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Denna studie har växt fram ur den utmaning som PR-utövarna står inför i och med den ökade 

användningen av de sociala medierna. Studien syftar till att undersöka hur de uppfattar att 
utmaningarna påverkar deras arbete.  

Kvalitativa samtalsintervjuer har utförts med sex PR-utövare som alla har erfarenhet av 

marknads-PR genom sociala medier och är yrkesverksamma i Stockholm.  

Studien utgår ifrån kommunikationsteori, teorier om PR-utövarnas roll och arbete, Internets 
påverkan på kommunikation och sociala medier. En viss del av studien har även hämtat stöd 

ur marknadsföringsteorier.  

Resultatet visar hur de sociala medierna till stor grad har påverkat hur de utvalda PR-utövarna 
arbetar. Kommunikationsprocessen har förenklats då PR-utövarna nu lättare kan komma i 
direkt kontakt med de individer eller grupper de söker kontakt med och det har skapats bättre 

tekniska lösningar för att driva dialog och bygga relationer med dessa. Denna förändring 
ställer dock även nya krav på kommunikatörerna, där transparens ökat i vikt. Massmediernas 

möjligheter att styra vilken information som blir tillgänglig för diskussion har minskat. Det 
finns dock en oro hos intervjupersonerna då det ökade utbudet av information inte står inför 
samma källkritik som massmedierna använder sig av.  

Synen på dessa möjligheter och risker delas inte alltid av de organisationer som är i behov av 

marknads-PR. Flera organisationer är negativt inställda, ovetande eller okunniga inom vad 
som krävs för att kommunicera genom de sociala medierna enligt studien. Makten inom de 

sociala medierna tillhör användarna, det har PR-utövarna insett i större utsträckning än 
organisationerna. PR-utövarna har på så sätt uppmärksammat genvägen, direkt 
kommunikation med deras målgrupper. Vi har, inspirerade av en av studiens 

intervjupersoners ordval, sett närmare på genvägen genom den jävla triangeln.  

Nyckelord: PR, sociala medier, marknads-PR, PR-utövare 
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1 Inledning 

För att skapa en bakgrund till det problem som studien har som syfte att uppmärksamma 
måste man gå en bit bakåt i tiden. Om vi förbiser universums födelse, den första fisken som 

krälade upp på land, den första hällristningen som prydde en grottvägg och den första 
historien som skrevs ner på papyrus så har vi avklarat de första åren.  

Men utvecklingen stannade inte där, papyrus blev till papper, tryckpressen uppfanns och 

kommunikation banade vägen för kulturutbyten som lade grunden till industrialismens 
utbredning. Den elektriska telegrafin utvecklades till telefonen och plötsligt kunde 
information skickas mellan kontinenter inom loppet av sekunder. Den tekniska utvecklingen 

fortsatte att skapa nya verktyg för kommunikation och snart följde radion, TV:n och slutligen 
även Internet. Och likt den första fisken som krälade upp på land står organisationer och 

kommunikatörer inför helt nya utmaningar inom dessa sociala medier som står i konstant 
förändring. Där tar vårt problem vid. 

1.1 Problembakgrund 

Sociala medier har inte bara gett dig möjlighet att berätta för dina vänner vad du tyckte om 

den senaste filmen du såg eller boken du läste. Sociala medier har även skapat tusentals 
världsomspännande nätverk vars enda drivkraft och huvudsakliga bränsle är din vilja att dela 

med dig av dina erfarenheter och åsikter. Dessa erfarenheter och åsikter kan få din granne att 
välja den ena mobiltelefonen framför den andra eller hjälpa någon att bli den första 
afroamerikanska presidenten för världens mäktigaste land. 

Åtskilliga exempel har visat på de sociala mediernas enorma kraft och potential men 
fortfarande existerar tvivel hos organisationer att anamma och till fullo utnyttja dessa 
kraftfulla verktyg. Utvecklingen ställer nya krav på organisationer och kommunikatörer och 

de står inför vägvalet att anpassa sig eller att gå under enligt Brian Solis & Deirdre 
Breakenridge, författare och inflytelserika bloggare inom PR & sociala medier. 1 

Antalet organisationer som börjat anpassa sig efter denna utveckling är stort och flera av 

organisationerna använder de sociala medierna i sin kommunikation. Men de sociala 
medierna har inte bara förändrat vilka kanaler kommunikation nu sker igenom. De har även 
förändrat hur kommunikationen måste bedrivas för att en organisation ska kunna förtjäna sitt 

utrymme hos sina målgrupper och således säkra dess fortsatta existens. 

Tidigare studier, bland annat av forskaren Luke Goode vid University of Auckland, har visat 
att de traditionella medierna har förlorat delar av sin makt i den samhälleliga debatten, makten 

har i och med de sociala mediernas framväxt i samhället istället förskjutits mot de enskilda 
individerna.2 Således har även maktförskjutningen påverkat PR-utövares möjlighet att influera 

                                                 

1
 Solis & Breakenridge, 2009:156 

2
 Goode, 2009:1288 
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medborgare. Då företeelser som kommunikation men även termer som demokrati står inför 

omdefiniering och förändring är forskning om detta område viktigt. Vi anser att forskning kan 
ge insikt dels om hur sättet att kommunicera håller på att förändrats men även hur samhället 

utvecklas och hur den bakomliggande strukturen bakom dessa beskrivs. Trots våra 
ansträngningar har vi inte hittat några studier som berör detta område utifrån PR-utövarnas 
perspektiv inom svensk forskning därför anser vi att denna studie ger en kompletterande 

insikt inom ett nytt och viktigt forskningsområde.  

Kraven på organisationers kommunikation och relationsbyggande med deras målgrupper har 
förändrats. Bland andra Heike Puchan, föreläsare vid University of Stirling, anser att PR-

yrkets främsta uppgift är att hjälpa organisationer med att skapa och främja positiva relationer 
med dess omvärld, detta ställer PR-utövaren inför nya utmaningar.3 Hur dessa utmaningar har 
påverkat PR-utövandet är något som studien vill uppmärksamma.  

1.2 Andra uppsatser i relation till denna 

På senare år har det genomförts många uppsatser på kandidatnivå om sociala medier ur olika 
perspektiv. Vi har funnit ett antal uppsatser via uppsatser.se och Digitala vetenskapliga 

arkivet som studerar fenomenet sociala medier. Det finns uppsatser som utgår från ett 
marknadsföringsperspektiv, exempel på en av dessa uppsatser är ”Marknadsföring i Sociala 

Medier – En kvalitativ studie av marknadsföring i sociala mediers särdrag och skillnader 
emot traditionell marknadsföring” av Oscar Ek och Erik Åhsgren vid Uppsala universitet. 4 
Samt ur ett definitionsperspektiv, vad sociala medier betyder för utövaren: ”Sociala medier – 

En länk mellan producent och konsument” av Tero Marjamäki och Henrik Svensson vid 
Högskolan i Halmstad.5  

Den uppsats vi hittat vars syfte är närmast vårt är ”Kommunikation i sociala medier, Nya 

utmaningar för organisationer” av Jenny Lilius vid Högskolan i Kalmar. 6 Dock utgår 
författaren från ett organisationskommunikationsperspektiv och baserar sin undersökning på 
intervjuer med kommunikationsansvariga inom ett urval av organisationer, däribland äve n 

politiska sådana. Hennes studies syfte, om än något otydligt, ifrågasätter även om sociala 
medier är en övergående trend eller inte.  

Andra undersökningar om sociala medier har ofta utgått från specifika verktyg i sin analys 

som Facebook. En av uppsatserna är exempelvis ”Face to Face: Marknadsföring på 
Facebook – en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv” av Annika 
Christensson, Jenny Hedborn & Hanna Källberg vid Högskolan i Jönköping. 7  

                                                 

3
 Puchan  i L’Etang & Pieczka, 2006:122  

4
 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-106415 hämtad 2009-10-30 

5
 https://dspace.hh.se/dspace/handle/2082/1650 hämtad 2009-10-30 

6
 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hik:d iva-1903 hämtad 2009-10-30 

7
 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-1275 hämtad 2009-10-30 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-106415
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Även om metoden i de tidigare nämnda undersökningarna varit kvalitativa så skiljer sig denna 

undersökning från dessa genom att vi utgår från ett PR-perspektiv, där vi intervjuar PR-
utövare, vi ser dialog och relationer som viktiga i arbetet med PR och avslutningsvis anser vi 

att sociala medier inte är en övergående trend. Vår studie grundar sig på aktuell litteratur som 
delar denna syn på de sociala medierna. Till skillnad från de verktygsfokuserade uppsatserna 
har vi valt att låta vår undersökning utgå ifrån PR-utövarnas syn på sociala medier som 

fenomen istället för att fokusera på de olika verktygen.  

1.3 Syfte 

Syftet är att belysa hur utvalda PR-utövare beskriver och arbetar med marknads-PR i sociala 

medier. I studien vill vi även undersöka om och i så fall hur de sociala mediernas framväxt 
påverkat och kommer att påverka kraven på utövare av marknads-PR enligt de utvalda PR-
utövarna. 

1.4 Frågeställning 

» Hur beskriver de utvalda PR-utövarna deras användning av sociala medier i marknads-

PR? 
» Hur har de sociala mediernas framväxt påverkat hur de utvalda PR-utövarna bedriver 

marknads-PR? 
» Hur tror de utvalda PR-utövarna att användningen av sociala medier i marknads-PR 

kommer att utvecklas? 
» Hur anser de utvalda PR-utövarna att marknads-PR genom sociala medier bör utföras 

för att nå bästa möjliga resultat? 



En genväg genom den jävla triangeln  Ida Fredriksson & Robin Rutberg Goncalves  

4 

2 Teori 

Här presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie. Till en 
början förklaras de begrepp som är återkommande inom studien, efter detta ges en 

orienterande bild över kommunikation från dess födelse fram till idag. Detta för att ge 
bakgrund till bland annat termer såsom gatekeeping, agenda setting och mixed motive. 
Avslutningsvis presenteras de sociala medierna, Web 2.0, PR 2.0 och PR-utövandet. 

2.1 Definition av begrepp 

2.1.1 Vad är PR? 

Det finns många sätt att se på PR, och termen är enligt vissa fortfarande inte tillräckligt 

utforskad. Vi har valt att låta Oeckls beskrivning av PR:s syfte agera centrumpelare i vår 
definition där public relations ses som en möjlighet att förbättra information och att uppnå 

dialog mellan organisationer och deras kunder.8  

2.1.2 Vad är sociala medier? 

Joel Comm, författare och föreläsare inom sociala medier och marknadsföring, beskriver 
sociala medier som innehåll som är skapat av dess användare. Men någon som använder sig 

av sociala medier skapar inte bara innehåll, de skapar dialoger.9 Även Nationalencyklopedin 
beskriver sociala medier på ett liknande sätt men med tydliggörandet att de är 

kommunikationskanaler; ”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare 
att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.” 10 

2.1.3 Vad är marknads-PR? 

Peter Karaszi, svensk ekonom och författare, beskriver i sin bok ”Stora PR-boken” marknads-
PR som; ”PR-aktiviteter som huvudsakligen syftar till att stödja marknadsföringen av 
företagets varor och tjänster.”11 

2.2 Kommunikationsteori 

2.2.1 Masskommunikation – kommunikationens vagga 

Dennis McQuail, professor och massmedieforskare, berättar att begreppet 

masskommunikation grundades under 1930-talet under en tidsepok då massmedier som radio 
och televisionen växte sig till starka positioner i samhället. Massmedier kan definieras som 

                                                 

8
 Puchan i L'Etang och Pieczka, 2006:122 

9
 Comm, 2009:2f 

10
 http://www.ne.se/lang/sociala-medier hämtad 2010-01-05 

11
 Karaszi, 2009:317 

http://www.ne.se/lang/sociala-medier
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organiserade teknologier som möjliggör masskommunikation. Masskommunikation är en typ 

av envägskommunikation som syftar till att sända samma meddelande till många individer, 
ofta anonyma. Meddelandet är vanligtvis standardiserat och opersonligt, vilket gör att det 

enkelt kan upprepas många gånger utan att det måste förändras. Kommunikationen mellan 
sändaren och mottagaren drivs av sändaren och sker på dennes villkor. Sändaren är vanligtvis 
organisationer, yrkesverksamma kommunikatörer eller människor med resurser som kan 

påverka mediernas innehåll, till exempel annonsörer eller politiker. Det finns ofta ett både 
socialt och fysiskt avstånd mellan sändaren och mottagaren. Ur sändarens perspektiv ses 

mottagaren som passiv och det är ofta sändaren som har auktoriteten och makten i 
relationen.12  

2.2.2 Kommunikation i efterkrigstiden 

Under masskommunikationens tidsålder presenterade kommunikationsforskarna Claude 

Shannon och Warren Weaver 1949 en modell för att analysera hur information färdas, 
transmissionssynsättet. Transmissionssynsättet utgår från att en sändare kodar och skickar ett 

meddelande, som sänds i form av en signal genom en kanal till en mottagare, därefter avkodar 
mottagaren meddelandet för att tolka det.13 Lee Edwards, föreläsare vid Leeds Metropolitan 
University, berättar hur modellen redan vid dess publicering fick kritik för att den saknade 

förmågan för mottagaren att ge feedback tillbaka till sändaren. Bruce H. Westley och 
Malcolm S. MacLean, Jr, då professorer vid The University of Wisconsin, presenterade 1957 

en modell som innefattade ”gatekeepingfunktionen”, vilken är den part som är placerad 
mellan sändaren och mottagaren och styr över vilka meddelanden som når ut till mottagaren. 
Begreppet ”gatekeeping” avser den funktion där en part, ofta en redaktör, journalist eller PR-

konsult, har stort inflytande över medieinnehållet. 14  

2.2.3 PR-yrkets historia och utveckling 

Larsåke Larsson, professor vid Örebro universitet, berättar att PR-branschen i Sverige har 

funnits sedan mitten av 1900-talet. De första PR-utövarna arbetade inom stora statliga bolag, 
som SJ och Posten. Likt deras kollegor i USA var utövarna mest inriktade på att skapa 
publicitet, genom att sprida information med syfte att påverka allmänheten. I början av 1980-

talet växte antalet PR-konsulter och -byråer vilket ledde till att yrket diversifierades till att 
innefatta mer än endast medierelationer. Branschen växte i snabb takt mellan 1990-2000, från 

200 utövare till 1100.15 Utvecklingen beror mycket på att organisationer insåg sitt behov av 
kvalificerad kommunikativ kunskap och aktiviteter.16 Detta har även lett till att PR-konsulter 

                                                 

12
 McQuail, 2005:54-55 

13
 McQuail, 2005:63 

14
 Edwards i Tench & Yeomans, 2006:145 

15
 Larsson i L’Etang & Pieczka, 2006:123-124 

16
 Larsson, 2005:45-46 
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etablerat sig själva som en betydande aktör i den demokartiska utvecklingen genom sin 

kompetens i att mobilisera allmänheten och påverka beslutsfattare. 17  

2.2.4 Mediernas makt i samhället 

Synen på kommunikation och sättet kommunikation utövades på under 1900-talets senare del 

berodde på att massmediernas och organisationernas position i samhället ansågs auktoritär. 
Det medförde att medborgarna inte hade makt att ifrågasätta det som sändes ut och hur det 
vinklades av massmedierna eller organisationerna. Det har i stor utsträckning varit medierna 

som styrt agendan för medborgarna när det gäller vad som ska uppmärksammas, teorin om 
denna process kallas för ”agenda setting”.18 Agenda setting är att styra vad individer tänker på 

och vad de formar åsikter om genom att kontrollera vilken information individer får ta de l av. 
Det är något som även Michael L. Kent, biträdande professor vid Gaylord College, beskriver i 
sin studie.19 Denna önskan att genom agenda setting påverka individers sätt att tänka och 

forma åsikter har medfört att det länge ansetts vara PR-praktikernas huvuduppgift att nå ut 
med sina klienters budskap via massmedierna.  

I vilken grad budskapen nått ut och således påverkat individerna har varit måttet på om 

organisationen fått vad de betalat för av PR-funktionen. Medborgarna har än idag svårt att 
påverka mediernas innehåll och dess urvalsprocess för nyheter. Det är något som har 
förändrats i och med uppkomsten och utvecklingen av de sociala medierna vilket även har 

påverkat gatekeepingfunktionen och möjligheterna till agenda setting.  

2.3 Traditionell PR:s födelse 

2.3.1 Excellence-studien 

Excellence-studien utfördes av forskarna James E. Grunig, Larissa A. Grunig och David M. 
Dozier under 15 år. Syftet med studien var att undersöka ”hur, varför och på vilket sätt 

kommunikation bör bedrivas i organisationer för att på bästa sätt nå organisationens mål” men 
även vilken inverkan PR som funktion har för att organisationer ska nå sina mål. 20 1984 
presenterade Grunig och Todd T. Hunt, professor vid Rutgers University, fyra metoder för hur 

kommunikation kan bedrivas; tvåvägsasymmetriska modellen, tvåvägssymmetriska modellen, 
publicitetsmodellen och ”strategisk informationsmodellen” (public information). 21 

Modellerna ansågs vara ett fördelaktigt sätt att arbeta på då de enligt skaparna kan appliceras 
på olika kulturer och inom olika politiska system. Detta är en av orsakerna till att modellerna 
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blivit användbara forskningsverktyg men även att de kan användas för att analysera hur PR 

praktiseras i olika länder.22  

2.3.2 Tvåvägskommunikation 

Modeller för envägskommunikation, exempelvis Shannon och Weavers modell, har fått kritik 

för att de utgick ifrån en passiv mottagare vars tolkning av meddelandet inte togs i beaktande. 
Excellence-studiens senare uppkomna modeller för tvåvägskommunikation utgår istället ifrån 
att mottagarna är aktiva i kommunikationsprocessen med sändaren. En ytterligare skillnad 

från envägskommunikation är att meddelandena anpassas efter de specifika mottagarna. Målet 
med symmetrisk tvåvägskommunikation är att mottagaren ska förstå meddelandet, om 

mottagaren inte förstår meddelandet kan denne ge feedback tillbaka till sändaren och på så 
sätt kan båda deltagarna genom dialog tydliggöra meddelandet. Dialog är därför ett centralt 
begrepp inom symmetrisk tvåvägskommunikation. Detta menar även professorerna Sven 

Windahl, Benno Signitzer & Jean T. Olson.23 

PR genom den tvåvägsasymmetriska modellen bedrivs genom att organisationen undersöker 
med syfte att ta reda på hur de ska kunna övertala intressenterna att agera på ett sätt som 

gynnar organisationen.24 Att använda en kombination av den tvåvägsasymmetriska och den 
tvåvägssymmetriska modellen eller att endast använda tvåvägssymmetriska modellen är enligt 
skaparna av modellerna ofta ett bra sätt för att öka nyttan med PR-arbetet för 

organisationen.25 Målet med att arbeta efter denna blandning kallas även mixed motive 
modellen, då målet är att uppnå en vinna-vinna situation, där kompromisser leder till att både 

organisationen och deras intressenter når sina målsättningar.26 

De andra två modellerna, publicitetsmodellen och den strategiska informationsmodellen, 
fokuserar på envägskommunikation.27 Anhängare till publicitetsmodellen använder de medel 
som finns tillgängliga för att skapa publicitet åt organisationen. De som arbetar enligt den 

strategiska informationsmodellen är en typ av ”organisationsjournalister”. Dessa arbetar med 
att sprida information som är gynnsam för den egna organisationen. 28 

2.3.3 Kritik mot organisationers påstådda välvilja  

I likhet med den tvåvägsasymmetriska modellen bör utövare av den tvåvägssymmetriska 
modellen genomföra undersökningar för att underlätta anpassning av sin kommunikation. 

