. Summerat beskrev de att PR kanske mest är 

intressant för rekrytering, att få verkar jobba med egen PR, och slutligen synen på att vad PR 

innefattar förändras med tid.  

 

“Vi skulle säkert kunna jobba mer med detta, men fokus är på att göra jobb åt  

kunderna. Bra jobb för kunder är i det långa loppet den bästa pr vi kan göra, då vår  

typ av tjänster i praktiken har en ganska liten målgrupp som pratar med varandra.  

Om kunderna gillar oss, kommer de att rekommendera oss till andra. Därför är PR  

kanske mest intressant för rekrytering, då potentiella nya medarbetare inte är del av  

denna word-of-mouth mellan kunder på samma sätt.” (Byrå 1) 

 

Utöver enkäten ovan skickades två kompletterande frågor ut i studiens slutskede, de två 

frågorna skickades endast ut till de respondenter som deltagit i undersökningen sedan 

tidigare. Av de 12 deltagare som fått frågorna var det 9 deltagare som svarade. De två 
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frågorna rör de kriterier som excellence teorin innefattar, nämligen företagsledning och 

skillnader mellan PR och marknadsföring.  

 

Den första frågan löd: Arbetar företagsledningen i PR-organisationen både med en ledande 

roll och en administrativ roll ja/nej? På denna ja och nej fråga svarade 8 av respondenterna ja 

och 1 av respondenterna svarade nej.  

 

Den andra kompletterande frågan löd: Skiljer ni på arbete med PR och marknadsföring 

ja/nej? På denna fråga svarade 5 ja och 4 nej.  

5.2 Analys av resultat 

I denna del av uppsatsen kommer vi att analysera det material som samlats in i förhållande till 

studiens teoretiska ramverk inklusive de tre temana. Först appliceras excellence teorin och 

sedan strategi, verktyg och kanaler.  

5.2.1 Excellence teorin  

I denna del av analysen kommer vi, som tidigare nämnts, utgå ifrån Grunigs fyra kriterier för 

excellent PR-arbete som vi i teoriavsnittet presenterat. Vi förstår det som att Grunig i och 

med dessa kriterier syftar på alla olika sorters organisationer och inte endast PR-byråer, då 

han endast skriver företag. Eftersom att vår studie endast har undersökt PR-byråer som 

ständigt arbetar med Public Relations kan vi därför anta att byråerna har en klar bild av PR-

arbetets betydelse.  

 

PR-byråerna arbetar främst med PR för kommersiell vinning, men bortser vi från byråernas 

kommersiella syfte och endast ser till PR-arbetet i förhållande till egen PR för organisationen, 

finner vi att det intressanta i resultatet från vår undersökning är att den PR-strategi byråerna 

har för sin egen PR är en tydlig del av arbetet de utför, detta genomsyras då även på ett 

internt plan - vilket resulterar i konstant PR.  

 

Den första av de fyra kriterier i excellence teorin är:  

Bemyndiga PR-funktioner: organisationer måste ha förståelse för att Public Relations är en 

viktig del i organisationen för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. Grunigs första punk 
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beskriver alltså vikten av förståelsen för Public Relations ställning inom organisationen. Vad 

vi kan läsa av enkätsvaren så arbetar 14 av 15 byråer aktivt med egen PR, 12 av byråerna har 

generella strategier för företaget och 14 har kundinriktade strategier. Detta kan då visa på 

förståelse för att Public Relations är en viktig del för organisationerna, både internt och 

externt - PR genomsyrar således organisationen och strategiernas närvaro i PR-arbetet visar 

på effektiv PR. Respondenternas svar angående enkätfrågan om vilket sätt egen PR är viktigt 

för respektive byrå visar på att byråerna har stor kännedom om vad arbete med Public 

Relations kan generera för företaget och att detta kan vara ett verktyg för att nå upp till ett väl 

utfört arbete.  

 

Den andra av Grunigs kriterier handlar om: Kommunikationsroller: Låt Public Relations-

chefer ha både management- och administrativa roller. Svaret på enkätfrågan om vem som 

sköter arbetet med egen PR går att dra en parallell till denna funktion då två respondenter 

skrev att VD:n på byrån sköter frågor som rör egen PR. För att komplettera dessa resultat så 

inklunderade vi ytterligare en fråga i undersöknigen under ett senare skede. Resultatet från 

denna fråga visar att 1 av 9 byråer inte har representanter från företagsledningen 

representerade i PR-arbetet. Då dessa 9 svar inte kan respresentera alla byråer som deltagit i 

undersökningen kan inte någa generella slutsatser om urvalsgruppen dras. Detta går då i linje 

med de kriterier Grunig har för excellent utfört PR-arbete. De byråer där personer från 

företagsledningen arbetar med PR visar således på en tydligare kännedom om vikten av 

representanter ur företagsledningen i organisationens alla steg. Respondenterna visar på 

kännedom om det ämne studien undersöker och svaren som samlats in har stor relevans. Hur 

organisationen i sin tur specifikt är uppbyggd och vilka kompetenser respektive medarbetare 

har på byråerna kan vi inte svara på då det inte undersökts.  

 

Den tredje funktionen handlar om: Organisations- och kommunikationsfunktioner: Public 

relations borde vara en integrerad kommunikationsfunktion och separat från - istället för att 

bytas ut av - marknadsföring eller andra managementfunktioner. För att få ett så korrekt svar 

som möjligt på denna fråga fick respondenterna även svara på denna fråga i ett senare skede 

av studien, för att komplettera det svar som samlats in i enkäten. Det intressanta vi fann i 

respondenternas svar att vissa av byråerna inte skiljer på PR och marknadsföring. Detta är för 

oss förvånade då Public Relations och marknadsföring är skilda områden. Detta kan ha att 
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göra med att byråer använder PR som ett sätt att marknadsföra sig och att skillnaderna mellan 

de båda områderna således inte blir tydliga. De byråer som besvarat att de inte skiljer på PR 

och marknadsföring uppnår således inte denna del av Grunigs fyra kriterium.  