Skillnaden är att utövaren även för dialog med sin omvärld för att få reda på hur både 
organisationen och intressenterna bör förändra sina idéer, attityder och beteenden. Detta för 
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att organisationen, genom att ta hänsyn till sin omvärld, ska kunna uppnå sina målsättningar. 29 

Omvärldsbevakning beskrivs även av Katie Delahaye Paine, VD och grundare av KDPaine & 
Partners, som ett viktigt verktyg för organisationer som bryr sig om vad sina intressenter 

anser om dem, något som namnet ”intressent” antyder skall vara självklart. 30  

Tvåvägssymmetriska modellen beskrivs av Grunig, Grunig & Dozier som en normativ modell 
för hur PR bör praktiseras, medan andra menar att PR alltid kommer att vara asymmetriskt.31 
Grunig, Grunig & Dozier menar att det ideala sättet att bedriva PR på är tvåvägssymmetriska 

modellen eftersom organisationen då tar hänsyn till omgivningens åsikter och tillsammans 
med den arbetar för att uppnå mål som gynnar både organisationen och omgivningen.32 De 

menar att organisationen bör sätta upp mål för hur den ska nå och skapa relationer till 
strategiskt viktiga intressenter. En handling som bör vara första steget i strategin för att driva 
kommunikation även i sociala medier menar föreläsaren och marknadsföringsstrategen David 

Meerman Scott.33 Målen bör innehålla uppbyggande och vård av strategier, förbättring av 
relationen och definition av vad organisationen vill uppnå med strategin. Strategier som är 

symmetriskt utformade är generellt mer effektiva än asymmetriskt utformade strategier enligt 
Grunig, Grunig & Dozier.34 

2.3.4 Dialogskapande 

Dialog har sitt ursprung ur, bland andra, filosofins och retorikens värld. Dessa har länge sett 

dialog som en av de mest etiska formerna av kommunikation eftersom ett av dess syften är att 
skilja sanna påståenden från falska, något som även Michael L. Kent, biträdande professor 

och Maureen Taylor professor, båda verksamma vid Gaylord College, lyfter fram i deras 
studie.35 Däremot är dialog ingen garanti för att organisationer uppträder etiskt, dialog kan 
både ha moraliska och omoraliska ändamål.36 Inom PR har dialog ibland beskrivits som att 

kommunicera med olika intressenter. Andra gånger likställs dialog med debatt, något som 
starkt hör ihop med retorik, Heath menar att dialog består av argument och motargument. 37 

Dialog är, som tidigare nämnts, något som utmärker tvåvägskommunikation. Genom dialog 
kan organisationer komma närmare sina intressenter vilket är viktigt för att bygga relat ioner 
med dem.38 Deltagande i dialoger möjliggör för en organisation att skapa direkta kanaler till 

de människor de försöker nå och organisationens deltagande uppfattas då mer sannolikt som 
kundservice än marknadsföring.39 
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2.3.5 Introduktionen till modern PR 

Under 1990-talet förändrades synen på PR och gick mot en mer symmetrisk uppfattning om 
hur kommunikation bör bedrivas. Nya sätt att beskriva kommunikation på uppstod och 

varianter med fokus på meningsskapande, ömsesidig förståelse och skapandet av långsiktiga 
relationer mellan organisationerna och dess intressenter utvecklades enligt Jesper Falkheimer 
och Mats Heide, professorer vid Lunds Universitet.40 Inriktningen på PR-arbetet gick mer mot 

interpersonella kommunikationskanaler, en utvecklig som påverkades mycket av 
uppdelningen av massmedierna och uppkomsten av nya kanaler, såsom Internet. 41 Detta är 

något som kan ses som mer aktuellt idag, menar Breakenridge, då den ökade mängden 
kommunikation i digitala kanaler leder till att organisationer bör anpassa s in kommunikation 
efter intressenternas ändrade medieanvändning.42 

Rob Brown, PR-praktiker och författare, nämner även hur PR-utövarna bör använda sig av de 

kanaler som är lämpliga för kommunikationsmålet, tidigare kunde detta innebära att 
biltidningar var ett sätt att nå motorintresserade, livsstilstidningar för modeintresserade och så 

vidare. Brown föreslår att det här arbetssättet även ska användas när man arbetar med de 
digitala kanalerna inom de sociala medierna.43 Det är inte bara kanalvalet som bör anpassas 
efter målet utan även sättet att kommunicera. Exempel på denna anpassning kan man finna 

hos en ”meme” (uttalas ”miim”) ett fenomen som myntats redan 1976 44 men fått kraft ur de 
sociala medierna där exempelvis en bild, video eller historia skickas vidare och sprids via de 

sociala medierna. Memes är ofta baserade på rykten, humor eller idéer. Många strävar efter att 
skapa memes, med varierande syfte, men det är en utmaning att lyckas skapa en meme med 
stor spridning. Många faktorer väger in i hur pass bra fenomenet lyckas spridas.45 

Ett ytterligare exempel på hur det praktiska arbetet förändrats är användandet av Social Media 

Releases och News Releases. Social Media-releaser är en anpassning av det traditionella 
pressmeddelandet eller pressreleasen där faktorer såsom sökbarhet och placering hos 

sökmotorer vägs in.46 Det traditionella pressmeddelandet skickas ofta direktadresserat till ett 
antal journalister som avsändaren har förhoppningen att de ska bearbeta meddelandet till en 
nyhet.47 Social Media-releaser däremot publiceras av avsändaren själv och är utformade så att 

innehållet är enkelt att dela med sig av och länkar även till relevant innehåll48 – allt för att 
möjliggöra spridning av meddelandet.  
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2.3.6 Internets påverkan på kommunikation 

Internet är enligt McQuails definition inte ett massmedium eftersom det enligt honom i 
huvudsak inte handlar om att enkelriktat producera eller distribuera meddelanden, men 

däremot handlar det om bearbetning, utbyte och lagring av meddelanden. Kommunikationen 
över Internet är inte heller lika organiserad och kontrollerad som den är genom massmedierna. 
McQuail nämner även några likheter han ser mellan Internet och massmedierna, bland annat 

att de båda har en stor spridning och hög tillgänglighet.49 Även Brown ställer sig tveksam till 
att benämna Internet som ett eget medium. I hans åsikt är Internet mer en kanal än ett eget 

medium då Internet är ett nätverk som kan transportera även de traditionella medierna såsom 
TV, radio och tidningar.50 

De stora förändringarna i infrastrukturen för kommunikation har enligt Brown medfört en 
mängd nya problem för kommunikatörer inom marknadskommunikationsbranschen då 

komplexiteten ökat. Men det har i sin tur även blivit enklare att mer precist nå de målgrupper 
eller nischer man önskar nå med sitt budskap.51 Grunig, Grunig & Dozier berättar hur 

Internets sätt att erbjuda tvåvägskommunikation, omvärldsanalys och symmetriska relationer 
med organisationers intressenter, media tillika enskilda människor, sätter ökade krav på 
utövarens förmåga att nyttja dessa möjligheter.52 

Internets tillväxt har även eliminerat de tidigare barriärerna som begränsade 

kommunikationen i form av avstånd och landsgränser, åtminstone i demokratier. 
Kommunikation kan nu ske ögonblickligen mellan två punkter på olika sidor av jordklotet.53 

Innan Internets genomslag begränsades exempelvis TV och radio av frekvensutrymme, och 
att det bara fanns 24 timmar om dygnet att sända på varje kanal berättar Chris Anderson, 
chefredaktör för Wired Magazine och författare.54 Nu kan samma media sända obegränsat 

antal kanaler och således även obegränsat antal sändningstimmar per dygn via Internet. 
Tillgången till detta innehåll ställer även krav på utövarens förmåga att fånga sina 

målgruppers uppmärksamhet, att bygga relationer genom att engagera människor i dialoger.55 
Bloggen är ett värdefullt verktyg då den bland annat erbjuder organisationer en möjlighet att 
konversera med sina målgrupper med en mänsklig röst, sett ur intressenternas perspektiv. 

Enligt en undersökning, genomförd av Tom Kelleher, lärare vid Hawaiis universitet, delas 
inte detta nödvändigtvis av praktiker.56 

Gatekeepingfunktionen som tidigare adresserats i samband med masskommunikation har 

även den förändrats. McQuail menar att funktionen fortfarande existerar, men att den har en 
försvagad makt och inte existerar inom alla platser på Internet. Viss kritik har alltid riktats 
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mot teorin om gatekeepingfunktionen, McQuail kritiserar den för att begreppet ofta förutsätter 

att det är en enskild individ som utövar funktionen.57 Stödet för denna syn på funktionen har 
minskat ytterligare i och med att den ökade tillgången till Internet och dess möjlighet att låta 

människor själva agera publicister. Detta resonemang vinner även stöd hos Anderson då han 
menar att gatekeepingfunktionen förändrats och utvecklats till en mer rådgivande roll än 
kontrollerande eller filtrerande. När funktionen tidigare begränsade vilken information som 

gjordes tillgänglig har funktionen nu flyttats till ett skede då den istället rekommenderar dig 
vilken information du skulle kunna vara intresserad av.58 

John Cass, bloggare och marknadsförare, berättar att mycket av de sociala mediernas innehåll 

skapas gemensamt av användarna, som nämnts tidigare, vilket innebär vissa problem. Ett av 
problemen är att det inte finns en redaktionell granskning av innehållet, det medför att nyheter 
och information som publiceras inte alltid är relevant för en organisations målgrupp. Det finns 

även en risk att innehållet är påhittat eller att delar av innehållet endast är till för att ge bättre 
resultat i sökmotorer. Ett annat problem är att det inte finns någon initial faktagranskning av 

innehållet utan mycket av det granskas gemensamt av användarna efter att det publicerats, 
som exempelvis artiklarna i Wikipedia. En skillnad mellan traditionella medier och sociala 
medier är att utövare inom de traditionella medierna har etiska riktlinjer för hur pass 

detaljerad information som får avslöjas, som de antas följa. Riktlinjerna finns inte i samma 
utsträckning inom de sociala medierna även om vissa gemensamma regler har börjat bli 

accepterade.59 

2.3.7 PR-utövarens anpassning 

I och med de sociala mediernas inverkan på PR-utövarnas arbete befinner sig branschen mitt i 
en förändringsprocess där nya kommunikationsverktyg och arbetssätt introduceras. 60 

Förändringar inom PR-yrket är inte något som brukar genomföras snabbt enligt 
Breakenridge.61 Nina Eyrich och Monica Padman utförde en studie tillsammans Kaye D. 

Sweetser, biträdande professor vid Grady College, där det beskrivs hur PR-utövare tidigare 
benämnts som ”laggards” när det kommer till deras hastighet att adoptera nya sätt att arbeta 
på. Dock så har de amerikanska utövarna enligt dem nu gjort framsteg som sätter PR-

utövarnas förmåga att anpassa sig i jämn höjd med andra branschområden. 62 Det finns de som 
menar att introduktionen av sociala medier i branschen kommer att gallra ut de som inte delar 

synen på att PR bör bedrivas genom dialog och som inte heller ser fördelarna i att använda de 
nya kommunikationsverktygen.63 Brown talar om att kommunikationsprocessen genomgår 
radikala förändringar genom att den anpassas mot den teknologiska revolution som sker. 

Förändringarna gäller främst hur människor använder de redan tillgängliga mediekanalerna. 
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Det är något som dagens PR-utövare måste förstå och även hur förändringarna influerar 

kraven på kommunikationen i den nya digitala världen.64  

Tidigare valde organisationerna vilken bild de ville sända ut och det ansågs vara PR-
utövarens uppgift att sedan sända ut till allmänheten via de traditionella medierna.65 Idag 

måste organisationerna inse att det är de vanliga människorna som har makten och att de 
traditionella medierna inte alltid är det bästa sättet att nå ut till målgrupperna. För att nå ut till 
målgrupperna bör företagen föra en dialog med människorna som utgör målgrupperna, vilket 

bygger på att företagen vågar möta människorna i miljöer där de verkar, till exempel i sociala 
nätverk eller andra sociala medier.66 

På senare år har även PR-funktionen stigit högre upp i företagen, vilket kan visa på att 

organisationer har börjat inse vikten av kommunikation.67 Men Larsson beskriver hur de 
intervjuade konsulterna i hans undersökning ofta beskriver sina tjänster som strategiska och 
ledningsnära. Men att de i själva verket oftast är av mer producerande än strategisk art.  Det 

finns även en strävan hos dessa konsulter att uppfattas som dels en egen profession, 68 men 
även att arbeta strategiskt rådgivande.69 En observation som även Meriel Pritchard, föreläsare 

i kommunikation vid University of Chester, Johanna Fawkes, PR-forskare, och Dr Ralph 
Tench, professor vid Leeds University, har gjort i sitt arbete.70 På ledningsnivå fattas de beslut 
som påverkar organisationens övergripande mål. 71 I vad Grunig, Grunig & Dozier beskriver 

som kärnan i Excellence-teorin, att effektiv kommunikation hjälper en organisation med sitt 
strategiska arbete i förhållande till sina intressenter, är nyckelfaktorn att PR-funktionen går att 

hitta i ledningsgruppen.72 De sociala medierna har enligt en studie av Marichris Diga, PR-
konsult, och Kelleher förstärkt möjligheterna för PR-utövarna att legitimera sitt arbete. Men 
även att bygga upp ett nätverk av inflytelserika utövare är något som i sin tur hjälper PR-

utövaren att lyfta funktionens betydelse inom organisationen. 73 

2.4 Sociala medier 

Som tidigare nämnt beskriver Nationalencyklopedin (NE) sociala medier som ”samlingsnamn 

på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 
genom exempelvis text, bild eller ljud.” Breakenridge gör en något mer generell definition och 
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menar att sociala medier är allt som använder Internet för att skapa dialoger mellan 

människor.74 

NE fortsätter att beskriva termen genom att förklara de skillnader som finns mellan sociala 
medier och masskommunikation. Masskommunikation använder som bekant en kanal för att 

sprida ett budskap till många mottagare där mottagarna själva inte kan svara, i likhet med vad 
McQuail säger. Det vad sociala medier möjliggör som tidigare inte existerat i samma 
omfattning är en många-till-många kommunikation där sändarna och mottagarna kan växla 

roller med varandra då alla har samma möjligheter att svara genom samma kanaler. 75 Det är 
något som även Rosemary Thackeray, docent vid Brigham Youngs universitet, m.fl. anser är 

en orsak till att de sociala medierna har stor potential att förändra kommunikation då 
användarna nu har möjlighet att vara aktiva deltagare istället för passiva mottagare. 
Användarna är kärnan i arbetet inom de sociala medierna. 76  

Webbtjänster som inräknas i sociala medier är bland annat; bloggar, microbloggar, sociala 

nätverk, videotjänster, sociala bokmärken, onlinespel, bilddelning, chattprogram och wikis. 77 

» Bloggar – Ursprungligen bedrevs bloggar i dagboksform där skribenten, eller 

bloggaren förde dagbok över sitt liv och sina åsikter. De ökade kraftigt i popularitet 
1999 då Web 2.0-tjänsten Blogger introducerades och gav människor utan särskilt 
tekniskt kunnande möjligheten att själva starta en blogg. Antalet bloggar som 

existerade i slutet av 2007 var över 100 miljoner.78 

» Microbloggar – En avart till bloggarna där antalet tecken begränsas. Den vanligaste 

begränsningen är 140 tecken och exempel på sådana tjänster är Twitter, Jaiku och 
svenska Bloggy. Twitter, den populäraste av denna typ av tjänster, hade under 

november 2009, 25 miljoner unika besökare.79 

» Sociala nätverk – Kallas även communities; plattformar där människor erbjuds 

möjligheter att komma i kontakt och kommunicera med varandra via Internet. 
Exempel på sociala nätverk är Facebook och svenska Lunarstorm. Vid textens 
författande har Facebook 350 miljoner aktiva användare.80 

» Videotjänster – Tjänster där användare delar med sig av videoinnehåll. Innehållet kan 
sedan kommenteras och ofta betygsättas av användarna. Vid textens författande läggs 

20 timmar videomaterial till YouTubes utbud, av dess användare, varje minut.81 
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» Sociala bokmärken – Tjänster där användare delar med sig av intressanta sidor på 

Internet med varandra. Även där erbjuds möjligheter att rösta och kommentera. 
Exempel på dessa tjänster är Delicious, Stumble Upon och svenska Pusha.se 

» Onlinespel – Spel där användare knyts samman via Internet och delar på 
spelupplevelsen. Exempel på onlinespel är Second Life och World Of Warcraft. 

» Bilddelning – Tjänster där användarna ges möjligheten att ladda upp, dela med sig och 
kommentera varandras bilder. Exempel på dessa är Flickr, Picasa och svenska 

Bilddagboken. 

» Chattjänster – Tjänster som används antingen genom webbläsare eller fristående 

program som möjliggör direkt kommunikation mellan parter, huvudsakligen genom 
utväxling av textmeddelanden. Exempel på chattjänster är MSN Messenger, gTalk och 

ICQ. 

» Wikis – Webbplattformar där kunskapsdatabaser skapas med hjälp av användarnas 

eget deltagande. Exempel på detta är Wikipedia. Wikis har även nått samma 
utbredning som bloggverktygen då en användare kan starta en wiki på ett par 
minuter.82 

2.4.1 Web 2.0:s födelse 

Termen Web 2.0 myntades 2004 av föreläsaren Tim O’Reilly och redaktören Dale Dougherty 

i samband med att de förberedde en konferens som skulle diskutera framtida webbtjänster och 
affärsmodeller på Internet. Resonemanget tog sina första steg när de såg tillbaka på resultatet 
av Internetbubblans kollaps, en kollaps som tog med sig många tidigare lovande webbaserade 

företag i fallet. Men långt ifrån alla företag gick i sank, de företag som överlevde kollapsen 
verkade ha vissa faktorer gemensamt. O’Reilly & Dougherty drog slutsatsen att 

Internetbubblans kollaps markerade vändpunkten för hur Internettjänster skulle utformas och 
beslöt sig för att utveckla dessa iakttagelser till en konferens med namnet ”Web 2.0 
Conference” som årligen hålls sedan 2004.83 Thackeray m.fl. beskriver Web 2.0 som 

möjligheterna att länka, samarbeta och inkludera användargenererat innehåll. 84 

2.4.2 Vad är Web 2.0? 

Efter att termen Web 2.0 presenterats fick användandet av termen en rejäl skjuts och började 

snabbt användas av företag som ett modeord. Men innebörden verkade inte tydlig nog då 
många av tjänsterna som ansågs vara Web 2.0 inte uppfyllde de kriterier som skaparna av 
termen avsåg. En annan problematik som uppstod var att några av de tjänster som skaparna av 

termen ansåg vara Web 2.0-tjänster inte var renodlade webbtjänster, alltså tillgängliga genom 
en webbläsare. 
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I arbetet med att försöka förtydliga vad skillnaden var mellan det ”gamla Internet” eller Web 

1.0 (termen Web 1.0 föddes som ett resultat av att termen Web 2.0 myntades) skapades ett 
antal teser som uppmärksammar mönster inom de nya tjänsterna.  

» Merparten av Internets innehåll existerar på mindre webbplatser. I likhet med Chris 

Andersons observationer som sammanfattats i boken The Long Tail och även kapitlet i 
denna studie med samma namn, finns merparten av innehållet på Internet inte 

nödvändigtvis hos de mest välbesökta sidorna, även känt som huvudet till den långa 
svansen. Därför är det viktigt att tjänster utformas så att användandet av tjänsterna är 
möjligt både för den enskilda bloggen med 20-talet besökare i veckan och för den 

stora nyhetssidan med 200 000 besökare i veckan. 

» Användare ses som en nyckelpart i produkten, innehållet genereras av användarna och 

det är viktigt att låta användarna delta i tjänstens utveckling, både indirekt och direkt.  
I likhet med The Long Tail kommer merparten av det medvetet användargenererade 

innehållet från användare i huvudet av den långa svansen. Men andra sätt att 
omedvetet generera användardata kan exemplifieras av funktionen ”Andra kunder 
köpte även dessa produkter” som används flitigt av exempelvis Amazon.85 

» Information eller data är en källa till konkurrenskraft. Exempel på detta är Wikipedia, 
där produkten i sig bara är ett tomt skal utan den användargenererade informationen. 

Även Googles tjänster bygger på denna princip, utan användargenererat innehåll 
skulle världens största sökmotor vara innehållslös. För att differentiera sig mot 

konkurrensen är det även viktigt att datat är svårt att replikera för konkurrenter.  

» Tjänsterna begränsar inte möjligheten för användare att sprida informationen vidare 

genom andra tjänster. Intellektuella rättigheter anpassas ofta efter detta. Exempel är 
möjligheten att publicera Wikipediaartiklar så länge man hänvisar till källan eller 
Flickrs möjlighet att låta folk inkludera vissa bilder, cirka 100 miljoner i dagsläget86 i 

sin blogg. 

» Till skillnad från böcker och många mjukvaruprogram erbjuds inte tjänsterna i fasta 

utgåvor, utan tjänsterna utvecklas ständigt och förbättras.  

» Det datamaterial som tjänsterna erbjuder sina användare tillgängliggörs även för att 

användas genom andra tjänster. Exempel på detta är hur blocket.se använder sig av 
karttjänsten från hitta.se när en köpare vill veta var i landet en produkt finns.  

» Många av tjänsterna är inte längre knutna till att användas just genom en webbläsare. 
De designas för att kunna kommas åt via fristående program på flertalet plattformar. 

Exempel på detta är Aftonbladet antingen i mobiltelefonen eller via en webbläsare i 
datorn. 
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Dessa teser är kort sammanfattade, men de finns även presenterade i O’Reillys 

introduktion till Web 2.0 i sitt fulla utförande.87 

2.4.3 The Long Tail 

Chris Andersons teori om The Long Tail syftar på kurvan som bildas när man grafiskt 
illustrerar förhållandet mellan antalet tillgängliga produkter och volymen dessa produkter 
säljer. Diagrammet bildar en kurva med en lång svans där de första 10-20 procenten av 

utbudet står för 80 procent av den totala försäljningen. 88 

 

Figur 1 - Illustration av kurva med lång s vans  

Vad Anderson menar i boken med samma namn ”The Long Tail, how endless chocie is 
creating unlimited demand” är hur de nya möjligheterna att erbjuda fler produkter och rikta 

uppmärksamhet mot dessa möjliggör att öka förtjänsten av de resterande 80-90 procenten av 
produkterna.  

Underhållningsbranschen är ett genomgående exempel i hans arbete och han förklarar hur de 

nya distributionsmöjligheterna som Internet erbjuder kan underlätta för branscherna att öka 
sin lönsamhet. En jämförelse som visas i boken är mellan fysiska musikbutiker och 
Internetbaserade sådana. En fysisk butik begränsas av sitt utrymme för de produkter de 

tillhandahåller. Internetbaserade musiktjänster såsom musiktjänsten iTunes 89 lider dock inte 
av samma begränsningar då deras produkt inte existerar i fysisk bemärkelse. Produkten både 

lagras på och transporteras via Internet vilket i stort sett eliminerar lagerkostnader och 
lagerbegränsningar men även sänker kostnader för distribution. 90 Detta medför att en handlare 
av elektroniska varor kan erbjuda ett större utbud av produkter än de fysiska butikerna. Det i 

sin tur möjliggör att erbjuda fler ”Long Tail” varor och tillfredställa den, som titeln på boken 
säger, obegränsade efterfrågan. 

2.4.4 Nischer 

Long Tail-teorin berättar hur de tekniska framstegen som gjorts i och med Internet nu 
underlättar för organisationer att tillfredställa efterfrågan av produkter som säljs i mindre 
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volymer. De mer säljande produkterna kan beskrivas som hits, storsäljare och biosuccér med 

stora målgrupper. De mindre säljande produkterna bildar tillsammans med de intresserade 
målgrupperna smalare nischer. När nivån av tillfredställelse av efterfrågan för nischerna ökar 

minskar försäljningen av ”hitprodukter”.91 Anderson beskriver detta som en konsekvens av att 
förhållandet mellan tillgång och efterfrågan har demokratiserats. Tidigare dominerades 
marknaden av ekonomiska intressen som innebar att hits var nödvändiga för att täcka 

förlusten från försäljningsmässigt mindre lyckade produkter.92 Men allt eftersom tillgången 
ökat har efterfrågan diversifierats och tagit ett steg ifrån den tidigare hitkulturen som enligt 

författaren tidigare styrde efterfrågan.  

Denna utveckling följer även utvecklingen av kommunikation där den gått ifrån en 
masskommunikation till ”befolkningen” till målgruppsfokuserad direktkommunikation där 
den utvalda målgruppen stadigt krympt, menar Donald K. Wright, professor vid Boston 

University och Michelle D. Hinson, verksam vid institutet för Public Relations i Florida.93 Nu 
är det inte ovanligt att enstaka inflytelserika personer är delmål i kommunikationsaktiviteter 

för att nå människor som personen har inflytande över. 94 

2.4.5 PR & The Long Tail 

Chris Andersons publicerade i sin blogg, med samma titel som boken och teorin, en artikel 
med namnet ”Sorry PR people: You’re blocked” den 27:e oktober 2007. I artikeln berättade 

Anderson att han som en reaktion på de 300 e-mail med pressmeddelande som han dagligen 
fick ta emot från PR-utövare, blockerat avsändarna. Han fortsatte artikeln med att även 

publicera vilka utövare han blockerat och presenterade 329 e-postadressers vars möjlighet att 
kontakta honom genom e-post nu hindrats. Listan innehöll även e-postadresser från PR-byråer 
som var kända trendskapare inom digital PR.95 Detta var hård kritik som riktades mot PR-

branschen och -utövare som använde sig av metoder som tidigare varit accepterat gentemot de 
äldre medierna, men som enligt Anderson inte längre kan användas i det nya 

medielandskapet. Även Delahaye Paine förtydligar hur viktigt det är för PR-utövarna att 
anpassa sin information efter mottagaren och avstå från massutskick som liknas vid spam. 96 

2.4.6 PR 2.0 

När Brian Solis myntade begreppet PR 2.0 lånade han O’Reillys sätt att namnge förändringen 

från det, i hans mening, gamla sättet att bedriva PR till det nya sättet att bedriva PR. Solis 
själv poängterar att Web 2.0 inte var inspirationskällan till PR 2.0 men erkänner det som en 
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påverkansfaktor. Han tillskriver även de, fortfarande kvarlevande, verktyg so m föddes under 

Web 1.0 vikt i PR 2.0:s utveckling.97 

Solis tillsammans med Breakenridge ifrågasätter, i sin bok ”Putting the public back in Public 
Relations”, de tidigare sätten att bedriva PR på genom att ställa ”tänk om” frågor till det 

gamla sättet att bedriva PR. Frågorna beskriver hur författarna upplever att PR-utövarna inte 
tar sig tid att läsa bloggar de försöker ”sälja” sina idéer till, eller tagit sig tid att förstå 
dynamiken i de konversationer som flödar genom Internet. De anser att utövarna själva inte 

alltid tror på de tjänster eller produkter de representerar och att de sätter för stor tillit till hype 
för att göra sina produkter eller tjänster attraktiva. Avslutningsvis anser Solis & Breakenridge 

att PR-utövarna inte deltar i de konversationer som de människor de försöker att nå för med 
varandra.98 

Termen ”Put the Public back in Public Relations” förekommer ofta i både Solis & 
Breakenridge bok och i Breakenridge egna bok ”PR 2.0” .99 Med det menar författarna att det 

traditionella sättet att utföra PR på har tappat fokus på människorna som de önskar nå. Solis 
& Breakenridge menar vidare att de sociala medierna har tvingat PR-utövarna att inte längre 

bara fokusera på huvudet i den långa svansen. PR-utövarna bör enligt författarna sträva efter 
att nå samtliga människor de önskar nå, även de som existerar inom mindre nischer.100  

2.4.7 Strategier 

Det finns ett ökat behov för organisationer att formulera nåbara delmål för att uppfylla 
organisationens högre syften. Ett ytterligare behov är att se organisationskommunikation på 
en individuell, funktionell och strategisk nivå. Att planera sin kommunikation är en viktig del 

av en organisations strategier, och detta är även en definition av PR. Organisationsstrategier 
definieras som planering och kontroll och ställer krav på samtliga delar av organisationen.101  

I sin bok ”PR 2.0” av Breakenridge beskrivs hur målet med en strategisk plan för PR 2.0 i 

hennes mening bör vara utformad. Planen bör utgå ifrån att erbjuda relevant information, som 
hjälper konsumenter att fatta välgrundade beslut vilket förhoppningsvis leder till att de köper 
organisationens produkt eller använder deras tjänst. 102 
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2.5 PR-utövandet 

2.5.1 Vikten av mätbarhet 

Innan organisationerna börjar diskutera mätbarhet är det viktigt att ha mål att utgå ifrån. 

Många organisationer sätter upp mål, men dessa beskriver hur många besökare de vill ha till 
sin hemsida eller hur många pressklipp de vill ha i traditionell media. Målen beskrivs av 
Meerman Scott som främmande sett till organisationens egentliga mål. För de flesta företag är 

det viktigaste målet att nå eller upprätthålla en positiv tillväxt. Organisationens egentliga mål 
bör vara det gemensamma målet för alla delar i organisationen. Men även många PR-utövare 

mäter framgång med hjälp av dessa, enligt författaren, irrelevanta mål så som antal 
sidvisningar och pressklipp.103 

Ett viktigt sätt för PR-utövare att visa nyttan med kommunikation genom sociala medier är att 
visa att det är mätbart. Tidigare har det varit vanligt att mäta PR-aktiviteter genom mängden 

pressklipp de har genererat,104 en faktor som inte säger något om innehållet i det publicerade 
materialet. För att mäta genomslag i sociala medier är det viktigt att använda verktyg som på 

något sätt mäter dialoger, det kan handla om att undersöka vilka dialoger som förts om 
organisationen och mäta förekomsten av utvalda nyckelord i dialogerna. 105 Breakenridge talar 
även om värdet i att mäta och tolka tonen i det publicerade materialet, om tonen är positiv, 

negativ eller neutral.106 När det kommer till att mäta relationer, handlar det om att skapa värde 
för de som har inlett en relation med organisationen. Dessa människor har gått in i relationen 

för att det ger ett värde för dem och organisationerna bör se till att värdet upprätthålls.107 

När det praktiska arbetet med att utföra mätningen av kommunikativa åtgärder skall utföras 
anser Brown att detta bäst utförs av tredje part då PR-utövare i hans mening inte har de 
relevanta kunskaperna och verktygen för att utföra det arbetet.108 Detta synsätt återspeglas 

även i mängden företag som specialiserar sig på att mäta genomslag i både äldre och nyare 
medier. Exempel på sådana företag på den svenska marknaden är Cision, irm och Retriever.  

2.5.2 Möjligheterna för omvärldsbevakning 

Ett sätt att bedriva omvärldsbevakning på är att “lyssna av” vad som diskuteras inom de 
sociala medierna. Lance Porter, lärare vid Louisiana States universitet, Kaye D. Sweetser, 

biträdande professor vid Grady College, och Deborah Chung, biträdande professor vid 
Kentuckys universitet, hänvisar i deras studie till Coleman som menar att det är viktigare att 
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lyssna på användarna inom de sociala medierna än att sprida sitt budskap till dessa. Det är 

något som författarna menar är en allt för vanlig strategi.109  

Flertalet Web 2.0-tjänster existerar även med syfte att övervaka och mäta kommunikationen 
som sker inom ett eller flera sociala medier, exempel på sådana tjänster är Tweetstats, Trendrr 

och Tweetmeme som är verktyg speciellt avsedda för att bevaka vad som är populärt men 
även om vad som sägs om specifika varumärken.110 

2.5.3 Kraven på transparens 

Användningen av sociala medier bygger på transparens, vilket betyder att organisationen som 

kommunicerar med hjälp av de sociala medierna är öppen med vem den är och vad den vill 
uppnå med sin delaktighet. Det är därför viktigt att organisationerna som agerar inom de 

sociala nätverken accepterar det transparenta förhållningssättet, 111 om organisationerna inte är 
transparenta i sitt handlande kan det leda till att företagets trovärdighet påverkas negativt. 
Organisationerna måste våga ta ställning i vissa frågor för att kunna agera inom de sociala 

medierna.112  

PR-utövare blir ofta jämförda med politiker och journalister när det kommer till ärlighet. En 
observation som visar hur gränsen mellan PR-utövare och publicister uppfattas som otydlig 

menar Brown i hans diskussion om etik.113 De sociala medierna kan tvinga denna gräns att bli 
tydligare då användarna inte accepterar att bli förda bakom ljuset. I de fall där 

organisationerna inte agerar transparent kan följderna för organisationerna bli så svåra att det 
avskräcker andra organisationer från att agera på liknande sätt. Det ligger i organisationernas 
eget intresse att agera transparent.114 Genom att använda ett transparent förhållningssätt kan 

organisationens rykte och förtroende förbättras, det kan underlätta att inleda samarbeten med 
viktiga intressenter och kostnaden för informationsbehovet kan minska menar Julia 
Jahansoozi, föreläsare vid University of Central Lancashire.115 

I ett led för att öka förtroendet för PR-utövare bland användare av sociala medier finns det 
önskemål om en kod för etiskt uppförande. Word of Mouth Marketing Association har tagit 
fram en lista på ett antal etiska principer för PR-utövare. I listan framgår bland annat att PR-

utövarnas arbete ska utgå från sann kunskap, de ska tala om vem de är, vad deras syfte är när 
de kontaktar användare i sociala medier och att de inte ska få användarna att ljuga för dem. 116 

Detta bör inte bara gälla i de kontakter där syftet är att marknadsföra den egna organisationen 
utan även när det handlar om att besvara frågor i bloggar, forum och sociala nätverk. Det är 
viktigt att organisationerna syns i dessa sammanhang då det visar att de bryr som om de 
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åsikter och de synpunkter människor som spenderar tid och pengar på deras produkter/tjänster 

har.117 Detta visar även vikten av att vara närvarande där organisationernas intressenter finns.  

I den etiska norm som antagits av ICCO,118 som även gäller för PR-konsulter i Sverige, är det 
formulerat att PR-konsulterna ska ha ett etiskt beteende och att de med hjälp av information 

inte medvetet får vilseleda intressenter.119 Yttrandefrihet och tryckfrihet utgör kontexten där 
PR-konsulterna verkar, därför är det även viktigt att de fortsätter att arbeta för att bevara dessa 
öppna samhällen och för att deras klienter bör dela detta synsätt.120  
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3 Metod 

Studien syftar till att redogöra hur utvalda PR-utövare själva beskriver och uppfattar sitt 
arbete samt utvecklingen inom deras egen bransch. Utifrån syftet har vi valt att använda oss 

av kvalitativa samtalsintervjuer som metod. Anne Ryen, professor vid universitetet i Agder, 
beskriver att med användandet av kvalitativa intervjuer ämnar undersökaren att studera 
fenomen i dess naturliga miljö och försöka göra fenomenen begripliga eller tolka de ifrån den 

mening de ges.121 

Undersökningens urval bestod av sex intervjupersoner som samtliga var anställda på PR- 
byråer i Stockholm stad. Intervjupersonerna fann vi genom ett strategiskt urval där vi aktivt 

valde intervjupersoner som var relevanta för undersökningen. 

Inför intervjuerna sammanställdes även tre kortfattade case som beskrev tre svenska företags 
arbete med marknads-PR i sociala medier. Detta gjordes för att skapa fler praktiskt anknutna 

referenspunkter mellan intervjupersonerna. En annan fördel var att intervjupersonerna då fick 
beskriva framgångsfaktorer ur ett perspektiv som kan varit svårare att belysa genom direkta 
frågor då svaren på frågorna skulle kunna påverkas av yrkeshemligheter eller sekretess.  

Casen valdes ut genom att vi bad intervjupersonerna att på förhand ge tre exempel på svenska 

case/företag som de känner till har använt de sociala medierna i sitt PR-arbete. Från de 
inkomna förslagen valdes tre case ut som samtliga intervjupersoner fick uttala sig om vid 

intervjutillfället. Två av dessa case var de vanligast förekommande, det tredje caset valdes 
genom lottning mellan de övriga inkomna förslagen. De utvalda casen finns presenterade i 
bilaga 2. 