 

Den fjärde och sista funktionen är: PR-modellen: Företag ska använda sig av den 

symmetriska tvåvägsmodellen för både intern- och extern kommunikation i syfte att skapa 

relationer. Larsson beskriver att inom kommunikation uppnås tvåvägskommunikation när 

sändaren lyssnar på mottagaren och på så sätt för någon sorts dialog (Larsson, 2008). I och 

med respondenternas svar om betydelsen av sociala medier och närvaron på dessa typer av 

plattformar blir det uppenbart att de flesta byråerna vill föra någon sorts konversation med 

dess intressenter, och det är återkommande mål i byråernas strategiska planer för nya kunder 

såväl som generella. Genom att vara närvarande i dialoger med kunder och intressenter är 

målet att skapa relationer. Relationsbyggande är som Public Relations antyder i namnet, en 

stor del av byråernas arbete. Genom sociala medier kan dialoger skapas mellan företagen och 

intressenter. Förändringen i medielandskapet har lett till att PR-byråernas sätt att nå 

intressenter förändrats och graviterat mer mot att dialoger skapas på sociala plattformar, vilka 

specifika plattformar de sedan använder sig av är nämndes främst vara anpassade efter 

situation och målgrupp. Tvåvägskommunikationen kan nu skapas genom sociala medier och 

är ett sätt för byråerna att skapa relationer som är viktiga för företaget. På samma sätt som 

Public Relations fungerar mot den stora publiken, alltså allmänheten, fungerar den även för 

att nå ut till nya kunder och affärsmöjligheter för byråerna. Grunig beskriver även något som 

han kallar PR 2.0 - ett paradigmskifte i och med den ökade användningen av sociala medier 

och att detta ställer krav på organisationers transparensen (Grunig, 2009). !

 

J. Grunig menar på att en förändring har skett inom kommunikation där 

envägskommunikation inte längre är idealet utan nu är strävan en tvåvägskommunikation 

(Grunig, 2009). I och med några att våra respondenter fortfarande arbetar med traditionella 

medier kan vi inte tyda att tvåvägskommunikation är idealet för alla, men för de flesta. 

Frågan är om de då använder sig av excellent PR. Traditionella medier innefattar inte 

dialogmodellen (Larsson, 2008) på samma sätt som sociala medier. Relationer med 

intressenter skapas dels genom sociala medier men byråerna tar även upp andra sätt att 

kommunicera med intressenter på, nämligen genom fysiska möten vilka kallas till genom de 
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pressaktiviteter som respondenterna i enkäten upprepande återkommer till. Vid denna typ av 

möten sker dialogen med intressenter genom direktkontakt och således skapas relationer. 

Eftersom att byråerna arbetar aktivt med denna typ av verktyg kan vi anta att det är ett 

effektivt sätt för dem att träffa nya kunder och skapa relationer som kan leda till positiva 

dialoger. Problemet med personliga möten är dock att det tar tid och de intressenter som nås 

är ett relativt lågt antal i jämförelse med spridningen som arbete med sociala medier kan 

skapa. Det som dock skapas genom dessa personliga möten kan tänkas vara djupare 

relationer, dialoger som sker i realtid ger en mer komplett kommunikation riktad direkt till 

intressenten.  

 

För att återkomma till den sista av Grunigs kriterier, om PR-byråerna i undersökningen 

använder sig av den symmetriska tvåvägsmodellen för både intern- och extern 

kommunikation - i syfte av att skapa relationer - kan vi se att de nästan alla använder sig av 

modellen i extern kommunikation. Internt blir svårt för oss att se huruvida de använder sig av 

den symmetriska tvåvägsmodellen då vi inte ställt frågor angående kommunikationen mellan 

de olika anställda, vårt fokus ligger på hur PR-byråerna använder egen PR för att nå externa 

intressenter.  

 

Det bästa sättet att använda tvåvägsmodellen kan då tänkas grundas i situation, målgrupp och 

strategi, och vi kan därför inte säga vilken typ av strategi, verktyg eller kanaler i förhållande 

till tvåvägsmodellen som generellt är bäst lämpas för PR-byråerna.  

5.2.2 Strategi 

Majoriteten av de 15 representanterna från PRECIS och Svenska PR-företagen som deltagit i 

studien redogör för att PR, i samband med den egna organisationen, är något de arbetar med i 

högsta grad. Det empiriska materialet som samlats in vittnar om att byråernas ställning till 

egen PR är positiv, detta kan påstås då en så stor andel av respondenten använder egen PR 

och inställningen de har till arbetet är att det är viktigt. 11 av 15 har en övergripande strategi 

för hela organisationens arbete med egen PR och 14 av 15 har en specifik strategi med egen 

PR som är riktad mot nya kunder. Detta visar således på att byråerna är medvetna om att 

strategier, som Karlöf beskriver, ska vara anpassade efter situation och mål (Karlöf, 2000), 
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något som även bekräftas av Peattie som beskriver att strategier ska vara utvalda efter 

situation för att de ska kunna nå de intressanta målgrupperna (Peattie, 1995).  

 

Att byråerna redogör för övergripande strategier såväl som strategier riktade mot potentiella 

nya kunder kan bero på att respondenterna som besvarat båda frågorna men svarsalternativet 

ja, har antingen som intresse att endast göra egen PR riktig mot nya kunder och att de då 

använder en övergripande strategi mot alla potentiella kunder. Dock redogör respondenterna 

att det egna PR-arbetet för organisationen har som syfte att bidra synlighet på relevanta 

plattformar för företagen detta för att stärka varumärkesbyggande, öka trovärdighet och även 

arbetsgivarvarumärke vilket inte styrker teorin om att företagens enda syfte med egen PR är 

att locka nya kunder. Senare i enkäten finns det en fråga rörande om företagen har strategier 

för andra syften än rekrytering av nya kunder vilket 10 av 15 respondenter uppger att de har. 