3.1 Kvalitativa samtalsintervjuer 

Målet med vår studie var, som nämnts tidigare, att komma åt intervjupersonernas djupare 
tankar om deras syn på och arbete med kommunikation genom sociala medier. Kvalitativa 

samtalsintervjuer var därför att föredra eftersom de underliggande tankegångarna hade gått 
förlorade om vi använt en kvantitativ metod i likhet med vad Esaiasson, professor vid 

Göteborgs universitet, m.fl. anser.122  

Samtalsintervjuer är att föredra för att ge ett ”inifrånperspektiv” då de kommer åt 
underliggande tankegångar om ett ämne och inte bara ytliga resonemang menar Mats 
Ekström, professor vid Örebro universitet, något som vi såg som en fördel med vårt val av 

metod.123 Nackdelar med personliga intervjuer är att det tar längre tid att utföra, ställer högre 
krav på möjlighet att anpassa sig efter intervjupersonens schema och planering då en intervju 

tar längre tid att genomföra för intervjupersonen i jämförelse med exempelvis en 
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enkätundersökning.124 Samtalsintervjuer är även lämpliga i det här fallet då de erbjuder 

möjlighet till interaktion mellan intervjuledaren och intervjupersonen. 125 

Kvalitativa samtalsintervjuer ger även möjlighet till att få nya insikter i ett ämne där 
intervjupersonerna förväntas besitta mer kompetens och kunskap om det aktuella området i 

förhållande till studiens författare.126 Detta gör studien mer anpassningsbar vilket vi ser som 
viktigt då sociala medier är i konstant förändring och den teori vi använt i studien omöjligt 
kan täcka in alla aspekter av ämnet. Andra fördelar med att använda sig av samtalsintervjuer 

är möjligheten att få insikt i ett område även om man som utomstående inte är fullt insatt och 
när syftet är att ”utveckla teorier eller begrepp”, men även för att pröva befintliga teorier. 127 

Intervjuerna utfördes med en intervjumanual som mall och med en semistrukturerad form där 

vissa frågor kompletterades med uppföljningsfrågor för att kunna gå djupare inom de berörda 
ämnena.128 Intervjumanualen finns presenterad i bilaga 1.  

3.2 Strategiskt urval 

Det strategiska urvalet utfördes genom att vi till en början utgick ifrån en sammanställning 
över samtliga byråer som listats som medlemmar hos branschorganisationen Precis och 
Svenska PR-företagen. Av medlemmarna i branschorganisationerna valde vi ut samtliga som 

beskrivit sig som aktiva inom sociala medier på deras hemsidor. För att underlätta 
undersökningens utförande och urvalet begränsade vi oss ytterligare genom att eliminera de 

företag som inte hade kontor i Stockholm, där 59 av de 74 medlemmarna inom 
branschorganisationerna har sina kontor.129 

Vi hittade sedan intervjupersoner inom de representerade företagen. Hos de företag vars 
hemsidor angav vem eller vilka som specialiserade sig på sociala medier kontaktade vi 

personerna. I de fall då ingen person angetts med sociala medier som arbetsområde, 
kontaktade vi företaget och frågade efter de personer som arbetar med sociala medier. Från 

detta urval fick vi fyra intervjupersoner. Vi kompletterade sedan dessa fyra utövare med tre 
utövare utifrån en användargenererad lista130 på sociala medier verktyget Twitter. Listan som 
innehöll 82 namn vid tillfället filtrerades enligt samma kriterier som det tidigare urvalet, 

yrkesverksamma på PR-byrå och har Stockholm som arbetsort. De återstående 19 personerna 
kontaktades och tre hade möjlighet att delta i undersökningen. Under undersökningen fick vi 

ett frånfall på grund av sjukdom och vårt urval blev således sex personer som är 
yrkesverksamma inom sociala medier och arbetar på PR-byrå i Stockholm. Två personer från 
Twitterlistan och fyra från branschorganisationerna. Ytterligare personer erbjöd sig i 
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efterhand att delta i studien men vi valde att avvakta med ytterligare intervjuer för att bedöma 

om vi fått, för undersökningen, tillräckligt med respondenter för att uppnå teoretisk 
mättnad.131 Detta fick vi bekräftat när intervjupersonernas utsagor började komma igen och 

inga nya uppgifter relevanta för studien uppkom. 

3.3 Avgränsningar 

Undersökningen har begränsats till PR-utövare som i sitt arbete använder sig av sociala 
medier för att bedriva marknads PR. En anledning till att undersökningen begränsats till PR-

utövare som bedriver marknads-PR är för att det är en variabel som gör det möjligt att till viss 
del jämföra deras olika exempel. Undersökningen bortser då från angränsande PR områden 

såsom Investor relations och Public Affairs.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet definieras av Esaiasson m.fl. som avsaknaden av systematiska fel i 

studien, vilket medför att studien har undersökt det den haft som syfte att undersöka. Vidare 
delar Esaiasson m.fl. upp begreppet validitet i intern och extern validitet. Där den interna 
validiteten avser att studien lyckats mäta det den strävar efter att mäta och den externa 

validiteten syftar till möjligheten att generalisera resultatet till en större grupp. 132 

I och med att vi har använt oss av dels inspelningsutrustning och även en gemensam 
intervjumanual under vår undersökning har vi arbetat för att hålla den interna validiteten hög. 

Båda författarna har även medverkat under samtliga intervjuer för att säkerställa att ingen 
information har gått förlorad. Den externa validiteten är svårare att säkerställa men vi tror att 
vårt urval är representativt för fler PR-utövare än de som ingick i vårt urval. Men återigen så 

syftar inte undersökningen till att kunna göra några större generaliseringar. Detta syfte kan 
även beskrivas i psykologiprofessorerna Steinar Kvale och Svend Brinkmanns ordalag; 

”Intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den har inte kvantifiering som 
mål”.133 

Reliabilitet kan likställas med grad av sanning i undersökningens resultat. Det kan 
kontrolleras genom att upprepa undersökningen och se om resultatet blir den samma menar 

Jan-Axel Kylén, lärare i utredning och utvärdering.134 Vi bedömer att vår undersökning kan 
vara svår att replikera med dess kvalitativa grund som påverkansfaktor och att detta 

ämnesområde, de sociala medierna, utvecklas i sådan takt att det kan bli svårare att replikera 
undersökningen och nå samma resultat desto längre tid som passerar sedan den ursprungliga 
undersökningens genomförande. 
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3.5 Genomförande 

Innan respektive intervju utfördes gav vi intervjupersonerna tillgång till sammanfattningar av 
tre case som vi förklarade att vi kommer att diskutera under intervjun. Detta utskick gick ut 

ett par dagar innan intervjun så att intervjupersonerna skulle ha tid att få en överblick av de 
olika casen. Intervjupersonerna fick själva välja lämplig tid under en veckas period och 
samtliga valde att utföra intervjun på deras arbetsplats, något som Esaiasson m.fl. anser är att 

rekommendera då det underlättar att hålla intervjun på en avslappnad nivå för 
intervjupersonen.135 Vi valde även att utföra intervjuerna med en respondent för varje 

intervju. Detta för att respondenternas åsikter inte ska påverkas eller störas av varandra, vilket 
kan förekomma om man väljer att intervjua respondenter i grupp. 136 

Intervjuerna genomfördes på deras respektive arbetsplatser. Intervjuerna utfördes på 
intervjupersonernas initiativ i mötesrum för att underlätta ljudupptagning under intervjun och 

eliminera eventuella störningar som det dagliga arbetet på arbetsplatserna kan skapa. Under 
intervjun närvarade båda författarna och intervjun spelades även in på en MP3-spelare för att 

underlätta transkribering och ge båda författarna möjlighet att fokusera på intervjun och 
lättare kunna ställa följdfrågor till intervjupersonen. Att spela in intervju medför både för- och 
nackdelar. En fördel är att vi som författare kan gå tillbaka och på så sätt säkerställa att 

respondenten blir korrekt citerad. En nackdel är däremot att respondenten kan känna att den 
inte vågar uttrycka sig i samma utsträckning som om den inte blev inspelad.137 Detta 

resonemang vinner även stöd av Ryen som menar att inspelning är en bra metod för att 
säkerställa att man får med allt från intervjun. Hon fortsätter även med att nämna fördelarna 
med att samtidigt anteckna under intervjuns gång ifall utrustningen fallerar vilket vi gjort 

under samtliga intervjuer.138 

Intervjun följde sedan intervjumallen där frågor ställdes enligt denna. I slutet på 
intervjumanualen ställdes även frågor i anknytning till de case som tidigare skickats ut till 

intervjupersonerna. Detta för att ge intervjun en mer praktisk anknytning där vi kunde se hur 
de olika intervjupersonerna uppfattade och diskuterade de olika casen. Avslutningsvis gavs 
intervjupersonen en möjlighet att fritt tycka till och kommentera på intervjuns förfarande och 

kommentera om det var något inom området vi missat att täcka in med våra frågor. 139 

Respondenterna i den här studien hade däremot kunskap om att det var studenter inom 
kommunikationsvetenskap som genomförde studien. Det medförde att de kände till att vi hade 

en orienterande kunskap inom deras arbetsområde och behövde därför inte anpassa sitt språk i 
samma utsträckning som om det varit en intervjuare som inte hade samma inblick i 

arbetsområdet som genomförde intervjun. Det finns risk vid intervjuer att respondenternas 
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svar påverkas av intervjuarens egenskaper, intervjuareffekter. 140 I och med att respondenterna 

känt till dessa egenskaper om oss, bör intervjuareffekterna inte varit avgörande för studiens 
resultat.  

Intervjupersonerna hade rollen som experter under deras delaktighet i studien, det bör ha 

bidragit till att intervjusituationen inte kändes hotande för dem då det var deras specifika 
yrkeskunskaper som vi var ute efter. Det är en av faktorerna som Ryen nämner som vi har 
tagit hänsyn till när vi utfört intervjuerna.141 En annan faktor är att intervjuaren bör uppträda 

uppmärksamt och intresserad av intervjupersonen under intervjun, något som vi försökte visa 
både genom kroppsspråk och genom att båda av oss förde anteckningar under hela intervjun. 

Även Kylén stödjer detta och menar att det är två sätt att visa uppmärksamhet mot 
intervjupersonen.142 

Tillit mellan intervjuare och intervjuperson är viktigt för att intervjuperson ska våga uttrycka 
sina åsikter under intervjun.143 Ett led i att försöka utöka intervjupersonernas tillit till oss var 

att låta intervjupersonerna läsa igenom deras citat som tas upp i uppsatsen innan den 
publiceras. På så sätt får intervjupersonen en trygghet i att de har kontroll över sina utsagor 

även efter att intervjun är avslutad. 

Resultaten av undersökningen kommer att presenteras i empirin och därefter analyseras. I 
analysen ställs resultaten från de kvalitativa intervjuerna tillsammans med citaten som 

härleder slutsatserna gentemot den befintliga teorin vi sammanställt om området. Analysen 
presenteras tillsammans med undersökningen i en skriftlig rapport. Presentationen utformas i 
enlighet med hur Olsson beskriver en uppsatsutformning; inledning, teori, metod, resultat, 

analys och slutdiskussion. Med undantag att slutsats och diskussion presenteras separat. 144  

3.6 Metodproblem 

En av intervjupersonerna i urvalet är bekant med en av författarna sedan innan 

undersökningen. Esaiasson m.fl. beskriver McCrackens allmänna råd inför en intervju, ett av 
råden är ”välj främlingar”.145  För att minska de eventuella negativa effekterna av intervjun 
med den givna personen utförde den författare som inte var bekant med intervjupersonen 

själva intervjuandet samtidigt som båda författarna antecknade.  

Delar av studiens urval kan tyckas något spretigt då förutsättningarna för att komma i kontakt 
med intervjupersoner var något begränsade då intervjuerna utfördes under en tidsperiod då 

många av intervjupersonerna var i färd med att utvärdera årets projekt och planera för 
nästkommande års verksamhet. Det medförde fler kontaktförsök än väntat och ledde även till 
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att Twitterlistan fick bli en del av urvalet. Detta är en urvalsmetod som vi tidigare inte 

kommit i kontakt med i liknande arbeten och dess kriterier för vilka som finns tillgängliga 
genom listan är mer subjektiva i jämförelse med branschorganisationerna Precis och Svenska 

PR-företagen. Vi valde dock att fortfarande applicera så likvärdiga kriterier som möjligt 
beträffande intervjupersonernas sysselsättning och arbetsort. Vi anser i efterhand dock att 
urvalet var representativt för yrkesgruppen då fyra av intervjupersonerna i vårt urval arbetar 

för företag som är medlem i någon av branschorganisationerna. I resultatet har vi inte kunnat 
se någon skillnad mellan åsikterna från de utövare som var medlemmar i en 

branschorganisation jämfört med de som inte var medlemmar.  
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4 Undersökningen 

Inledningsvis beskrivs de intervjupersoner som valt att delta i studien och deras erfarenhet 
inom deras bransch. Därefter följer en presentation av de svar som undersökningen genererat, 

dessa svar följer en tematiserande struktur där de observerade mönstren och för 
undersökningen intressanta svar har inspirerat till namnen på rubrikerna.  

4.1 Undersökningens intervjupersoner 

I undersökningen ingick sex intervjupersoner som alla deltog i en intervju med samma 
intervjumanual och förfarande.  

Rebecca Crusoe 

Crusoe är senior projektledare och även tillförordnad VD på den nystartade byrån Domingo 
PR. Innan dess har hon arbetat på MTV som nordisk PR chef och på byrån Mahir PR. Hon 
beskriver sin erfarenhet av sociala medier som stor och har arbetat inom 

kommunikationsyrket sedan 2003. Innan dess studerade hon vid Informations och PR 
programmet vid Mittuniversitetet. Hon har sedan 2004 drivit egen blogg och säger att hon levt 

i bloggosfären sedan dess. 

Henrik Freudenthal 

Även Freudenthal på MS & L/JKL har rötter från Mittuniversitetet, eller Mitthögskolan som 
det då hette. Där studerade han ett ettårigt journalistikprogram innan han arbetade som 

journalist och ungdomskommunikatör åt en branschtidning de nästkommande fem åren. Efter 
det läste han till copywriter på Berghs School of Communication som följdes av en egen 

firma vid namn Freudenthal Copy som efter två år blev till en anställning på PR fabriken som 
efter sammanslagningar blev en del av MS & L. Han har arbetat inom kommunikation sedan 
2000. 

Stefan Hyttfors 

Hyttfors är delägare i kommunikationsbyrån Wenderfalck AB. Där arbetar han som kreativ 
ledare. Han började som pressfotograf vid 15 års ålder och har innan sin nuvarande 

anställning arbetat på tidningen Expressen i 10 år och varit senior konsult på Prime PR. Om 
man väljer att kalla hans erfarenhet som pressfotograf för visuell kommunikation så har han 

20 års erfarenhet av kommunikationsbranschen och varit i PR branschen sedan 2003/2004. 

Niclas Strandh 

Strandh arbetar på kommunikationsbyrån JMW som creative planner och sociala medie-
strateg. Han har tidigare varit verksam inom reklambranschen som delägare i en reklambyrå 

som han lämnade åtta månader innan vår undersökning. Niclas är beteendevetare, copyrighter 
men inte specifikt utbildad inom PR och driver ett eget företag under namnet Strandh.Digital 

PR. Han har länge varit mycket engagerad i de sociala medierna som bloggare sedan 2001 
och har även i sitt tidigare yrke som präst jobbat som nätpräst.  
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Peter Holmberg 

Holmberg på Grayling, har en magisterexamen i medie- och 
kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation från Lunds 

universitet där han studerat i sju år. Hösten 2007 började han arbeta åt Sargasso 
Kommunikation, årsskiftet 2009 så köptes Sargasso Kommunikation av byrån Sund 
Kommunikation som 2010 kommer att ingå i den internationella koncernen Grayling Global 

Public Relations. Han berättar att han varit mycket engagerad i sociala medier på byrån och är 
en del i deras kompetensgrupp som specialiserat sig på sociala medier.  

Anders Lundin 

Lundin har arbetat på PR byrån Text100 sedan åtta år tillbaka. Innan han började arbeta på 
Text100 så studerade han vid Stockholms Universitet och examinerades som civilekonom 

med inriktning mot marknadsföring och kommunikation. De senaste två åren har han även 
varit byråns ansvarige för sociala medier. Han skriver även merparten av innehållet på 
företagets blogg. 

4.2 Sociala medier som verktyg för marknads-PR 

När vi ber intervjupersonerna att beskriva hur de arbetar med marknads-PR i sociala medier 
betonar de hur ofta de stöter på en viss ovilja och okunskap när ett företag ska ge sig i kast 

med att delta i de konversationer som förs i de sociala medierna. Oviljan grundar sig ofta i 
rädslan för att överlåta kontrollen över företagets varumärke. Att aktivt delta i de sociala 
medierna innebär både stora möjligheter och risker för ett företag.  

Utvecklingen har ju länge visat att man måste våga släppa sitt varumärke till målgruppen. 
Idag har det eskalerat till att man inte ens har något val. Varumärket beröms och kritiseras 
offentligt på webben och man måste helt enkelt lita på att varumärket håller. Sen får man 

vara duktig på att hantera kommunikationen i de sociala medierna i samband med denna 
utveckling. – Peter Holmberg 

Kontrollen över varumärket har som Peter Holmberg säger alltså redan förlorats till viss del, 

men om företagen förbiser de sociala medierna så förbiser de även möjligheten att försvara 
eller förändra diskussionerna som bedrivs inom de sociala medierna. Henrik Freudenthal 

beskriver även de sociala medierna som ett tveeggat svärd, där de sociala medierna både kan 
vara till stor hjälp för en organisation eller dess främste motståndare. 

Vi träffade någon som sa; ”Nämen vi ska inte jobba med sociala medier.” Det valet har 

man inte idag. Jag tror nog att det är en utmaning också, ett problem, att de som äger 
varumärkena kanske inte riktigt godtar alla gånger att konsumenterna redan kidnappat 
deras varumärke i det offentliga rummet. – Rebecca Crusoe 

Okunskapen som de intervjuade PR-utövarna upplever visar sig på flera olika nivåer. Den mer 
grundläggande bristen på kunskap eller förståelse grundar sig i bristen på kunskap om de 

fördelar de sociala medierna erbjuder ett företags kommunikativa arbete. Som citatet ovan 
beskriver finns det företag som är övertygade om att de inte behöver använda sig av eller 
platsar i de sociala medierna. 
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4.3 De nya kommunikativa villkoren  

Något flera av undersökningens intervjupersoner vittnar om hur sättet att nå deras målgrupper 
har förändrats. Sociala medier och den nya webben har gett utövaren en möjlighet ”att direkt 

prata med konsumenterna, med kunden” säger Niclas Strandh. Innan de sociala medierna var 
inte den sortens kommunikation möjlig i samma grad som den är nu. Stefan Hyttfors berättar 
hur de sociala medierna påverkat kommunikationen på en samhällsnivå och möjliggjort att 

låta alla människor delta i kommunikationen.  

Vi har tagit oss förbi det här gamla uppmärksamhetsmonopolet, distributionsmonopolet 
som massmedierna har suttit på under väldigt lång tid. Egentligen det är först nu någonsin, 

förstå gången i människors historia som vi kan kommunicera många till många, och första 
gången någonsin som vi inte behöver bry oss om en programdirektör […] Det här betyder 
liksom allt just nu. Det här är en totalt fundamental förändring i hur människor i hela 

samhället kommunicerar. – Stefan Hyttfors 

Freudenthal berättar hur man kan utgå från en beskrivning om hur konsumenten påverkas 

utifrån en triangel. Längst upp finns individens egna erfarenheter och upplevelser, följt av 
påverkan ifrån familj, vänner & bekanta och sedan kommer de omgivande 
påverkansfaktorerna media och reklam. Desto längre upp en erfarenhetskälla befinner sig i 

triangeln ju större påverkan har den, men desto bredare sektionen är för varje erfarenhetskälla 
ju vanligare är budskap från den typen av avsändare.  

 

Figur 2 - Skiss baserad på intervju med Freudenthal  

Freudenthal fortsätter med att berätta hur kommunikationen tidigare gått till i förhållande till 
triangelmodellen som han beskriver. Fördelen med att kommunicera genom reklam är att 
avsändaren har full kontroll över meddelandets ursprungliga utformning, men samtidigt 

medges att det finns mindre kontroll över hur meddelandet sedan utvecklas på sin väg till ett 
köpbeslut hos konsumenten. I nästa steg i triangeln, media, berättar han att man kan försöka 
påverka individen genom att i första hand påverka en journalist som denne ser som trovärdig. 

Visserligen har budskapet större möjlighet att påverkas av mellanhanden, men PR-funktionen 
som försöker nå individen genom media har mindre kontroll på hur meddelandets slutliga 

utformning kommer att se ut. Vänner & bekanta är den externa kanal där sociala medier 
skapat nya möjligheter att påverka individen. Sociala medier möjliggör för utövaren att hoppa 
över de mellanliggande stegen och komma i kontakt med individen genom dennes vänner och 

bekanta. Men den kraftigaste påverkan, den direkta, står nu tillgänglig för PR-utövaren i en 
helt annan grad än någonsin tidigare.  
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Det är ju fördelen med ett socialt medie, du får ingen kontroll egentligen på vad som sägs 

men du kan få kontroll på vilken kanal och vilken omgivning det sägs i. Det är bara bra, det 
är bara roligt. Det gör ju det svårare, och mer komplext. – Henrik Freudenthal 

I formen av kommunikation där mellanhänder inte avgör eller påverkar meddelandets 
utformning uppnås nya möjligheter att nå individen. Freudenthal berättar även hur det kan bli 
svårare att förutse hur meddelandet utvecklas efter det lämnat avsändaren. Avsändaren har 

dock fortfarande full kontroll över hur meddelandet ser ut i sitt ursprungliga skick och vilken 
eller vilka kanaler det ursprungligen görs tillgängligt i och på så sätt har den även viss 

kontroll över meddelandets kontext.  

4.3.1 Vanliga misstag företag gör 

Förutom de problem som intervjupersonerna beskriver med brister i företagens vilja och 
kunskap, vilket samtliga av intervjupersonerna beskrev, bad vi även dem att exemplifiera 

typiska misstag som de anser vanligt att företag begår när de ska kommunicera inom de 
sociala medierna. Svaren innefattade grundläggande misstag som företag begår själv men de 

speglar även de förväntningar företag har när de tar hjälp av en extern byrå i sin 
kommunikation.  

Flera av undersökningens intervjupersoner beskriver problematiken med att företag 
underskattar det kommunikativa arbetet i de sociala medierna. Freudenthal berättar om 

företag som antas resonera att eftersom chefens son använder Facebook är han även 
kvalificerad att hantera företagets närvaro på plattformen. Detta sätt att närma sig de sociala 

medierna kan enligt honom vara väldigt riskabelt.  

Det finns en härlig vision bland många företag idag ”Fan, ja lillkillen har en Facebook-
sida, det här kan vi göra själv” liksom. Det är livsfarligt. – Henrik Freudenthal 

Även om ett företag besegrar sin rädsla för transparens i de sociala medierna och ger sig in i 

konversationerna där är det viktigt för företaget att förstå att det förutom engagemang även 
krävs rätt kompetens för att företräda ett företag inom de sociala medierna. Visserligen har 

ingen intervjuperson påstått att kompetensen inte kan finnas inom det egna företaget, men 
finns inte kunskapen där bör ett företag se till att förvärva den, antingen genom att höja den 
befintliga kompetensen inom företaget eller ta extern hjälp.  

Oavsett om ett företag väljer att ta hjälp av extern kompetens eller trots allt väljer att 
kommunicera själva berättar flera av intervjupersonerna om felaktiga uppfattningar som 
företag ibland uttrycker när det kommer till sättet att kommunicera genom de sociala 

medierna. Ett av de vanligare misstagen de nämner är hur företagen ser sociala medier som 
ännu en kanal för deras vanliga sätt att kommunicera. Företag närmar sig ofta 

kommunikationen i de sociala medierna som en form av envägskommunikation där de själva i 
en enkelriktad form av kommunikation väljer att sända ut sitt budskap.  
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Ja, och misstaget blir ju det att bete sig som om man är kvar i det här gamla 

massmediesamhället där man har kanaler och enkelriktade budskap och kör med monolog. 
Det är misstaget som fortfarande görs hela tiden om och om igen. […] ”Nu finns vi på 

Facebook” eller ”Nu finns vi på Twitter” och så är det fortfarande bara liksom basunera 
ut budskap som gäller. – Stefan Hyttfors 

Detta sätt att kommunicera på är ett vanligt misstag enligt intervjupersonerna och Anders 

Lundin berättar hur han anser att denna form av misstag grundar sig i en oförståelse av 
möjligheterna till tvåvägskommunikation som de sociala medierna erbjuder. Han fortsätter att 

beskriva en problematik med hur företag väljer att starta bloggar som erbjuder bra plattformar 
för dialog och tvåvägskommunikation. Men de väljer sedan att använda sig av bloggar som ett 
enkelriktat pressrum där de bara publicerar sina pressmeddelande och på så sätt går de miste 

om de fördelar verktyget kan ge om det används rätt.  

Riskerna med denna inställning till kommunikation beskrivs även av Hyttfors. Om ett företag 
bestämmer sig för att kommunicera enligt principen att deras närvaro i de sociala medierna 

endast består av enkelriktade meddelanden kan följderna enligt samma honom bli oväntat 
negativa. 

Ja det är ju fortfarande att man sänder budskap. Att man inte har förstått att , återigen, vi 
pratar om en totalt ny samhällslogik i hur vi hittar, konsumerar och sprider information. 

Och i bästa fall […] så blir du bara ignorerad. Och i värsta fall blir du ganska illa 
åtgången för folk tycker att ”Så här beter man sig inte, så här dryg är man inte liksom, det 

här är bara lögner, skit och förtal”. – Stefan Hyttfors 

Den många gånger oväntade mängden tid som behövs för att fullt kunna kommunicera genom 
de sociala medierna är något som flera intervjupersoner berättar att företag ibland 

underskattar. Även om verktygen inom de sociala medierna ofta är gratis att få tillgång till så 
kräver det resurser att underhålla dem. Den huvudsakliga bristvaran för företag som försöker 

ge sig in i sociala medier är tid enligt intervjupersonerna.  

Att det är många som startar en blogg eller ett Twitterkonto eller vad det nu kan va, sen så 
har de inte tid att fullfölja det så det är ju ett väldigt vanligt problem. 
 – Anders Lundin 

Det går inte åt mycket tid till att starta en blogg eller ett Twitterkonto. Tidsåtgången för att 
sedan sända ett meddelande genom dessa olika kanaler tar ännu mindre tid. Förutom de lite 

vanligare misstagen som företag begår enligt våra intervjupersoner berättar de hur företag 
motiverar sin existens i de sociala medierna baserat på fel grunder. Vissa företag väljer att 
engagera sig i sociala medier för att det har blivit populärt och alla andra gör det. I samma 

anda beskrivs även problemet med företag som ser andras resultat i sociala medier och ser 
detta slutresultat som målet för deras egen verksamhet inom de sociala medierna.  

Det är vanligt att man börjar i fel ände. Man börjar med att titta på de resultat som finns 

där ute och så börjar man tänka att ”så vill jag också vara”. Det är ett jättevanligt 
misstag, att man inte utgår från sina egna mål när man tar fram en strategi för sociala 

medier. – Peter Holmberg 
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Avslutande för de problem intervjupersonerna nämner när de ombeds att redogöra för de 

vanligaste misstagen de upplever att företag gör när de närmar sig sociala medier blir bristen 
på både långsiktighet och strategiskt tänkande uppmärksammat. Även om detta kommit upp 

under övriga delar av intervjumaterialet bör det för den röda trådens skull även 
uppmärksammas som ett vanligt problem då det knyter an till de tidigare nämnda problemen. 

[Vad är de typiska misstag företag gör när de arbetar med sociala medier?] Dels att man 
tror att det är en kortsiktig kampanj. Att det är en ytterligare kampanjkanal, ”bara”. 

 – Niclas Strandh 

Det är enligt intervjupersonerna vanligt att företag ser deras kommunikationsaktiviteter ur ett 

kortsiktigt perspektiv, mycket i likhet med det traditionella sättet att bedriva kampanjer fast i 
en digital kanal, en problematik som även uppmärksammats tidigare i resultatpresentationen. 
Strandh menar även att det är vanligt att företag inte satsar tillräckligt med resurser när de ska 

börja arbeta med de sociala medierna. När företag är oförberedda för det engagemang som 
krävs för att lyckas med sin kommunikation i de sociala medierna och misslyckas att tänka 

långsiktigt och istället tänker i kampanjform finns enligt Lundin en risk att den investerade 
tiden och övriga resurser går förlorade.  

Sen så finns det ju andra delar som kan vara problem och det är att inse att det är ett 
långsiktigt engagemang helt enkelt. […] Sen så upptäcker de hur mycket jobb det 

egentligen krävs på långsikt och då bara faller det och en massa tid och pengar går 
förlorade. – Anders Lundin 

4.3.2 Bristen på faktakontroll vs. samhället 

I och med att sättet att försöka nå konsumenterna har förändrats för utövaren skapas inte bara 
möjligheter utan även en ny problematik enligt några av intervjupersonerna. Tidigare hade 

inte bara utövaren utan även konsumenten en trygghet i att de mer traditionella medierna 
arbetade enligt pressetiska lagar och riktlinjer. Crusoe menar att nu när målgrupperna 

segmenterats ytterligare är dessa medier nödvändigtvis inte de mest inflytelserika hos vissa 
målgrupper. 

[…] pressklipp i Svenska Dagbladet räknas som jätteframgångar, men om man tänker att 
målgruppen faktiskt nästan bara är på nätet så blir det hundra gånger starkare om man 

har kontakt rakt in till folk på nätet […]. – Rebecca Crusoe 

Någon motsvarighet till pressetiken finns inte i bloggosfären eller i de sociala medierna enligt 

Holmberg; ”[…] det finns ju ganska mycket riktlinjer för journalister och pressetik och så 
vidare som inte finns i sociala medier” och det förutspås även att detta problem kan öka i och 
med att de sociala mediernas vikt som informationskanal även gör det.  

Det är omöjligt att liksom bekräfta eller kontrollera fakta. Och så länge man uttrycker att 
”Det här är min personliga åsikt” så är det fine. Men för många så blir det ju konkret 
fakta, ”Så är det” det blir lite farligt – i längden. – Henrik Freudenthal 

Vissa målgrupper som söker huvuddelen av sin information genom Internet och de sociala 
medierna kan således vara svårare att nå genom de traditionella medierna. När detta 

kombineras med att faktakontroll och objektivitet inte följer samma pressetiska regler som de 
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traditionella medierna kan alltså vissa målgrupper löpa större risk att komma i kontakt och 

påverkas av inkorrekt information; åsikter som presenteras i formen av fakta.  

4.3.3 Bristen på faktakontroll vs. PR-utövarna 

Förutom de risker avsaknaden av etiska riktlinjer skapar på samhällsnivå som 

intervjupersonerna pekar på uppstår det även nya kommunikativa problem för en PR-utövare 
som önskar att nå ut med ett budskap. Sättet utövaren väljer att kommunicera med 
journalistens motsvarighet i de sociala medierna kan vara avgörande för resultatet av dess 

kommunikativa insatser. Tydlighet och försiktighet presenteras av Freudenthal som viktiga 
dygder för PR-utövaren. Bristen på möjligheten att kontrollera budskapet på samma sätt som 

exempelvis reklam presenterar risker som utövaren måste vara medveten om. De 
oförutsägbara faktorerna som de mänskliga ingredienserna i de sociala medierna presenterar 
gör det ännu viktigare att kommunicera på rätt sätt med rätt person. 

 Det går inte bara att göra en sökning och säga ”Ja här har vi de 20 mest lästa bloggarna 

som handlar om mat, skicka pressreleasen där” det kan lika väl bli att det slår över. ”Nu 
kommer de här jävlarna och försöker pracka på mig den här skiten som dödar barn i Afrika 

och ger dig cancer” faktum är att kombinationen med att det är ett dubbeleggat svärd och 
att dom inte har riktigt samma faktakontroll och är mer subjektiva till ämnena gör ju att 
man måste vara väldigt tydlig och försiktig när man kommer till det här området. 

 – Henrik Freudenthal 

Men det är inte bara skillnaderna mellan att kommunicera med en journalist och att 

kommunicera med en bloggare som uppmärksammas av intervjupersonerna. Hyttfors 
beskriver även nyckfullheten ur ett perspektiv där de olika bloggarnas personlighet eller 
kunskap även påverkar hur utövaren måste anpassa sin kommunikation. Olika bloggare kan 

ha olika förväntningar på hur de ska bemötas och vad som anses som etiskt eller inte.  

Och då blir det också väldigt mycket mer individinriktat, för när man jobbar med proffs så 
kan man ha en proffsapproach […] Någon kommer att vilja ha så här ”Jag gör jättegärna 

det här, jag skriver jättegärna om er och jag länkar jättegärna till er om jag får liksom lite 
credd för det och en så där pryl eller nånting” […] och vissa andra backfirerar totalt och 
tycker att; ”Tror du att du kan köpa mig?”. – Stefan Hyttfors 

4.3.4 Relationsbyggande genom sociala medier 

Flera av intervjupersonerna menar att de sociala medierna har medfört ett helt nytt sätt att 

bygga relationer på genom dialog mellan organisationer och dess omvärld. Organisationer har 
nu möjlighet att etablera relationer med enskilda individer, något som kan leda till att 
organisationer i framtiden har djupa relationer med meningsfulla dialoger med många 

personer ur målgruppen.  

Och så kommer det ett helt nytt sätt att bygga relation direkt, alltså hela ditt nätverk. Alla 
konsumenter och allting. En och en som individer, på sikt kan du ha 1000-tals människor 

som du faktiskt har en äkta relation till, där dom pratar med dig alltså.  
 – Stefan Hyttfors 
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Personliga relationer är något som flera intervjupersoner förklarar som en grundsten inom PR-

utövandet. Strandh menar att i och med att exempelvis en organisation finns närvarande inom 
de sociala medierna och inleder dialoger med målgruppen etableras en relation mellan 

parterna. Relationerna skapas till andra användare inom de sociala medierna och kan används 
både för PR-utövarnas egna verksamheter, exempelvis för att utveckla utövarnas personliga 
varumärke och byråns, och för deras kunders räkning menar Hyttfors. Han beskriver även att 

de sociala medierna kan agera rekryteringsplattform för nya medarbetare.  

En problematik med detta beskriver Crusoe när hon berättar hur vissa kampanjer ibland kan 
ses som lyckade när många har skrivit om dem. Men när skribenterna är PR-utövare som 

berömmer arbetet är frågan om det ska mätas, då de nödvändigtvis själva inte ingår i 
målgruppen. 

De sociala medierna har gett möjlighet till att organisationer nu kan ta kontakt med 
målgruppen utan mellanhänder, de kan föra dialoger direkt med de personer som de önskar 

nå. Tidigare använde organisationerna ofta de traditionella medierna för att nå målgruppen, ett 
steg som helt kan förbises idag genom användandet av de sociala medierna. Strandh menar att 

relationerna medför att personerna i målgruppen känner sig sedda av organisationen.  

Lundin anser att det är viktig att vara personlig i de dialoger organisationer för i de sociala 
medierna. Det kan vara ett sätt att ge organisationen ett ansikte utåt. Intervjupersonen menar 

också att det är en grund för att bygga starka och djupa relationer med målgruppen.  

Om man inte förstår att man verkligen ska vara personlig och låta det lysa igenom så får 
man inte riktigt de här relationerna med kunderna. – Anders Lundin 

Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att på ett enklare sätt nå människor men sättet 

att bygga relationer på har i grunden inte förändras, menar Hyttfors, eftersom det fortfarande 
handlar om att ta kontakt med människor. De människor som företagen skapar relationer med 

kan komma att utveckla samma förväntningar på dialog från andra företag. Företagen blir en 
förebild för hur dessa människor önskar att alla relationer mellan de själva och företag bör 
vara. Det är troligare att de människor som företagen etablerar djupa relationer med 

återkommer för att göra fler affärer i framtiden samt att de pratar om företaget.  

4.3.5 Vikten av transparens 

Crusoe menar att det är viktigt att vara transparent med vem man är, både när PR-utövaren 

vänder sig till bloggare eller har aktiviteter på kunders hemsidor. Det är viktigt för att inte 
vilseleda någon som tar del av informationen.  

Freudenthal beskriver hur han upplever en skillnad på de förväntningar på transparens som 
finns mellan internationella organisationer och svenska konsumenter. Kraven på transparens 

är i hans mening högre hos svenskar än vad de internationella organisationerna ibland är vana 
vid att utöva. 
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Något som är rätt svårt att förklara för till exempel utländska kunder, att i Sverige så 

tycker man att det är jävligt konstigt om du inte berättar vad du gör. Ett stort 
internationellt företag tycker att de har rätt att säga ”Det har du ingenting med att göra” i 

Sverige funkar det inte så, vi är ganska extrema när det kommer till transparens.  
 – Henrik Freudenthal 

Intervjupersonen fortsätter att berätta att vi i Sverige tror att företag försöker dölja något om 

de inte vill delge viss information. Det har skett en förändring mellan hur öppna företag och 
myndigheter är, menar han samtidigt som han tror att detta kommer att utvecklas ytterligare. 

Det eftersom han tycker att det är väldigt farligt för organisationer att försöka göra något dolt, 
där det inte framgår vem som är avsändare.  

Och sen så ska man aldrig, aldrig någonsin försöka göra något i lönndom. Det går åt 
helvete. Det är bara så. Det räcker med att det misstänks, det går åt helvete. Så att, var 

väldigt tydlig, mot bloggarna. Sedan får bloggarna skriva vad fan dom vill, men var väldigt 
tydlig mot dom. – Henrik Freudenthal 

Lundin menar att en förutsättning för att delta i de sociala medierna är att föra öppna dialoger, 
något som organisationerna bör lära sig att acceptera. Han berättar vidare att detta även är en 
av orsakerna till att organisationer är rädda för att börja arbeta med sociala medier, på grund 

av vikten av transparens. Något som hör ihop med rädslan för att få negativa kommentarer, 
något som till slut händer alla som agerar på nätet. Han menar att rädslan kan lindras genom 

att organisationen agerar proaktivt, genom att planera hur de ska agera och vad de ska säga 
om de får vissa kommentarer. Konkret kan detta sammanställas i ett frågor och 
svarsdokument. Strandh menar även att organisationer bör utforma en policy för hur de 

anställda ska agera när de pratar om organisationen inom de sociala medierna, för att fastställa 
att det tydligt framgår vem det är som uttalar sig om eller representerar organisationen. Han 

berättar även att PR-utövarna ofta ses som ett dolt sällskap och att det troligen är därför de har 
låg popularitet. Samtidigt talar Strandh om att han i sitt utövande vill synas mindre, det är 
kunden som ska vara i fokus, en åsikt som även delas av Hyttfors.  