Varumärkesbyggande, menar respondenterna utifrån de svar de lämnat skapas genom 

synlighet, tydliggörande av position på marknaden och positiv exponering. Strategin som 

sedermera ska utformas för att nå mål som inkluderar varumärkesbyggande går att finna i 

respondenternas svar angående utformning av strategi genom att de konsekvent tar upp 

synliggörande och positionering på marknad inom kompetensområden, men då det endast är 

sex respondenter som besvarat frågan är det dock svårt att säga att detta är något som kan 

antas vara en generell och övergripande strategi för att nå respektive mål. Detta styrks av 

Eriksson som beskriver att företagets mål ska formuleras till en strategi som i sin tur 

formuleras till en kommunikationsplan (Erikson, 2017).  

 

På den mer djupgående frågan som relateras till företagens strategi för rekrytering av nya 

kunder var svarsantalet lågt och de respondenter som gav svar har inte delat med sig av denna 

typ av information, då det i många fall är företagshemligheter. Att respondenternas 

inställning till denna fråga skulle vara stängd var något vi räknade med men detta gjorde det 

då svårt att få ett tydligt svar i enkäten angående hur byråernas strategier faktiskt såg ut. Vi 

förstår att företag inte finner intresse i att dela med dig av specifika strategier för studiens 

syfte, då företagen kanske känner att de inte tjänar på att besvara frågan (Ahrne & Svensson, 

2015), utan utifrån vissa aspekter till och med förlorar på den. Anledningen till att vi tog med 

denna fråga från början var för att kunna göra en jämförelse mellan de generella strategier 

och kundinriktade strategier, något vi i och med detta inte kan göra.  
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Att respondenterna redogör för att de har generella, kundinriktade, och målgruppsanpassade 

strategier kan relateras till Karlöf som beskriver att det är omöjligt att hitta en optimal strategi 

då strategi är en process och har komplexa förutsättningar i grunden (Karlöf, 2000), detta 

betyder i sin tur att det är viktigt att företagen anpassar sina strategier utifrån var 

intressenterna befinner sig, vad intressenterna finner intressant och vad som är relevant 

infomation att sända till respektive målgrupp för vad företaget har för mål. Att en majoritet av 

företagen inte endast använder en strategi för arbetet med egen PR förtydligas och förklaras 

djupare genom frågorna i enkätformuläret som är kopplade till målgrupper.   

 

Målgruppsanpassade strategier beskrivs vara väsentliga för att nå fram med budskap till 

intressenter. Samtliga respondenter redogör för att de olika målgrupperna inte har samma 

intressen, inte nås på samma plattformar och därför fungerar det inte att endast ha en 

gemensam strategi. Om företag är medvetna om att anpassning till målgrupper är viktigt för 

att nå affärsmål och även tillämpar detta i praktiken skapas ökad legitimitet, detta gör så 

företaget kan göra mer tydliga och precisa strategier som har stort intresse för målgruppen, 

Berg och Jonsson menar att legitimitet handlar om hur omgivningen uppfattar ett företag och 

detta är av stort betydelse (Berg & Jonsson, 1991), PR-byråerna i undersökningen vill som 

sagt främst med deras målgruppsanpassade strategi för egen PR visa på deras kunskap att 

utforma strategier för intressanta målgrupper, vilket kan tänkas leda till ökad legitimitet. Att 

PR-byråerna sänder information som är av intresse för respektive målgrupp kan således bidra 

till ökat antal kunder såväl som nya medarbetare. Något som genomlyser PR-byråernas svar i 

frågorna är bilden intressenter har av organisationen och att de arbetar aktivt med att 

underhålla de som finns och även få mer. Harris beskriver att byråerna bör arbeta aktivt med 

opinionsbildning för att påverka dessa intressenters bild av företaget (Harris, 1991). Genom 

att skapa olika strategier för olika målgrupper krävs kreativitet och ett kollektivt lärande 

vilket Karlöf menar på kan leda till effektiv PR - något som organisationerna i 

undersökningen anammar (Karlöf, 2000). Företagets målgrupper, utifrån den information 

respondenterna lämnat i enkätformuläret, ser väldigt olika ut - arbetsområdena är inriktade på 

allt från turism till offentliga sektorn. Den gemensamma nämnaren som går att finna i det 

empiriska materialet är vikten av målgruppsanpassning och företagens medvetenhet gällande 

detta. 
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Den respondent som svarade att företaget inte har målgruppsanpassade strategier, motiverar 

detta med att de bara har en målgrupp i fokus, detta visar dock på målgruppsanpassning. 

Trots att de bara har en målgrupp så har de identifierat målgruppen, och sänder därefter 

information just relevant för den målgruppen. Respondenten identifierar målgruppen, som 

nya kunder vilket är en bred målgrupp beroende på vilka områden byrån arbetar inom. Om 

det är få specifika eller fler bredare områden, alltså vilken typ av område, respondenten 

arbetar inom kan vi dock genom detta svar inte urskilja.  

 

Respondenterna redogör enligt tidigare svar att egen PR är något de arbetar med och frågor i 

enkäten rörande vem som arbetar med denna typ av frågor inom företagen såväl som hur 

mycket tid som läggs ned på arbetet. Majoriteten av byråerna beskriver att de har en eller fler 

personer som arbetar med egen PR men tiden som läggs ner är relativt lite och kan variera 

från tid till tid. Det intressanta är att de flesta företag har anställda som har ansvar för 

företagets egen PR, detta är ett svar vi inte förutsåg i studiens början. Trots att företagen har 

ansvariga personer för egen PR så beskriver de att arbetet inte täcker en heltidstjänst utan 

tidsaspekten beskrivs variera beroende på till exempel prioritering och fokus. En följdfråga 

hade därför varit relevant för att få reda på anledningar till att tiden som läggs ner på egen PR 

varierar, något vi i efterhand kan se skulle varit intressant för studien.  