4.3.6 Omvärldsbevakning 

Crusoe berättar att hon använder de sociala medierna mycket till omvärldsbevakning, både i 
yrket men även för personligt intresse. Hon menar vidare att omvärldsbevakning ses som en 

vanlig arbetsuppgift för PR-konsulter. Nu används olika typer av sociala medier som verktyg i 
denna arbetsuppgift, något som hon ser som en naturlig utveckling. Hyttfors delar detta 
resonemang och säger ytterligare att de traditionella medierna är något som han använder sig 

mindre och mindre av i sin totala mediekonsumtion eftersom de sociala medierna på ett bättre 
sätt tillhandahåller den informationen som han eftersöker.  

I omvärldsbevakningen ingår att läsa av sociala medier för att se vad som sägs om kunderna 

och deras produkter menar Lundin. Intervjupersonen menar att man måste avsätta tid till 
omvärldsbevakning och tycker även att behovet av omvärldsbevakning ökat. Detta då de 
dialoger som förs inom de sociala medierna hastigt kan vända åt oväntade håll och i 

situationer som dessa måste PR-utövaren vara beredd på att ge kunden råd fort. Freudenthal 
har många kunder inom mat- och dryckesindustrin, vilket är en industri som lätt blir påverkad 
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av larm och rykten. Rykten kan spridas snabbt via de sociala medierna därför används de för 

att undersöka vad målgrupperna pratar om och för att nå dem.  

Jobbar man med ett företag som till exempel [hamburgerkedja], [färdigmatsproducent] 
eller [dryckesproducent] så kommer det ju komma någonting som säger att ”Det är bensen 

i [läsken]”, ”Det är dioxin i fläskkött”, ”Grisen får stryk” och ”Någon får stryk på en 
[hamburgerrestaurang]” och det främsta, snabbaste sättet det sprids på är självklart 
online. Om man ser på de företagen, målgrupperna är ungdomar i stor utsträckning, och 

vill man nå dom och se vad de pratar om så är det ju i de sociala medierna.   
 – Henrik Freudenthal 

Holmberg menar att organisationer bör ha en strategi för hur bevakningen i sociala medier 
genomförs, just för att veta hur organisationer ska hantera diskussioner som kan uppstå i 
sociala medier. En strategi bör upprättas oavsett om organisationen väljer att arbeta aktiv 

inom de sociala medierna eller inte. PR-byrån där Holmberg är verksam vid bevakar dagligen 
alla digitala medier för deras kunders räkning.  

Strandh menar att de sociala medierna är ett lyssningsverktyg och att de kan komma att 

användas som framtidens motsvarighet till fokusgrupper för att prova och utvärdera nya 
koncept. Lundin uttrycker en liknande åsikt när han menar att research är viktigt att bedriva 
för att få kunskap om hur organisationer bör arbeta för att uppnå en lyckad kommunikation 

via sociala medier. I likhet med detta anser Crusoe att det är mycket viktigare att lyssna än att 
prata, hon berättar även hur många, i hennes mening, gör misstaget att direkt börja lämna 

bloggkommentarer utan att ha studerat bloggens innehåll. På samma sätt som PR-utövaren vet 
hur den ska agera mot affärsjournalister bör den lära sig hur den ska vara mot blo ggare, detta 
är något som underlättar arbetet.  

Jag skulle säga att lyssna är så mycket viktigare. Jättemycket viktigare. Nu ser jag också 

många som gör misstag, kastar sig rakt in i Blondinbellas kommentarsfält och det lyser 
igenom, det lyser tydligt igenom att de inte har en personlig relation till Blondinbellas 

kommentarsfält. – Rebecca Crusoe  

Crusoe anser även att organisationer ofta missar att målgruppssegmentera på ett bra sätt. 
Genom att målgruppssegmentera kan organisationen avgöra om det är rätt personer som 

pratar om organisationen inom de sociala medierna, det räcker alltså inte att bara veta att 
människor pratar om organisationen. Freudenthal lyfter även upp denna aspekt och tar 

ComHem som ett exempel på ett företag som vågar exkludera människor från sin målgrupp. 
Deras reklamfilm där de visar tio kända Youtubeklipp förutsätter att målgruppen känner till 
fenomenen och kontexten för att förstå reklamfilmen.  

Det gäller även att vända sig till kanaler där målgruppen finns, både Freudenthal och Crusoe 
berättar att det finns företag som ser det som en stor framgång att få publicitet i stora, 
traditionella dagstidningar trots att målgruppen tar del av det mediet i väldigt liten 

utsträckning.  
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Jag tänker som på [Företagsnamn] som jobbar så himla traditionellt med PR, där 

pressklipp i Svenska Dagbladet räknas som jätteframgångar, men om man tänker att 
målgruppen faktiskt nästan bara är på nätet så blir det hundra gånger starkare om man 

har kontakt rakt in till folk på nätet […]. – Rebecca Crusoe 

4.3.7 Rådgivande funktion 

Flera intervjupersoner tycker att rollen som PR-konsulter har mot sina kunder är rådgivande, 

eftersom de strävar efter att kunderna själva ska utföra dialogerna med omvärlden. 
Kommunikationsbyrån som Strandh är verksam vid producerar inte blogginlägg åt kunder, de 

förmedlar istället kunskapen för att kunden själv ska kunna producera egna inlägg och kunna 
föra dialoger med sin målgrupp. Det går i linje med Hyttfors åsikt om att förhoppningen är att 
slutkonsumenterna i framtiden kommer att se mindre och mindre av PR-konsulten, då 

organisationerna måste lära sig att själva kommunicera med sin omvärld.  

Lundin menar att det finns ett sätt för hur kommunikation bör, respektive inte bör, bedrivas i 
sociala medier av organisationer och om organisationerna inte har kunskap om detta bör de 

läsa på och eventuellt ta hjälp av en kompetent PR-byrå. 

Likt de sociala medierna vill konsultbranschen skapa förtroende mellan PR-konsulten och 
dess kunder. Genom att PR-konsulten ger råd till sina kunder på ett bra sätt får denne fortsatt 
förtroende från kunderna.  

Konsultbranschen bygger på förtroende om man levererar så att man får fortsätt 
förtroende och de tycker att ”det här hjälpte mig, det här var värdefullt för mig” då brukar 
det sprida sig lite grann så där, ungefär som i sociala medier. – Stefan Hyttfors 

Lundin berättar att kunder ofta kan komma och säga att de vill ha en lika lyckad VD-blogg 
som ett annat företag, då är det PR-konsultens uppgift att backa och fråga varför. Det kunden 
eftersträvar kan vara själva resultatet som VD-bloggen lett till, inte själva verktyget. De kan 

mycket väl vara ett annat verktyg som passar den här specifika kunden bättre. Lundin menar 
även att valet av verktyg bestäms sist, efter att mål och strategier fastställts.  

4.3.8 Vem lyssnar man på när alla pratar? 

Hyttfors anser att gatekeepingfunktionen har förändrats i och med framväxten av de sociala 
medier och hur de påverkat samhället. Nu kan vem som helst publicera vad som helst 

eftersom distributionsmonopolet som massmedierna haft inte fungerar längre. Detta är något 
som inte har inträffat tidigare; att människor kan föra dialoger många-till-många utan att 
hindras av gatekeepers. Han anser att den här förändringen har lika stor betydelse för 

samhället som den industriella revolutionen.  

 Det här är en totalt fundamental förändring i hur människor i hela samhället 
kommunicerar […] Där vi hittills i alla år har levt med att vi måste förbi någon gatekeeper 

som bestämmer vad som ska distribueras. […] Det är det som massmedierna lider extremt 
utav. De är de enda som behöver tjäna på innehållet idag, medan vi andra kan bara göra 
innehållet för att vi har vilken som helst drivkraft. – Stefan Hyttfors 
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I de sociala medierna är det möjligt för människor att skapa innehållet tillsammans, som 

Hyttfors liknar vid ”en kollektiv produktionsprocess” och att det som skapas där kan ändras 
av vem som helst. Antalet kanaler där denna process kan ske har även de ökat. I och med det 

skapas mycket mer innehåll samtidigt som mycket av det är meningslöst. Den stora mängden 
innehåll som skapas kan göra det svårt för PR-konsulten att nå ut med sin information till 
målgruppen. Detta är något som Holmberg poängterar i sitt svar på frågan hur PR-utövaren 

skulle beskriva hur de sociala medierna påverkat utvecklingen i arbetet med marknads-PR.  

Men å andra sidan så är det ju ett väldigt stort brus som inte på samma sätt finns i 
traditionell media. Det är extremt mycket irrelevant information som publiceras och det 

hör ju till så klart men det är ju samtidigt en jäkla utmaning att tränga igenom. 
 – Peter Holmberg 

Han lyfter även upp fördelarna med den stora tillväxten av kanaler. I och med tillväxten av 

och spridningen inom kanalerna har möjligheten att nå ut till målgruppen blivit mycket bättre. 
Det är även något som går att utföra fortare än tidigare och att uppnå en spridning av 

budskapet mellan kanalerna är även det enklare än tidigare. Detta är något som 
intervjupersonen ser som stora förbättringar som de sociala medierna bidragit med för arbetet 
med marknads-PR. 

Möjligheterna är egentligen den stora vinsten, det har ju blivit så pass många fler kanaler, 

[…] så pass stor utveckling inom de här kanalerna. Det kan gå snabbare, det kan vara fler, 
det kan vara mycket mer ringar på vattnet än vad det varit tidigare. Och på det sättet så är 

det ju helt fantastiskt. – Peter Holmberg 

4.3.9 Produkten eller tjänstens vikt 

När intervjupersonerna fick berätta om sina åsikter om hur Bemz, Spotify och Telia iPhone 

Blog använder de sociala medierna blev det tydligt att vikten av en ”bra” produkt eller tjänst 
är stor. Crusoe anser att det är viktigt att komma ihåg att organisationen måste förtjäna att bli 

omtalad i de sociala medierna, har organisationen en bra produkt eller tjänst har de förtjänat 
att det förs dialoger om dem. Hon menar att det är lika viktigt att vara en aktiv samtalspart för 
att förtjäna sitt utrymme i dialogerna som att ha en bra produkt eller tjänst. Detta är något som 

både Hyttfors, Crusoe och Freudenthal tycker att Bemz har uppfyllt i och med deras arbete i 
de sociala medierna.  

Nummer ett är att har du en jävligt bra produkt så kommer du att lyckas. Oavsett vad du 

gör. – Henrik Freudenthal 

Hyttfors som även stödjer åsikten menar att det fortfarande finns företag som tror att de kan 
köpa plats och sen tror att det ska lösa problemet. Freudenthal poängterar att Spotifys tjänst 

sprider sig själv medan Bemz får arbeta mer eftersom deras målgrupp inte letar lika aktivt 
efter organisationens produkter. Båda organisationerna har lyckats använda de sociala 

medierna i sin affärsverksamhet, men de har arbetat på olika sätt. Spotify såg till att delar av 
målgruppen fick ta del av tjänsten och sedan fick de sprida informationen vidare, detta var 
möjligt eftersom produkten var så pass efterfrågad av målgruppen.  
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Alla tjänster som uppfyller användarens önskemål kommer bli framgångsrika. Alltså, som 

Spotify som ni har med i exemplet; folk vill ha musik, de vill välja från allt och de vill ha 
det direkt och man vill ha det gratis och allt det där. Ja, det är klart det funkar. För att det 

var det som efterfrågades. – Peter Holmberg 

Organisationer som inte har lika starka produkter som Bemz och Spotify kan försöka ta åt sig 
av andra organisationers egenskaper vid samarbeten eller att på andra sätt bli förknippad med 

dem. Strandh och Hyttfors menar att Telia försökte med detta i samband med samarbete med 
Apple, när det blev klart att Telia skulle få lansera iPhone i Sverige. Telia startade bloggen 

vid lanseringen av telefonen i Sverige, i syfte att hjälpa användarna av telefonen att komma 
igång med den.146 Freudenthal uttrycker även att det är lättare att försöka ta åt sig av andra 
organisationers egenskaper i sociala medier än vad det är genom traditionell PR.  

Crusoe, som har inblick i arbetet, ansåg att Telia iPhone Blog var ett bra exempel på en bra 

företagsblogg, och att organisationen successivt ökat kundtjänstnärvaron och antalet 
skribenter. Hon nämner även under intervjun hur det går att mäta resultatet av ett engagemang 

genom att ställa frågan; ”Har ökad transparens på hemsidan och ökad dialog på hemsidan, 
gjort att man kanske har fått in färre samtal på kundtjänst?”. Intervjupersonen tycker att det 
är bra av Telia och att det visar att de har som ambition att arbeta långsiktigt och att de har 

insett att det krävs mer för att kunna hantera bloggen på ett bra sätt. Flera av 
intervjupersonerna gick emot Crusoe och anser att Telias bloggsatsning inte är lika 

framgångsrikt som Bemz och Spotifys arbete. Utövarna ansåg att caset inte beskrev vad som 
kunde ses som ett långsiktigt engagemang och såg detta som ett möjligt exempel på vad som 
kan vara ett fall då ett företag misslyckats att uppskatta den tid och de personalresurser som 

krävs för att driva en satsning i de sociala medierna. Men detta kan även innebära att målen 
med bloggen förbisetts av de övriga intervjupersonerna då ingen av dessa presenterat liknande 

observationer kopplat till minskad belastning på kundtjänst baserat på caset.  

4.4 PR och dess framtid i sociala medier 

Under våra intervjuer försökte vi även få en bild av hur utövarna ser på professionens fortsatta 
utveckling. Det är svårt, om inte omöjligt att förutspå framtiden. Men vi ställde trots allt 

frågan med målet att försöka se om det eventuellt fanns gemensamma åsikter mellan våra 
intervjupersoner som skulle kunna peka på en trend inom branschen. Även om åsikterna var 

skilda lyckades vi urskilja några åsikter som delades av fler än en intervjuperson.  

4.4.1 Sociala medier, när nytt blir gammalt 

De sociala medierna är här för att stanna enligt flera av intervjupersonerna. I vilken form de 

tror att de sociala medierna kommer finnas kvar i skiljer sig något. Holmberg väljer att dra 
paralleller till hur kanalerna utvecklats till den struktur de existerar i idag och berättar hur 
osannolikt han anser att det är att de sociala medierna bara kommer att vara en fluga och 

sedan försvinna. 

                                                 

146
 http://www.teliaiphoneblog.se/?p=8, hämtad 2009-12-14 
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Nej. Det tror jag inte, säkert specifika. Alltså det kommer alltid, det kommer en Lunarstorm 

och den försvinner igen. Alltså kommer det säkert alltid att gå, tjänsterna utvecklas och blir 
bättre och så vidare men sociala medier kommer inte att dö, de kommer bara att ta över.

 – Peter Holmberg 

Bortsett från den gemensamma åsikten om att de sociala medierna är här för att stanna blir 
materialet från intervjuerna något mer nyanserat och åsikterna skiljer sig något mellan 

intervjupersonernas uppfattning om framtiden. När Crusoe ombeds svara på samma fråga, om 
hon tror att de sociala mediernas popularitet kommer att avta svarar hon; ”Nej. Men jag tror 

att diskussionen om det som en enskild […] metod eller enskilt kanalval kommer definitivt 
minska”. Hyttfors väljer även han att sia hur förändringen av sociala medier som kanal 
förutspås utvecklas, enligt honom är det en ny produktionslogik som kommer att bli aktuell 

och om några år har de sociala medierna en självklar plats i det kommunikativa arbetet.  

Egentligen vill jag säga att de flesta tror att vi pratar om en ny mediekanal snarare än en 
helt ny produktionslogik då, och jag tror att på samma sätt som termer såsom webbyråer 

och sånt kommer försvinna så kommer termer som sociala medier också att försvinna. […] 
Jag tror att här och nu är det en fluga, alla vill prata sociala media, alla är nyfikna på det, 
som konsult vill man erbjuda det, annars är man liksom helt off. […] Så att det blir ju 

jättekonstigt att referera till det [sociala medier]… – Stefan Hyttfors 

Freudenthal poängterar att han ser de sociala medierna som väldigt upphaussade i dagsläget. 

Detta tror han kommer att förändras, men i likhet med de tidigare omnämnda 
intervjupersonerna tror även han att de sociala medierna som plattform kommer att fortsätta 
att existera, men nödvändigtvis inte med samma genomslagskraft som det har i dagens 

kommunikativa miljö. Han menar att det i framtiden inte räcker att finnas på Internet utan 
målgruppen kommer att ställa högre krav på innehållet och hur deltagandet ser ut.  

Nej. Det kommer den inte. Däremot så kommer hippfaktorn försvinna. Betydelsen kommer 

ju finnas kvar i vissa grejer men jag tror väl att bara för att det finns på nätet så är det inte 
intressant. – Henrik Freudenthal 

Freudenthal fortsätter med att förutspå hur de sociala medierna även kommer att ändra form 

baserat på hur användarna bestämmer sig för att kommunicera och vilka de väljer att lyssna 
på. Han drar liknelser mellan hur användarna av sociala medier kommer att börja prioritera 

vad de väljer att ta emot mer än vad de gjort tidigare. 

Det blev ju lite såhär att hela Facebook viruset, här är jag, har mina polare och helt 
plötsligt känner jag hela jävla världen och har 5000 nära vänner på Facebook. Och sen 
tröttnar man där någonstans och känner att jag vet inte ens vad dom heter egentligen, och 

så smalnar det ner, sen kommer man tillbaka till den här mindre gruppen igen. […]Jag tror 
att PR följer med den trenden. – Henrik Freudenthal 

I samband med detta citat berättar Freudenthal hur det i dagsläget stora nätverket av kontakter 
och kommunikation kommer att smalnas ner i takt med att de sociala mediernas popularitet 
som nytt fenomen avtar. Han trycker på att de sociala medierna fortfarande kommer att vara 

en väldigt viktig kanal, men att det nödvändigtvis inte kommer finnas lika många direkta band 
från person till person.  
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Avslutningsvis beskriver Hyttfors sin syn på hur de sociala medierna kommer att fortsätta att 

utvecklas, och att det enligt honom är osannolikt att de sociala medierna vänder i sitt spår och 
går tillbaka i utvecklingen. 

Det är ju klart att inte den stannar. Det vore ju lika osannolikt som att säga ”Man uppfann 

tryckpressen, men efter ett tag så tyckte alla det var tråkigt att läsa tidningar så man gick 
tillbaka till att sätta oss och lyssna på bara prästen”.  – Stefan Hyttfors 

4.4.2 PR högre upp i värdekedjan 

De flesta av PR-utövarna som har ingått i undersökningens urval delar åsikten om att PR 
kommer att bli en allt viktigare funktion. Självklart bör man även ha i åtanke att åsikten kan 

påverkas av det faktum att det är intervjupersonernas arbetsområde. På så sätt är det omöjligt 
att presentera en objektiv bild av PR:s uppfattade värde i just denna undersökning men några 
av våra observationer var detta till trots intressanta för undersökningens syfte.  