5.2.3 Verktyg  

Grunig och Hunt beskriver verktygen som de tekniska färdigheter ledningen på 

organisationen behöver utföra och hur de bör bete sig för att kunna utöva ett professionellt 

PR-arbete och detta beteende ska vara planerat i förväg (Grunig & Hunt, 1984). Majoriteten 

av byråerna gör olika typer av PR-aktiviteter för att nå ut med egen PR, dessa är bland annat 

pressaktiviteter, nätverkande och möten som ofta publiceras på, eller är riktade mot, sociala 

plattformar. Valet av aktiviteter bör grundas på olika faktorer så som planering, research och 

målgrupper (Butterick, 2011). Syftet med byråernas val av aktiviteter bör återigen förankras i 

de mål de har med kommunikationen. Pressaktiviteter såsom pressmeddelanden är ofta 

riktade mot medier och plattformar som publicerar nyheter, medan möten och nätverkande är 

aktiviteter där kommunikation sker personligt. Värt att nämna är att 4 av 15 respondenter och 

en relativt stor del av respondenterna, inte har specifika PR-aktiviteter för egen PR.  
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Vilka typer av information och innehåll som organisationen sänder ut för egen PR vinning rör 

områden som kunskap och kompetens för att till exempel nå kunder. Mickey menar på att den 

centrala delen av PR är att forma nyheter och intressenters åsikt till att matcha en strategi. 

Alla typer av PR-aktiviteter, verktyg, syftar i slutändan att på ett sätt att sälja företagets 

produkt (Mickey 2003), genom att byrån sänder ut kunskap och kompetens om de tjänsterna 

de erbjuder till kund når de nya kunder vilket i slutändan bidrar till ekonomisk vinning för 

företaget. Genom att sända ut information om företagets kompetenser kan detta även bidra till 

ökad legitimitet för företaget (Berg & Jonsson, 1991), som även det kan bidra till positiva 

aspekter för företaget. Huruvida PR-byråerna i sin tur lyckas med både ökad försäljning av 

tjänster och ökad legitimitet går inte att se utifrån det insamlade materialet. Det vi däremot 

kan se är att PR-byråerna har kännedom om vilken typ av information som är relevant för nya 

kunder. Detta då de flesta byråer sänder information om företagens interna framgångar så 

som rekrytering av nya medarbetare, nya kunder och allmänna nyheter som till exempel 

priser och tävlingar. Windahl syftar på att anpassning efter situation handlar om att sprida den 

information till målgrupperna som är intressant för sändaren och de som är viktiga att nå, val 

av verktyg ska ses utifrån vad vad företagen ska uppnå, detta kan vara till exempel, 

övertalnings- och upplysningskampanjer (Windahl et al., 2009), detta kan sättas i relation till 

företagens medvetenhet om den information de sänder ut till intressenter.  

5.2.4 Kanaler  

I detta av avsnitt går respondenterna djupare in på de kanaler de väljer att använder vid 

respektive strategi och mål. En av våra frågor angående de kanaler byråerna använde sig av 

syftade på hur användandet av kanaler utvecklats över tid där majoriteten vittnade om att 

medielandskapets förändring har lett till att byråerna har behövt göra förändringar i 

användandet av kanaler för att anpassa sig till det rådande klimatet. Coombs och Holladay 

menar på att utvecklingen av internet har gjort att Public Relations mer och mer rört sig mot 

olika medier online. De beskriver att PR-utövare insett att internet kan vara ett kraftfullt 

forum som kan påverka människor och skapa en relation mellan organisationer och dess 

publik. Utmaningen för kommunikatörer är att skapa meddelanden som sprids till publiken 

och nå de distribueringspunkter som är de mest effektiva, alltså vart spridningen sker 
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(Coombs & Holladay, 2010). De Coombs och Holladay tar upp ser vi väldigt tydligt i 

respondenternas svar då flera av dem beskriver stora och mindre förändringar av kanaler.  

 

Hur PR-byråerna hanterar problematiken rörande spridning och distribuering till intressenter 

länkas till strategiavsnittet då de redogör, som tidigare nämnts, om målgrupper vilket de även 

gör i avsnittet om kanaler. Ständigt återkommande i respondenternas svar i både strategi- och 

kanalavsnitten är målgrupper, vilket återigen bekräftar det Berg och Jonsson skriver om 

gällande vikten av målgruppsanpassning som vi skrev i strategi avsnittet (Berg & Jonsson, 

1991). Vilken typ av kanaler som byråerna använde som fungerade bäst för dem beskrev de 

flesta bero på vem eller vad som ska nås och grundar sig då återigen i vilka målgrupper som 

är intressanta för respektive byrå, något som genomsyrar hela enkätformuläret. 

 

Kanalerna respondenterna i störst utsträckning använder sig av är sociala medier, därefter 

traditionella medier. Larsson beskriver att begränsningarna på internet är färre än i 

traditionella medier (Larsson, 2002). Detta finner vi relevant då byråerna, genom sociala 

medier, får möjlighet att skapa relationer med intressenter och närvarande, detta bekräftar 

även Lindgren som menar på att Youtube, Facebook och Twitter är exempel på plattformar 

som gav användare ett nytt sätt att interagera på och ett nytt sätt för företag att nå ut till 

intressenter (Lindgren, 2017). PR-byråerna i undersökningen beskrev att de använde kanaler 

på sociala medier där Facebook, LinkedIn och Instagram var de mest nämnda kanalerna. 

Svaren byråerna uppgav rörde även dagspress och traditionell radio och tv-reklam. Coombs 

och Holladay beskriver att det är viktigt att PR-byråer applicerar sina traditionella 

medierelationer, principer och etiska överväganden till publicering online. Public Relations 

söker att förstå hur kommunikationskanaler kan hjälpa till att skapa och bygga relationer och 

därför är internet i stort en potentiell plattform och det är då viktigt för PR-byråer att använda 

sig av internet för att skapa dialog men också att lyssna på intressenter (Coombs & Holladay, 

2010). Det som vi finner intressant i våra svar gällande kanaler är att ett flertal byråer 

fortfarande använder sig av traditionella medier, både som kompletterande till de “nya” 

sociala medierna och även av effektivitetsskäl, att dem får ut den informationen dem vill och 

en förhoppningsvis större spridning. Trots stora anpassningar mot sociala plattformar, så är 

traditionella medier således en kanal som fortfarande är av betydelse - även ifall internet och 
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sociala medier tagit stor plats de senaste åren.   