Strandh som tidigare själv arbetat inom reklam beskriver sin syn på utvecklingen och hur PR 

samt reklam kommer att förändras i hans mening. Han tror att PR-branschen har en ljusare 
framtid än reklambranschen. 

Jag kommer ifrån reklambranschen från början, valde för mer än ett halvår sen att kliva ur 

och sälja min del av en traditionell reklambyrå med 15 personer anställda därför att jag 
insåg att det är var sociala medier som jag ville jobba mest med och framför allt för att den 

traditionella reklambranschen håller på att gå sönder och dö sakta men säkert. 
 – Niclas Strandh 

Prognosen för reklam i jämförelse med PR:s framtid ter sig något dyster utifrån detta citat. 

Men Strandh är inte ensam om att ha gjort liknande observationer; ”Nej, alltså man ser ju 
utvecklingen idag. Så blir det ju allt mindre av marknadsbudgetarna på reklam och mer PR” 
berättar Freudenthal. Detta visar på hur intervjupersonerna upplever att PR får en allt större 

vikt för företagens kommunikativa arbete, Hyttfors delar även denna åsikt.  

[…] i förlängningen tror vi att reklam, om vi tänker oss perspektivet att vi sänder budskap 
om oss själva som ska vara så förskönande som möjligt, det kommer bara att funka sämre, 

sämre och sämre. – Stefan Hyttfors 

Crusoe beskriver hur PR får utökat ekonomiskt stöd hos organisationer, men poängterar att 

detta inte är skrivit i sten då det mycket väl kan förändras i takt med hur företagen anpassar 
sig till sin omgivning och interagerar kommunikation i andra verksamhetsområden.  

[…] PR som disciplin blir ju viktigare och viktigare, eller alltså fler, större delen av 
marknadsbudgetarna läggs på PR, […] när vi har de nya digitala möjligheterna så tror jag 

att den fördelningen av budgetar kanske är annorlunda. Jag tror att PR, PR som helhet 
kommer att växa, men sedan återigen tror jag att sociala medier blir mer och mer ett 

integrerat tänk i [strategierna] överhuvudtaget. – Rebecca Crusoe 

Ett exempel på faktorer som kan påverka förändringen lyfts fram när Lundin beskriver de 
möjligheter sociala medier har i framtidens produkter. Där de sociala medierna tidigt 

inkluderas i processen ”Och så tror jag inte riktigt det [ sociala medier] kommer att vara i 



En genväg genom den jävla triangeln  Ida Fredriksson & Robin Rutberg Goncalves  

43 

framtiden, utan det kommer bli mer […]en del av helheten”. Det syftar till att sociala medier i 

dagsläget ofta används som ett tillägg till en produkt men att i framtiden kommer de sociala 
aspekterna inkluderas i produkten på ett tidigare stadium och även bli en del av produkten. 

Om PR-funktionen nu upplever en ökning i budgeten gentemot reklam kan de nya digitala 
möjligheterna som Lundin beskriver även innebära att budgeten för kommunikation inom 
sociala medier flödar genom andra vägar än just PR-funktionen. Detta resonemang stöds av 

en tredje intervjuperson, Hyttfors, som förutspår att kommunikationsavdelningar kommer att 
upphöra till förmån för ”den diagonala processen av att hur alla i företaget jobbar med 

kommunikation, affärsutveckling, kundservice allting sånt”.  

Hyttfors beskriver även hur tilltron för kommunikationens möjlighet att hjälpa en organisation 
med att nå sina mål brister, vilket visas genom att organisationer har en tendens att i tuffa 
tider spara in just på de kommunikativa delarna i organisationen.  

Det känns konstigt tycker jag, organisationer har jobbat så många år med en typ av 

marknadskommunikation som de bevisligen inte tror på, varje lågkonjunktur så kapas det i 
budgeten för marknadskommunikation. Om någon kapar 20 procent i en budget så tror inte 

denne att investeringen ger mer pengar tillbaka än vad som stoppas in i den.  
 – Stefan Hyttfors 

4.4.3 Egna kanaler eller ”off site”?  

När intervjupersonerna ombeds att berätta hur det framtida användandet av de sociala 
medierna kommer att utvecklas, spår Hyttfors att det är ”off s ite” som kommer att bli nästa 

trend inom användningen av de sociala medierna. Han menar att så här långt har det 
fokuserats på att driva trafik till organisationernas egna hemsidor men att det börjar övergå till 
att föra dialoger med målgruppen på kanaler som inte är organisationens egna utan där 

målgruppen finns. 

… om vi kallar det kanaler, så finns det då både blogg, Twitter och sajt och det tycker jag 
då är en tydlig riktning nu att, som jag sa i ett läge, att mycket mer framöver nu kommer att 

handla om ”off site” vad gör vi på en mängd olika platser, lika logiskt att, liksom när man 
har jobbat med reklam hittills så har man aldrig satt stortavlorna runt om kontoret, utan 
man har satt upp dom där folk är.  – Stefan Hyttfors 

Åsikten bestrids dock av Crusoe som menar att de egna kanalerna kommer att spela en stor 
roll för den fortsatta utvecklingen av användningen av de sociala medierna. Det är ett led i att 

göra arbetet mer anpassat efter målgruppen och för att göra organisationerna till mer aktiva 
deltagare i dialogerna.  

[…] jag tror att nästa grej är genom de egna kanalerna, en långsiktighet, göra sitt material 

mer diskussionsvänligt, och vara en mer aktiv part genom egna bloggar och såna. Det tror 
jag definitivt är nästa grej. – Rebecca Crusoe 

4.4.4 Mätbarhet viktigt nu, men viktigare senare 

Crusoe fortsätter med att spå att långsiktighet blir nästa mål för organisationer med deras 
arbete i de sociala medierna under 2010. Organisationerna har nu sett att det fungerar att 
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använda sociala medier för att uppnå effekt, nästa steg blir därför att arbeta mer långsiktigt 

med verktygen och att utveckla långsiktiga mätmetoder för att mäta effekterna.  

2010 kommer bli året då långsiktighet blir liksom ledordet i sociala medier, nu har alla 
sett, många gånger om att ”Man kan få kampanjeffekt” nu måste man hitta långsiktighet 

och långsiktiga mätmetoder också. – Rebecca Crusoe 

Hon berättar även att en faktor som kan avgöra om kunden ska arbeta med sociala medier är 
kompetensnivån inom kundens organisation. Kunden kan vara van vid att mäta 

kontaktkostnad per kontakt, vilket skapar en utmaning för PR-utövaren att visa att det finns 
sätt att mäta aktiviteter inom de sociala medierna.  

Det lyfts även fram att mätbarhet är väldigt viktigt för att legitimera den egna yrkesrolle n. 

Lundin berättar att det är viktigt att kunna mäta sina resultat för att kunna visa kunden att PR-
utövaren gjort ett bra arbete.  

[…] men jag tror att det kommer vara fortsatt viktigt, det är ju viktigt för oss om inte annat, 

att vi vill visa våra uppdragsgivare att vi gör ett bra jobb. Vi har ju alltid avstämningar där 
man diskuterar resultat, och rent historiskt har det alltid rört sig om pressklipp och att man 
tittar på det antal pressklipp hur det har varit positivt eller negativt. Det är någonting som 

vi försöker komma ifrån, inte minst via sociala medier som kanske påverkar en väldigt stor 
grupp men där det inte syns i nåt pressklipp.  – Anders Lundin 

Freudenthal tar upp att det tidigare handlat om att visa upp hur mycket publicitet kunden fått 
redovisat i spaltcentimeter från olika tidningar. Det har nu övergått till att se om budskapen 
har nått målgruppen, men för att kunna uttala sig om det behöver tydliga mål vara bestämda i 

början av arbetet.  

Och sedan kommer ju steget nästa gång att man [frågar] men fick vi fram vårt jävla 
budskap? […] Man måste ju bestämma innan att vi vill få ut den här produkten och säga 

”Den handlar om det här”, tar de emot de kärnvärdena och budskapen? Ja då har vi 
lyckats.  – Henrik Freudenthal 

Han fortsätter med att berätta att det finns två sätt att mäta resultat, antingen genom att mäta 

den direkta försäljning eller via varumärkesundersökningar. Han tycker att 
varumärkesundersökningar inte är svåra att genomföra tack vare att de sociala medierna gjort 

det trendigt att uttrycka sin åsikt, därför har det blivit lättare att få svar på frågor som ställs. 
Han anser även att reklam ”är den lata vägen” att få ut sitt budskap på, ”Det kan vara 
oerhört effektivt. Men det är väldigt enkelt att säga vi fick ut vårt budskap det var två miljoner 

som såg det.” Det satsas allt mer pengar på PR nu, men vikten av mätbarhet har inte 
förändrats. En marknadschef som agerar uppdragsgivare för en marknadsåtgärd måste kunna 

visa sin chef att pengarna som investerats i åtgärden har gett resultat, och verktygen som gör 
det möjligt att mäta detta blir bara fler och fler berättar Freudenthal.  

Hyttfors anser också att vikten av mätbarhet inte har förändrats och den kommer att stanna 
oförändrad. Han tycker inte att kommunikationsbranschen har kunnat motivera 

kommunikationens betydelse för organisationer, utan kommunikation är fortfarande ett 
affärsområde som ännu inte professionaliserats. Resultat som grundas på god mätbarhet kan 
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hjälpa PR-utövarna att visa sin betydelse för organisationen och även vikten av 

kommunikationen. 

Lundin lyfter upp problematiken med att mäta resultat i de sociala medierna. PR-utövaren vill 
mäta dialoger och relationer, kvalitativa mätningar, men det är väldigt svårt. De kvantitativa 

variablerna kan man mäta väldigt enkelt tack vare Internets utformning. Det som sker i trafik, 
besök och vad som leder till affärer kan man mäta relativt enkelt.  

Strandh tar upp begreppet ”return of involvement” (ROI), och att det där ingår att mäta flera 
olika parametrar för att kunna se vad deltagandet som organisationen satsar på ger för 

effekter. Han kopplar samman det med de kvalitativa mätmetoderna och menar att de är 
mycket mer värda än de kvantitativa.  

Det handlar om att både jobba med kvantitativ och kvalitativ mätning och att vikta dessa. 

En inlänk kan vara mycket mer värd än x antal besökare, därför att det är ett engagemang. 
Det är någon som faktiskt tycker att det är så viktigt att de länkar till det. Kommentarer 

väger tyngre kontra hur många som varit på din sajt: får du ett antal kommentarer då har 
du ett antal besökare som är engagerade, även om det är negativa eller positiva. Om de 
negativa blir bra eller dålig PR för dig beror även på hur man hanterar det och vilken 

kvalitet det är på dem. – Niclas Strandh 

Holmberg tror att det kommer att bli svårt för många företag att förstå att de inte kommer att 

få siffror på exakt vad deras investering gett, eftersom siffrorna blir väldigt subjektiva. 
Däremot går det att bland annat få fram siffror för vad satsningen hade för effekt och hur 
många som engagerades, men organisationerna måste även lära sig att tyda siffrorna.  

4.4.5 Utvecklingens motor 

Vid frågan om vad PR-utövarna tror kommer driva den framtida utvecklingen av de sociala 
medierna tror flertalet av intervjupersonerna att det är användarna som kommer att driva 

utvecklingen. Vad som blir nästa steg är omöjligt att uttala sig om eftersom förändringar kan 
inträffa väldigt fort, men Freudenthal tror att användarna kommer att fortsätta använda de 
sociala medierna så länge som de upplever att de får ut något av det. Han menar även att en 

stor drivkraft för många av de som använder de sociala medierna idag är för att bli bekräftad.  

Det är ju alltid användarna som kommer att driva utvecklingen. Frågan är ju vad nästa 
steg är, det är ju helt omöjligt att säga. Det var inte så länge sedan som Internet bara var 

en fluga. Men, jag tror att utvecklingen kommer att fortsätta så länge dom som är aktiva i 
digitala sociala medier får ut någonting av det. Än så länge så är det de flesta, gör det bara 
för att känslan av att bli bekräftad.  – Henrik Freudenthal 

Lundin stödjer detta synsätt och menar att det är ” vårt beteende och vår önskan om att 
kommunicera med andra” som driver utvecklingen. Tekniken som gör kommunikationen 

möjlig är inte drivkraften utan den är bara ett verktyg för att kunna föra dialoger med andra i 
samma situation. Att kommunikationen sker på Internet blir en naturlig utveckling eftersom 
det är den plats där de människor som man önskar föra dialoger med finns.  
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Ja jag tror så här att vårt beteende och vår önskan om att kommunicera med andra tror jag 

kommer att driva den. Jag tror inte att det är teknik som driver den utan det är snarare det 
här just att vi vill prata med andra som är i samma situation som oss själva.[…] Det är en 

naturlig del av hur vi vill prata med andra, vi gör det på nätet för det är det lättaste stället 
att nå såna som vi vill prata med, som vi vill ha information av. – Anders Lundin 

Holmberg är ytterligare en intervjuperson som stödjer de andra intervjupersonernas 

resonemang och menar att även användarvänligheten kommer att föra utvecklingen vidare. 
Han tror att det som till slut kommer att driva utvecklingen är användarnas önskemål. 

Holmberg fortsätter med att förklara hur det i hans mening är användarnas önskan om at t inte 
styras av andra, utan att vara obehindrad i åsikt, tidpunkt och forum beträffande deras 
kommunikation som gör att de sociala mediernas popularitet inte kommer att avta. 

Drivkraften tror han är viljan att bli uppmärksammad av andra.  

Det är det här man önskar med att kommunicera: Var man vill, när man vill och med vem 
man vill och möjligheten att bli hörd och sedd. Det finns en extremt stor efterfrågan på blir 

hörd och sedd. – Peter Holmberg 
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5 Analys 

Här presenteras det material som tillgodogjorts under studien i relation till dess teoretiska 
bakgrund. De olika underkapitlen har fått titlar som presenterar deras respektive innehåll och 

ger en bild av de kärnfrågor som adresseras i dessa stycken.  

5.1 Sociala medier, här för att stanna och utvecklas 

De PR-utövare som vi har haft möjlighet att intervjua i vår undersökning verkar samtliga vara 

överens om att de sociala medierna är här för att stanna. Den mest målande beskrivningen av 
denna åsikt visar Hyttfors då han belyser hur osannolikt det skulle vara att sättet att 
kommunicera skulle regregera och återgå till ett äldre sätt och han likställer de sociala 

mediernas framväxt med uppfinnandet av tryckpressen. I hans mening är det osannolikt att 
folk skulle sluta läsa den tryckta skriften och återgå till att lyssna på prästen i kyrkan. 

Liknelsen kan tyckas vara extrem, men likväl visa sig vara sann, det är svårt att avgöra så här 
nära inpå de förändringar som sker.  

Det finns även vissa förväntningar på att de sociala medierna kommer att utvecklas och 
förändras från hur de ser ut idag. Dessa förväntningar visar hur intervjupersonerna dels ser 

förändringar i framtiden för de olika verktygen och plattformen i sig. Holmberg berättar hur 
de olika tjänsterna kommer att ersätta varandra allt eftersom de sociala medierna utvecklas. 

Crusoe, Freudenthal och Hyttfors berättar även hur de tror att de sociala medierna kommer att 
diskuteras mindre som ett fenomen, eftersom att de mer och mer kommer att inklude ras i vad 
som ses som den dagliga kommunikationen. Det kommer att pratas mindre om de sociala 

medierna som ett enskilt kanalval, ”hippfaktorn” kommer att avta för att sedan försvinna och 
termen i sig kommer spås följa denna utveckling då vikten av att erbjuda kommunikation 

genom sociala medier som en tjänst avtar. Det blir mindre viktigt för att poängtera PR-
utövarens arbetsområden gentemot deras kunder. Studiens utgångspunkt om de sociala 
mediernas vara eller icke vara verkar befinna sig i linje med vad både de intervjuade utövarna 

och bland andra Brown och Solis i teorin anser. 

Sättet att namnge både Web 2.0 och PR 2.0 indikerar att utvecklingen ses som linjär men 
bygger även förväntningar inför framtida utvecklingar med andra versionsnummer. Hyttfors 

liknade tidigare förändringen med tryckpressens uppfinnande och demokratiseringen av 
information. Sättet han ser på de sociala medierna går att likna med Browns sätt att beskriva 
hur de ”vanliga människorna” har tagit makten som tidigare tillhörde organisationen. När det 

kommer till de enskilda människornas ökade makt i kommunikationen verkar även det 
stämma in i resonemanget. Kopplas detta till Hyttfors inledande liknelse går det att dra 

slutsatsen att människor ogärna medvetet kommer att lämna tillbaka den makten till de 
traditionella medierna. 

5.2 Utvecklingens motor 

Flera av undersökningens intervjupersoner beskriver hur användarnas efterfråga kommer att 
driva utvecklingen av de sociala medierna. Utvecklingen påverkar i sin tur även hur PR-yrket 
kommer att utvecklas om man tar Grunig, Grunig & Doziers Excellence-teori i beaktande. I 

teorin beskrivs det hur en organisations strategiska arbete i förhållande till sina intressenter 
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(inom marknads-PR oftast konsumenter) existerar kring en kärna bestående av lyckad 

kommunikation. Om effektiv kommunikation är nyckeln till att hjälpa en organisation att nå 
sina strategiska mål borde det medföra att vikten av kommunikation även påverkar betydelsen 

för PR-utövarens arbete.  

För att vikten av PR-utövarens arbete i organisationens ögon ska kunna påverkas måste även 
PR-utövaren kunna visa hur kommunikativa aktiviteter kan påverka en organisations mål, att 
kommunikationen är effektiv i både organisationens och Grunig, Grunig & Doziers 

bemärkelse. Detta resonemang får även stöd av Lundin när han berättar att mätbarheten är 
viktig för att kunna legitimera sitt arbete för en kund. Ytterligare stöd hittar vi hos Solis & 

Breakenridge som även de beskriver utmaningarna som uppstår för utövarna när de går från 
en epok då pressklipp var ett bevis på ett lyckat arbete till en kommunikativ miljö där 
användare inte längre samlas kring de stora medierna i samma grad som tidigare. Utövarnas 

utsagor visar på att kommunikation ännu inte värderas högt i företag. Det går därför att se det 
som ett motsägelsefullt beteende när företag gör stora satsningar inom området samtidigt som 

de anser att kommunikation inte har någon större betydelse för att företaget ska lyckas uppnå 
sina mål.  

5.3 Mätbarhet, från viktig faktor till egen bransch 

Information och kommunikation sprids i andra kanaler än vad de gjorde under massmediernas 
storhetstid. När kommunikationens färdväg har förändrats måste sättet att mäta den även 
anpassas efter detta. Genomslaget går inte mäta i pressklipp som Solis berättar och Lundin 

beskriver arbetet med att mäta effekten av kommunikationsaktiviteter som problematiskt. Det 
är lättare att mäta kvantitativa variabler såsom antal sidvisningar, länkar och kommentarer än 
att mäta mer kvalitativa variabler. Men många framtida möjligheter att mäta och utvärdera det 

kommunikativa arbetet visar sig om man ser på O’Reillys beskrivning av Web 2.0-tjänsterna, 
som samtliga sociala medier är del av.  