 

Slutligen, enligt Karlöf, inkluderar strategiskt arbete vem som ska nås av information, hur de 

ska nås och vad de ska nås av (Karlöf, 2000). Detta kan relateras till strategi som syftar på 

planering av vem som ska nås av information, kanaler som hur de ska nås och verktyg vad de 

ska nås av, dessa tre har två gemensamma nämnare vilket är vikten av målgrupps- och 

situationsanpassning och nå de strategiskt uppsatta målen som PR-byråerna satt upp. !  
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6. Avslutande diskussion och slutsatser  

I detta avsnitt presenteras vår avslutande reflektion och studiens slutsatser. Det studien 

konkret har kommit fram till är att användningen av egen PR kan bidra till excellent PR, om 

den används på rätt sätt, det vill säga, utifrån medvetenhet och förståelse för den betydelse 

PR har och efter situation- och målgruppsanpassning. Genom en enkätundersökning, med i 

efterhand två kompletterande frågor, som skickats ut till medlemmarna i branschföreningen 

PRECIS och medlemmarna i föreningen Svenska PR-företagen är syftet med denna studie att 

ta reda på huruvida PR-byråerna använder sig av egen PR. Huvudresultatet av studien är att 

PR-byråerna, i allra högsta grad, arbetar med egen PR, men att det inte finns en övergripande 

strategi som går att applicera på allt arbete med egen PR som byråerna utför. Den snabba 

framväxten av PR-branschen i Sverige blir tydlig då forskning inom ämnet med denna 

inrikting inte tidigare gjorts, och kommit ikapp den snabba framfart ämnet gjort. Genom den 

genomförda studien har vi bidragit till ny kunskap inom området, med begränsningar till 

urvalsgruppen, och har vidare undersökt hur PR-utövare som experter arbetar med PR för 

egen vinning.  

 

Resultatet visar att strategier bör skapas utifrån flera aspekter så, som tidigare nämnts, 

situationsanpassning och målgruppsanpassning - något som även bekräftas av de teorier 

studien grundas i. Genom att koppla ihop vårt resultat med de teorier studien utgår ifrån var 

målet att ta reda på huruvida byråerna utför excellent PR genom sitt arbete med egen PR. De 

aspekter som leder till excellent PR grundar sig i byråernas respektive kännedom om vikten 

av Public Relations och tvåvägskommunikations relevans för att skapa relationer som gynnar 

företagen. Vi anser att byråerna genom de insamlade materialet visar på stor kännedom om 

PR-arbetets betydelse och vad PR kan generera för positiva resultat för byråerna. För att visa 

om vi besvarat våra tre forskningsfrågor har vi beskrivit frågorna och svar utifrån resultatet 

nedan: 

 

-! Hur säger sig medlemmarna, i föreningen PRECIS och Svenska PR-företagen, 

använda sig av Public Relations för sina egna företag? 

Genom att utforma strategier utifrån olika målgrupper och situationer är målet med byråernas 

egen PR att stärka sitt varumärke. Detta gör de med syfte att rekrytera nya kunder och 

medarbetare genom synlighet på olika kanaler. Dessa kanaler är i synnerhet sociala medier. 



 
MKV C/ Uppsats 
Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 
Grupp 16, Carolina Carlstedt & Lina Walberg 
HT17  
 

! 46!

Genom sociala medier ges en chans att vara närvarande i dialoger med intressenter, och här 

blir situation- och målgruppsanpassningen tydlig.  

 

-! Vilka strategier använder de sig av i PR-syfte för sig själva?  

Utifrån det insamlade empiriska materialet kan vi inte besvara om det finns specifika 

strategier som implementeras av företagen för egen PR. Det vårt material visar är att aspekter 

som målgrupp och situation främst avgör hur strategin ser ut och var den ska implementeras. 

Vidare kan vi säga att de vanligaste strategierna är att göra målgruppsanpassade strategier 

som syftar på att vara där målgruppen befinner sig med information som är relevant för 

intressenterna. Enkätsvaren bekräftar även det Karlöf skriver om att strategi är en process 

som det finns komplexa förutsättningar i grunden för och han menar på att det är omöjligt att 

hitta en optimal strategi (Karlöf, 2000). Återigen är situation- och målgruppsanpassning en 

central del.  

 

-! Hur bidrar användningen av egen PR till excellence för byråerna? 

De studerande företagen arbetar med PR vilket gör!det rätt självklart att de lägger stor vikt vid 

Public Relations till skillnad från andra typer av organisationer vilket undersökningen även 

styrker. Byråerna i vår undersökning använder sig av excellent PR på sättet de använder 

tvåvägskommunikation, vilket är en av dimensionerna för att betraktas som excellenta. En 

stor del av Grunigs teori är just tvåvägskommunikation vilket byråerna i vår undersökning 

arbetar mycket med, främst i sociala medier och dialogkontakt. Dialogen mellan organisation 

och intressent kan föras genom de kanaler som byråerna använder sig av och slutligen skapa 

relationer som Zerfass tar upp som en del av excellence teorin (Zerfass et al., 2008). Då 

många av byråerna redogjorde för att målet med arbetet med egen PR är att nå nya kunder 

och medarbetare och bygga kvalitet och således långsiktiga relationer. En aspekt som Grunig 

tar upp som en indikation på att företag utför excellent PR är lönsamhet (Grunig, 2008), detta 

är något denna studie inte undersökt och vi kan således inte dra konkreta slutsatser om i 

vilken utsträckning byråerna utför excellent PR i praktiken, utan den sträcker sig som tidigare 

nämnt endast till ett teoretiskt perspektiv.  

 

Slutligen kan vi genom vår forskning se att arbete med egen PR är viktigt oberoende 

arbetsfält för respondenterna som deltagit i undersökningen. Om det går att applicera detta på 
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en större grupp kan vi dock inte uttala oss om, för att kunna göra det krävs det ett större och 

djupare material.   

6.1 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts använde vi oss av en enkätundersökning där vårt enkätformulär bestod 

av 28 frågor och var utskickat till 68 respondenter varav 15 svarade. Dessa kompletterades, 

som tidigare nämnts, i efterhand med två frågor till de som svarat på enkäten, och här fick vi 

slutligen 9 svar. Vi hade från början även tänkt att utföra två djupgående intervjuer på två 

olika byråer inom urvalsramen. Detta ändrades när vi kände att materialet tillslut blev 

tillräckligt med enkätsvaren. Vid studiens början bestod urvalet endast av medlemmarna i 

föreningen PRECIS men då enkätförfrågningarna inte genererade det antal svar som vi 

hoppas på, valde att bredda vår urvalsram till att även inkludera medlemmarna i föreningen 

Svenska PR-företagen. Efter denna åtgärd fick vi genom expanderingen av urval till slut ihop 

ett tillräckligt antal svar som vi grundar denna studie i, även om detta kan diskuteras med 

tanke på den breda urvalsgrupp vi skickat ut enkäten till och de fåtal svar vi i slutändan fick. 

Något som var svårt var just att få PR-byråerna att svara på enkäten då vi hade ett begränsat 

urval och därav inte kunde skicka ut formuläret några andra. Vi kan också förstå att många av 

byråerna valde att inte delta i undersökningen då de inte “tjänar” något på studien - denna 

“konflikt” mellan respondent och studiens författare leder till svårigheter för 

materialinsamlingen. Vi skickade ut fler påminnelsemail till samtliga byråer utan större 

framgång, en del av de byråer vi skickade enkäterna och påminnelser till svarade att de inte 

var intresserade av att delta i undersökningen. Några problem vi hade med enkätfrågorna var 

att frågor misstolkats eller inte förståtts alls, vilket kan läsas av från enkätsvaren, både genom 

att respondenterna tydligt skrivit att de inte förstått frågan men också genom att det syfte vi 

haft med en fråga inte uppfyllts genom den information respondenterna givit. Ett annat 

problem är att frågorna är inte specificerade till teorin, vilket betyder att vi måste tolka svaren 

istället för att ha dem konkreta, detta kan leda till att våra tolkningar inte avspeglar exakt det 

respondenterna angett.  

 

Om vi ska nämna de etiska överväganden vi hade under uppsatsens gång var det anonymitet 

och spridning av svaren som lämnades som var återkommande frågor och problem för 

respondenterna, detta var något som vi genom mail förklarade att det är valfritt med namn på 
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byrå och svaren kommer endast användas för denna uppsats. Tre personer i vår undersökning 

valde att vara anonyma och skrev således inte in namnet på byrån. För att möjligtvis ökat 

deltagandet av enkäterna skulle vi ha skrivit om anonymitet redan i första mailet som 

skickades till urvalsgruppen, detta kan ha givit oss ett större material att underbygga vara 

slutliga resultat på.  

6.2 Vårt bidrag till framtida forskning 

Genom vår forskning har vi strävat efter att börja fylla en kunskapslucka vilket vi har gjort 

genom att ha genererat nya svar angående PR-branschens PR eget användande av PR. 

Eftersom att vi inte fann någon tidigare forskning alls om ämnet vi valt att undersöka, PR 

inom PR, kan det vara väldigt intressant att utifrån denna uppsats fortsätta forska mer 

djupgående om ämnet, kanske med någon annan metod som till exempel intervju eller 

fokusgrupp. En annan intressant aspekt att undersöka kan vara om PR byråernas strategier 

stämmer överrens med deras arbete i praktiken, men för att utföra en sådan undersökning 

krävs stort engagemang från urvalsgruppen, en vilja att dela med sig av företagshemligheter 

och slutligen även andra metoder såsom intervjuer och observationer. 

 

 

!  
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Bilaga 1. 
Mail till medlemmarna i föreningen PRECIS  
 
Hej! 
  
Vi är två studenter vid Uppsala Universitet, Institutionen för informatik och media, och vi 
skriver under höstterminen en kandidatuppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap. 
  
Vår uppsats berör PR inom PR och vi är intresserade av att undersöka hur ni som organisation 
gör PR för ert eget företag, om ni har någon strategi för er PR och hur ert arbete ser ut. Vi 
fann er genom organisationen PRECIS som vi har valt som urvalsram för vår undersökning. 
Alla medlemmar i PRECIS kommer att erbjudas möjlighet att vara med i studien. Eftersom 
ert företag är en stor PR byrå i branschen skulle det vara varit väldigt intressant att se närmare 
på hur ni som experter inom Public Relations marknadsför er organisation. 
  
Vi har gjort en enkät med frågor som innefattar strategi, verktyg och kanaler. Vårt urval för 
undersökningen består av samtliga medlemmar i PRECIS och vi fann er genom 
medlemslistan på deras hemsida, därför hade vi blivit väldigt glada om du eller någon annan 
ville ägna några minuter till att svara på den bifogade enkäten -  detta för att i slutändan göra 
en undersökning relevant för hela branschen. Det finns för nuvarande ingen studie gjord inom 
detta område så genom ert bidrag till denna undersökning utvecklas ny kunskap om PR. 
  
Har ni några frågor så hör gärna av er till oss, vi finns tillgängliga på mail: 
carlstedtwalberg@gmail.com 
eller telefon: 0761 68 96 49 
Ni får även gärna höra av er med frågor till vår handledare Göran Svensson, universitetslektor 
goran.svensson@im.uu.se 
  
Enkäten bifogas i en länk nedan: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjl1VuRTEOEMGHzwyTxLbPF6-
PJ6tet1QEvzFg5flQ4fry2A/viewform?usp=sf_link 
  
Vänliga hälsningar, Carolina Carlstedt & Lina Walberg 
 
  



Bilaga 2.  
Påminnelse 1 till medlemmarna i föreningen PRECIS  
 
Hej Petter! 
  
Har du hunnit kika på mejlet nedan? Vi skulle vara väldigt tacksamma om du ville hjälpa oss 
med att svara på ett par frågor. 
  
Vänligen, Lina Walberg & Carolina Carlstedt 
 
 
Hej! 
  
Vi är två studenter vid Uppsala Universitet, Institutionen för informatik och media, och vi 
skriver under höstterminen en kandidatuppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap. 
  
Vår uppsats berör PR inom PR och vi är intresserade av att undersöka hur ni som organisation 
gör PR för ert eget företag, om ni har någon strategi för er PR och hur ert arbete ser ut. Vi 
fann er genom organisationen PRECIS som vi har valt som urvalsram för vår undersökning. 
Alla medlemmar i PRECIS kommer att erbjudas möjlighet att vara med i studien. Det skulle 
vara väldigt intressant att se närmare på hur ni som experter inom Public Relations använder 
egen PR för er organisation. 
  
Vi har gjort en enkät med frågor som innefattar strategi, verktyg och kanaler. Vårt urval för 
undersökningen består av samtliga medlemmar i PRECIS och vi fann er genom 
medlemslistan på deras hemsida, därför hade vi blivit väldigt glada om du eller någon annan 
ville ägna några minuter till att svara på den bifogade enkäten -  detta för att i slutändan göra 
en undersökning relevant för hela branschen. Det finns för nuvarande ingen studie gjord inom 
detta område så genom ert bidrag till denna undersökning utvecklas ny kunskap om PR. 
  
Har ni några frågor så hör gärna av er till oss, vi finns tillgängliga på mail: 
carlstedtwalberg@gmail.com 
eller telefon: 0761 68 96 49 
  
Ni får även gärna höra av er med frågor till vår handledare Göran Svensson, universitetslektor 
goran.svensson@im.uu.se 
  
Enkäten bifogas i en länk nedan: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjl1VuRTEOEMGHzwyTxLbPF6-
PJ6tet1QEvzFg5flQ4fry2A/viewform?usp=sf_link 
  
Vänliga hälsningar, Carolina Carlstedt & Lina Walberg 
 

 
 
 
 
 



 
 
Bilaga 3. 
Påminnelse 2 till medlemmarna i föreningen PRECIS  
 
Hej! 
  
Vi har tidigare skickat ut ett enkätformulär till er men då vi inte fått tillräckligt många svar 
skickar vi en påminnelse. Vi behöver samla in fler svar för att kunna fullfölja vår 
undersökning, därför hade det varit jättesnällt om ni skulle kunna tänka er att svara på den 
bifogade enkäten. Det tar bara några minuter. 
 
Vi är som sagt två studenter vid Uppsala Universitet som skriver kandidatuppsats inom 
medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på PR inom PR, och vi undrar om ni 
har möjlighet att besvara detta enkätformulär: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjl1VuRTEOEMGHzwyTxLbPF6-
PJ6tet1QEvzFg5flQ4fry2A/viewform?usp=sf_link 
  
Vi har mailat alla medlemmar i föreningen PRECIS. Ni kan själva välja att vara anonyma om 
ni vill (genom att inte skriva in namn i enkäten) och enkätresultatet kommer endast användas 
för internt bruk. Enkäten tar som tidigare nämnt några minuter att besvara och har som 
huvudsyfte att ta reda på hur ni som PR-byrå gör egen PR. 
  
Har ni några frågor så hör gärna av er till oss på denna mail, eller telefon: 0761689649.  
 
Ni kan även höra av er till vår handledare Göran Svensson, universitetslektor 
goran.svensson@im.uu.se  
  
Hoppas verkligen ni deltar i undersökningen - det skulle hjälpa vårt arbete enormt och även 
tillföra ny kunskap inom PR-området. 
  
Med vänliga hälsningar,  
Carolina Carlstedt & Lina Walberg  



Bilaga 4. 
 
Mail till medlemmarna i föreningen Svenska PR-företagen 
 
Hej! 
  
Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som skriver kandidatuppsats inom medie- och 
kommunikationsvetenskap med inriktning på PR inom PR, och vi undrar om ni har möjlighet 
att besvara detta enkätformulär: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjl1VuRTEOEMGHzwyTxLbPF6-
PJ6tet1QEvzFg5flQ4fry2A/viewform?usp=sf_link 
  
Vi har mailat alla medlemmar i föreningen Svenska PR-företagen. Ni kan själva välja att vara 
anonyma om ni vill (genom att inte skriva in namn i enkäten) och enkätresultatet kommer 
endast användas för internt bruk. Enkäten tar några minuter att besvara och har som 
huvudsyfte att ta reda på hur ni som PR-byrå gör egen PR. 
  
Har ni några frågor så hör gärna av er till oss på denna mail, eller telefon: 0761689649.  
 
Ni kan även höra av er till vår handledare Göran Svensson, universitetslektor 
goran.svensson@im.uu.se  
  
Hoppas verkligen ni deltar i undersökningen - det skulle hjälpa vårt arbete enormt och även 
tillföra ny kunskap inom PR-området. 
  
Med vänliga hälsningar,  
Carolina Carlstedt & Lina Walberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5. 
Mail till deltagande byråer  
 
Hej! 
  
Tack för att du deltagit i vår enkätundersökning, det har varit väldigt spännande att ta del av 
svaren som samlats in! 
  
Vi skulle vilja be dig om att svara på två kompletterande frågor som vi behöver ha svar på så 
fort som möjligt. Förstår att det är mycket nu precis innan jul men vi hade verkligen 
uppskattat det. 
  
Arbetar företagsledningen i PR-organisationen både med en ledande roll och en 
administrativ roll ja/nej? 
  
Skiljer ni på arbete med PR och marknadsföring ja/nej? 
  
Med vänliga hälsingar, Carolina Carlstedt & Lina Walberg 
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PR inom PR
Kandidatuppsats i Medie och kommunikationsvetenskap HT17 

*Obligatorisk

1. Namn på PRbyrå

2. Vilka områden arbetar ni inom? *
Vilken typ av företag representerar ni? Är ni nischade mot en specifik bransch?
 

 

 

 

 

Strategi

3. Gör ni PR för er egen organisation? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

4. Om ja, vad vill ni få ut av er PR?
 

 

 

 

 

5. Har ni någon övergripande strategi för egen PR? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

6. Om ja, hur ser denna strategi ut?
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7. Har ni en strategi för hur ni når ut till nya kunder? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

8. Om ja, hur ser er strategi för rekrytering av nya kunder ut?
 

 

 

 

 

9. Om nej, finns det någon anledning till att ni inte har någon strategi för rekrytering av nya
kunder/sammarbetspartners?
 

 

 

 

 

10. Har ni en strategi för egen PR av annan anledning än rekrytering av nya
kunder/sammarbtespartners? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

11. Använder ni olika strategier för olika målgrupper gällande egen PR? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

12. Om ja, varför?

13. Om nej, varför inte?

14. Om ni arbetar med PR för er organisation, har ni någon huvudansvarig som arbetar med
dessa frågor? *
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15. Hur mycket tid spenderar ni på arbete med egen PR? *
 

 

 

 

 

Verktyg
Med verktyg syftar vi till hur ni i praktiken arbetar med egen PR, vad ni gör för aktiviteter och vilken typ 
av aktiviteter det är. 

16. Beskriv kortfattat vad ni gör för att göra PR för ert eget företag *
Möten, pressträffar, pressmeddelanden, event osv.
 

 

 

 

 

17. Använder ni er av några specifika PRaktiviteter för att nå ut med egen PR? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

18. Om ja, vilka typer av aktiviteter?
 

 

 

 

 

19. Vilken typ av information/innehåll sänder ni ut gällande er organisation som ni tror är
intressant för nya kunder/sammarbetspartners? *
 

 

 

 

 

Kanaler
De kanaler ni använder er av vid arbete med egen PR. 
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20. Vilka typer av kanaler använder ni er av vid egen PR? *
Till exempel, Facebook, Instagram, dagstidning, radio, TV osv.
 

 

 

 

 

21. På vilket sätt använder ni kanalerna? *
 

 

 

 

 

22. För vilket syfte använder ni olika kanaler i arbetet med egen PR? *

 

 

 

 

 

23. Vilka kanaler upplever ni fungerar bäst för er? *
 

 

 

 

 

24. Hur har valet av kanaler förändrats över tid? *
 

 

 

 

 

25. Hur har sociala medier framväxt förändrat ert arbete med egen PR? *
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Tillhandahålls av

Avslutade frågor

26. På vilket sätt är arbetet med egen PR viktigt för er? *

 

 

 

 

 

27. Vad har det genererat som är positivt för ert företag? *

 

 

 

 

 

28. Har ni några andra tankar kring egen PR som ni vill dela med er av?

 

 

 

 

 



Arbetsfördelning  
 
Eftersom att vi endast varit två parter som skrivit denna uppsats har det varit väldigt enkelt att 
samarbeta och att skriva tillsammans. Mestadels har vi suttit tillsammans under 
skrivprocessen och haft en ständig dialog och diskussion under arbetets gång. När vi stött på 
problem har vi tillsammans diskuterat och kommit fram till lösningar. I vissa fall har 
uppdelningar för fokusområden delats upp mellan oss för att effektivisera arbetet.  
 
I början, när det var metod- och teoridelarna som skulle skrivas delade vi upp en liten del av 
arbetet eftersom det var mycket litteratur och material som skulle hanteras, detta för att 
effektivisera och förenkla. Vi satt dock, som tidigare nämnt, nästan alltid tillsammans och 
diskuterade och hjälpte varandra. Efter att varje del i princip var klar läste vi varandras delar, 
reviderade och såg till så att vi var eniga och nöjda med materialet.   
 
I metodavsnittet så fokuserade Lina på vårt urval och föreningen PRECIS och Svenska PR-
företagen medan Carolina fokuserade på kvalitativ metod.  
 
I uppdelning av teorierna fokuserade Lina på strategi, verktyg och kanaler, medan Carolina 
gjorde den större delen av Excellence Theory och tvåvägskommunikation.  
 
Därefter har vi, i princip, skrivit allting tillsammans och kontinuerligt gått igenom uppsatsen 
från början och gjort korrigeringar. Framförallt i avsnitten resultat och analys har det varit 
viktigt att vi hjälpts åt och att tillsammans komma med förslag och reflektioner hur vi ska 
lägga upp det för att det ska bli så bra som möjligt.  
 
Samarbetet mellan oss har fungerat bra och våra respektive styrkor och svagheter har 
kompletterat varandra vilket har varit väldigt fördelaktigt.  



Pressrelease  
 
PR-byråers användande av PR 
 
Public Relations är något många företag i Sverige idag använder sig av för att hitta nya 
kunder och samarbetspartners, men har du någon gång tänkt på hur svenska PR-
byråer, som experter på PR själva använder sig av detta verktyg för att nå ut?  
 
Nu har studenter inom media- och kommunikationsvetenskap på institutionen för informatik 
och media skrivit en kandidatuppsats som undersökt hur svenska PR-byråer använder sig av 
PR och om dessa byråer har strategier för att uppnå excellent PR. Underökningen visar att 
byråernas medvetenhet för hur Public Relations bäst utförs i stört utsträckning beror på 
situation och målgrupp. Detta går även i linje med de teorier som uppsatsen ställs i perspektiv 
med, Situations- och målgruppsanpassning har varit nyckelord för framgång.  
 
Uppsatsen bygger på enkäter som skickats ut till två PR-branschföreningar i Sverige, PRECIS 
och Svenska PR-företagen. Det insamlade materialet visar på att en del av företagen har 
specifika framtagna strategier för egen PR och andra har målgruppsanpassade strategier för 
nya kunder. De verktyg som företagen kommunicerar genom är främst sociala medier och 
några av företagen tar även upp traditionella medier som en av de plattformar som de 
använder sig av mest. För att locka nya kunder, nya medarbetare eller nya samarbetspartners 
publiceras nyheter om företagens framgångar på dessa plattformar, till exempel när de vunnit 
priser eller rekryterat ett nytt toppnamn till byrån.  
 
De mönster som går att utskilja genom de byråer som deltagit i undersökningen är att de i 
allra högsta grad använder sig av egen PR men att strategierna skiljer sig åt en aning. 
Byråerna är generellt mycket medvetna om innebörden av excellent PR och de positiva 
fördelar som egen PR kan åstadkomma för företagen.  
 
Carolina Carlstedt och Lina Walberg  
 
PR inom PR.  
Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet  
E-post: carlstedtwalberg@gmail.com 
Telefon: 0730 25 77 85 