Merparten av Internets innehåll existerar på de mindre webbplatserna anser O’Reilly, men 

även om en stor del av dialogerna existerar inom de största webbplatserna får inte de mindre 
webbplatserna förbises. Detta nämner även Chris Andersons Long Tail- teori i ett perspektiv 

om försäljning och kommunikation, men sett ur ett mätbarhetsperspektiv är även där de 
mindre webbplatserna faktorer att ha i beaktande. Inte bara ur ett kvantitativt men även ur ett 
kvalitativt perspektiv är det då statistiskt högst sannolikt att det viktigaste innehållet att 

analysera går att finna bland just någon av de mindre webbplatserna.  

Mätning och presentation av statistik från webbtjänster och användarmönster utgör i sin tur 
information. Information är en aspekt som ska ses som en källa till konkurrenskraft vilket 

O’Reilly beskriver och företag som exempelvis Google applicerat som en uppmärksammad 
och lyckad affärsmodell. I takt med att mängden statistik och kunskap om beteendemönster på 
Internet ökar kommer det även uppstå kraftfullare metoder för att mäta resultatet av 

kommunikationsaktiviteter. Men det är omöjligt att se om aggregatet av den kvantitativa datat 
kommer att kunna fylla de behov som Strandh beskriver av att kvalitativt kunna mäta 

engagemang. Även Breakenridge berättar om behovet av denna sort av mätningar för att 
kunna tolka tonen och kunna mäta de relationer som organisationerna skapar med sina 
målgrupper. När Brown beskriver frågan om mätbarhet berättar han hur mätningarna bäst 

utförs av tredje part då PR-utövarna i hans mening inte har de relevanta kunskaper som krävs. 
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Oavsett om denna bedömning är korrekt återspeglas den inte av intervjupersonerna i 

undersökningen. Några intervjupersoner har berättat hur de själva gör för att mäta 
genomslaget, men ingen har sett sig själv som mindre lämpliga att utföra denna mätning. Ser 

man på vikten av objektivitet i de här mätningarna är Browns beskrivning av hur mätbarhet 
ska gå till närmare en objektiv sanning än om utövarna själva även presenterade resultaten av 
deras aktiviteter. Detta trots det ständigt expanderande antalet företag som specialiserar sig på 

den typen av mätningar. 

Användarna som tidigare sagts är den drivande faktorn för hur de sociala medierna, och 
således även PR-utövarnas arbete, kommer att utvecklas, beskrivs även de som en viktig 

variabel i utformandet av Web 2.0-tjänsterna. Thackeray m.fl. anser även att det är 
användarna som utgör kärnan för arbete i de sociala medierna. Det är de som genererar 
merparten av innehållet och även materialet som används för att mäta resultatet av det 

kommunikativa arbetet. Då användarna inte alltid är en organiserad grupp med ett gemensamt 
mål är det svårt att förutsäga vartåt denna utveckling kommer bära hän, men det är fortfarande 

viktigt att PR-utövarna håller sig ajour med utvecklingen då den kommer att definiera deras 
framtida arbete. 

5.4 Vägen ut, användarna bestämmer kanalen 

När intervjupersonerna beskriver vad de tror kommer vara nästa steg i kommunikationen för 
organisationer via sociala medier utkristalliseras två syner på utvecklingen. Synerna kan till 
en början ses som motsägande.  

Crusoe beskriver hur hon tror att de egna kanalerna hos organisationerna kommer få en allt 

större roll i deras kommunikation. Förändringen beskriver hon som en del i arbetet med att 
anpassa sig efter deras målgrupper men även att få organisationerna mer engagerade och 

aktiva i dialogerna. Hyttfors presenterar en förväntning som till synes går stick i stäv med 
Crusoes förväntningar och beskriver hur ”off site” kommer att bli viktigare, alltså 
kommunikationsåtgärder som sker utanför de egna digitala plattformarna. Mycket fokus har 

enligt honom legat på att försöka driva trafik till de egna plattformarna men han beskriver 
utvecklingen som att det mer och mer kommer att börja handla om att kommunicera med 

målgrupperna där målgrupperna redan finns. I teorins kapitel om transparens visas även hur 
Merman Scott beskriver att det är viktigt för organisationer att dels vara synliga men även att 
vara synlig just där deras intressenter existerar. Vi tolkar detta som att det som är avgörande 

om ett företag existerar i framtiden är om de är närvarande där deras målgrupper existerar.  

Även om det till en början kan se ut som att Crusoes och Hyttfors åsikter strider mot varandra 
går det även att se det ur perspektivet att kommunikationens kanaler kommer att förändras 

och bli allt mer inkluderade i en organisations dagliga verksamhet. Kommunikationen kan 
sedan, som Crusoe beskriver, anpassas efter organisationers målgrupper och mynna ut där 
dessa människor finns. Utifrån detta tyder vi att företag som inte anpassar sin kommunikation 

efter målgruppen, inte utgör någon större konkurrenskraft till de företag som väljer att anpassa 
sig efter denna förändring. 

När man ser på de här två olika sätten att tolka intervjupersonernas utsagor fås mer klarhet om 

man återigen ser på O’Reillys teser som definierar Web 2.0. Tjänster skapas inte så att de 
begränsar möjligheten för användarna att sprida informationen eller innehållet till andra 
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plattformar. Det är viktigt att ha i åtanke är vad som tidigare sagts både i teorin och under 

undersökningens intervjuer om hur användarna driver utvecklingen av de sociala medierna. 
Om vi förutsätter att teorin och intervjupersonerna gör rätt i denna bedömning kommer även 

användarna vara de som bestämmer om information som publiceras på ett företags egna 
plattformar kommer ta sig vidare eller inte. Synen tycks delas av Crusoe som avslutningsvis 
även nämner hur det är viktigt att göra det tillgängliga materialet diskussionsvänligt och på så 

sätt uppmuntra målgrupperna till att själva delta i diskussionernas spridning. Detta kan visa på 
att de företagen som lyckas i sin kommunikation är de som har ansträngt sig för att skapa 

relationer och dialoger med sin målgrupp, medan passiva företag försvinner i bruset.  

5.5 Två öron och en liten mun mot omvärlden 

De sociala medierna beskrivs av Strandh och Crusoe som kanaler där det uppstått nya 
möjligheter att analysera och ta del av en organisations omvärld. Strandh utvecklar det 

ytterligare och menar att det finns potential att använda de sociala medierna som en framtida 
ersättare av fokusgrupperna där organisationer får nya möjligheter att pröva koncept gentemot 

en större målgrupp än vad som tidigare varit möjligt. Utövarna visar en öppen bild av vilka 
möjligheter de sociala medierna erbjuder både inom typisk marknads-PR och inom 
omvärldsbevakning. 

Det är mycket viktigare att lyssna i de sociala medierna jämfört med att prata berättar Crusoe, 
hon fortsätter med att beskriva hur många gör misstaget att prata innan de lyssnat och skapat 
sig en bild av den aktuella diskussionen. I enlighet med detta ställer sig även Porter, Sweetser 

& Chung bakom inställningen att det är av större vikt att inledningsvis lyssna än att själva 
prata inom de sociala medierna. Resonemangen visar att det är viktigt att bevaka sin omvärld, 
för att företag ska få kunskap om hur de bör kommunicera med sin omvärld, men Solis 

observationer indikerar att det fortfarande finns behov av och möjligheter till förbättring. 

Olika personer kräver olika tilltal för att en kommunikationsaktivitet inte ska slå tillbaka med 
negativa konsekvenser, något som även Freudenthal vittnar om. I linje med detta berättar 

Lundin hur han anser att research är viktigt för att en organisation ska kunna uppnå lyckad 
kommunikation genom de sociala medierna. Solis beskriver i sin PR 2.0-teori om hur utövare 

allt för sällan tar sig tid att förstå den kommunikativa miljö de väljer att delta i och detta är en 
av de teser han driver hårdast i övergången till PR 2.0. Andersons utspel mot PR-utövare i sin 
blogg är ett exempel på de konsekvenser som bristen på omvärldsanalys kan leda till, som 

även studiens intervjupersoner vittnar om. Ännu en gång visas vikten av omvärldsbevakning 
och att det är ytterst viktigt att PR-utövarna anpassar sig efter den förändrade kommunikativa 

miljö som idag utgör deras verklighet.  

Detta resonemang får även stöd av Holmberg som menar att det bör finnas en strategi för hur 
organisationer planerar sin omvärldsbevakning. Det är något som även Breakenridge lägger 
vikt vid då hon anser att organisationers strategiska planer bör utgå från en förståelse av vad 

som är relevant för organisationens målgrupper innan organisationen anstränger sig för att nå 
ut till målgrupperna. 
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5.6 Relation, relation, relation 

Flera intervjupersoner vittnar om att sociala medier har skapat nya möjligheter till att inleda 
och underhålla relationer med sina målgrupper. Wright & Hinson instämmer i denna 

förändring och uppmärksammar även hur de olika målgrupperna minskat i storlek men ökat i 
antal, en observation som går hand i hand med Andersons Long Tail-teori. Detta ser vi som en 
kvittens på att uppmärksamheten inte bara fokuserar på ”huvudet” i den långa svansen utan 

hela grafen med deras nischer och mindre målgrupper i likhet med Holmbergs beskrivning av 
dessa utmaningar. 

De personliga relationerna beskriver Crusoe som en grundsten inom PR-utövandet där även 

Strandh poängterar hur de dialoger organisationer bedriver med sina målgrupper skapar just 
relationer mellan de två parterna. Det är något även Kent & Taylor beskriver som en av de 
positiva effekterna av dialog mellan en organisation och dess målgrupper. Elimineringen av 

mellanhänder och gatekeepers har ökat möjligheterna för organisationen att skapa relationer 
och stärka målgruppernas känsla av att de blir sedda av organisationen enligt Strandh.  

Den tvåvägssymmetriska kommunikationen som beskrivs som en normativ modell av Grunig, 

Grunig & Dozier verkar sakna följare bland vårt urval. I likhet med vad kritiken mot modellen 
säger så beskriver utövarna sällan de fördelar som deras målgrupper kan få som likvärdigt 

med deras egna mål. Utövarna uttrycker en förståelse av att målgrupperna motiveras av ett 
egenintresse och sättet de väljer att beskriva detta går att likna med mixed motive modellen 
där en blandning av de två tvåvägsmodellerna ingår i arbetssättet. 

Hyttfors beskriver möjligheterna till att använda de sociala medierna som 

rekryteringsplattform. Det visar hur relationsbyggandet inte alltid sker mellan organisationer 
och dess kunder utan även att det kan ske mellan de enskilda utövarna. Crusoes resonemang 

om hur PR-utövare själva diskuterar varandras arbete genom de sociala medierna till den grad 
att det gör det oklart för hur kommunikationen skall mätas bekräftar till viss del denna 
kommunikation mellan utövare. 

Relationer och vikten av dessa i PR-utövandet får stöd både i teorin och av 

intervjupersonerna, vilket inte förvånar om vi utgår från bland annat Breakenridges ordval när 
hon definierar PR. Men vikten av relationer kan tyckas blivit mer påtaglig i och med de 

sociala mediernas framväxt då även dialog, som beskrivs som relationens grundsten, uppfattas 
ha fått en allt större vikt och uppmärksamhet. Detta märker vi både i de nyare PR 2.0-
teorierna och i intervjupersonernas utsagor om vi jämför dessa med McQuails mer klassiska 

kommunikationsteorier. 

Om PR-utövarna ger möjlighet till organisationer att delta i dialoger och skapa re lationer ger 
det förutsättningar för att direkt nå de människor som de önskar nå, i enlighet med 

Freudenthals beskrivning av triangeln. Något som sociala medier i hög grad ger möjlighet till 
enligt Kent & Taylor och Breakenridge i teorin. Crusoe lyfter fram att organisationer inte 
förstår detta, när de tror att de inte behöver använda de sociala medierna. PR-utövarnas syn på 

vikten av att delta i de sociala medierna verkar överstämma med undersökningens teori men 
synen verkar ännu inte delas av organisationerna som är deras kunder.  
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5.7 De nya kommunikativa villkoren 

Kommunikationsprocessen genomgår nu stora förändringar i takt med att den anpassar sig 
efter den tekniska utveckling som sker anser Brown, i hans mening är det främst användandet 

av de traditionella mediekanalerna som förändrats. Hyttfors anser att de traditionella 
mediernas makt håller på att minska eftersom organisationer och människor nu kan föra 
dialoger utan att behöva gå via dessa medier. Lundin menar att det är viktigt att förstå de 

tekniska verktyg som finns tillgängliga, men tycker att det i grunden handlar om att förstå att 
de sociala medierna ger möjlighet till att skapa dialoger och relationer på ett sätt som inte var 

möjligt tidigare. Browns observationer i kombination med Hyttfors uttalande visar på att de 
traditionella mediernas roll förändras i och med den utökade användning av de sociala 
medierna. Men detta bör ses i ljuset av Lundins beskrivning. Den överensstämmande synen, 

både i teorin och bland utövarna, på att dialog utgör grunden för kommunikation idag, tyder 
på att eran av att endast sända budskap snart kan vara över.  

Internets utveckling har bland annat inneburit att kommunikation inte längre begränsas av 

avstånd mellan de kommunicerande parterna enligt McQuail, något som de sociala medierna 
har öppnat upp för ännu mer. Samtliga intervjupersoner uttrycker åsikter som går i linje med 
teorin; att de sociala medierna har introducerat ett nytt sätt att bygga relationer på genom 

dialog mellan organisationer och dess omvärld.  

De nya kommunikationsmöjligheterna på Internet ställer nya krav på PR-utövarnas möjlighet 
att använda de nya kommunikationsverktygen enligt Grunig, Grunig & Dozier. Lundin, 

Freudenthal, Hyttfors och Strandh lyfter fram att de nya verktygen innebär att PR-utövare bör 
anpassa sitt sätt att kommunicera med användare av verktygen. En förändring är att det har 
blivit vanligare att informera på individnivå, detta innebär även att informationen bör 

anpassas efter varje individ i likhet med vad Delahaye Paine berättar. Detta kan tyda på att det 
ställs nya krav på vilken kunskap PR-utövare bör ha om hur de använder de olika verktygen. 

De nya kraven som växt fram bör även urskilja de utövare som arbetar efter de nya 
kommunikationsvillkoren från de som fortfarande arbetare efter de gamla villkoren om man 
följer Solis logik. 

Ser vi på Nationalencyklopedins definition av sociala medier beskrivs dessa som nya typer av 
kommunikationskanaler som möjliggör dialoger mellan många-till-många. Samtliga 
intervjupersonerna håller med om det och ser även väldiga möjligheter med detta. Men 

Strandh och Hyttfors beskriver att det finns organisationer som tycker att de sociala medierna 
är en ny kanal för att sända budskap. Organisationerna tycks ha missat att sociala medier 

handlar om tvåvägskommunikation för att skapa dialoger och relationer med omvärlden. Det 
kan tyda på att intervjupersonerna har insett vad de sociala medierna innebär och vilka 
möjligheter för deras arbete de har men att organisationer ännu inte har insett detta. Strandhs 

och Hyttfors observationer om hur företag ofta formulerar sina kommunikationsaktiviteter 
inom de sociala medierna som kortsiktiga kampanjer indikerar att organisationerna ännu inte 

anammat den långsiktiga syn som utövarna företräder. Ytterligare stöd för detta får vi när 
Crusoe förutspår att långsiktighet i de sociala medierna kommer att bli allt viktigare redan 
under 2010. 

Det är viktigt att företag anpassar sin kommunikation i de sociala medierna efter de 

människor som de strävar att nå anser Delahaye Paine. Hon liknar det med att företag inte ska 
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skicka massutskick. I kontrast till detta definierar NE i tidigare stycke de sociala medierna 

som en möjlighet till många-till-många dialoger. Dessa motstridiga sätt att se på sociala 
medier kan ses som en kvittens på att många, däribland företag, har svårt att förstå hur de ska 

kommunicera i de sociala medierna. PR-utövarna menar att även om en många-till-många 
dialog är möjlig, ska utgångspunkten snarare vara dialog, att vända sig direkt till specifika 
individer. Sättet att kommunicera en-till-en i ett medie som inte bara tillåter utan även 

underlättar många-till-många kommunikation är revolutionerande jämfört med de tidigare 
möjligheterna. 

Det finns etiska riktlinjer för PR-arbetet i de traditionella medierna som inte återfinns i samma 

utsträckning för arbetet i de sociala medierna berättar Solis & Breakenridge. Cass lyfter även 
upp detta, men menar att vissa gemensamma regler har börjat efterlevas. Freudenthal och 
Holmberg ser bristen av etiska riktlinjer inom sociala medier som problematiskt eftersom det 

kan resultera i att användarnas personliga åsikter tolkas som ren fakta av andra användare. 
Från att människors sociala nätverk har varit relativt stora, något som Freudenthal beskriver 

när han berättar hur vissa personer har flera tusen ”nära” vänner på Facebook, spår han att det 
kommer att ändras inom kort. Han grundar det på att människor främst kommer att vilja föra 
dialoger med individer som de bryr sig om, som är nära dem, antingen genom de mer 

traditionella geografiska måttet eller genom relationsmåttet som blivet allt mer viktigare. 
Effekten av de sociala mediernas brist på riktlinjer och faktakontroll kan då bli starkare när 

människor förlitar sig på färre källor vilket öppnar för risken att felaktig information får större 
spridning än vad som tidigare var möjligt.  

5.8 Gatekeeperns nya roll 

Gatekeepingfunktionen existerar fortfarande till viss del berättar McQuail, och detta bekräftas 

även av intervjupersonerna i vår studie men den kritik som tidigare riktats mot gatekeeping 
verkar få större stöd ur våra intervjuer. Gatekeepingfunktionen existerar inte hos en ensam 

person längre där en människa kan välja vad som görs tillgängligt och vad som stoppas i 
processen. Andersons syn på gatekeepingfunktionen som mer rådgivande än ett filter känns 
igen mer hos intervjupersonerna då Hyttfors exempelvis beskriver hur massmediernas tidigare 

distributionsmonopol inte längre existerar då vem som helst kan publicera vad som helst och 
göra detta tillgängligt för världen. Vem som helst kan alltså göra informationen tillgänglig, 

men tillgängligheten garanterar inte spridning, vilket blir mer själklart när man studerar 
Meme-fenomenet. 

Massmediernas centrala roll i kommunikationen mellan organisationer och dess omvärld är 

något som Strandh, Hyttfors och Freudenthal menar har förändrats i och med de sociala 
medierna, eftersom människor nu kan tala direkt med varandra. Detta vittnar om att 
massmediernas roll i gatekeepingsammanhang är utmanad och att PR-utövare behöver 

använda andra kanaler för att nå ut med information.  

5.9 Färden uppåt, från producent till ledningsnära rådgivare 

Den rådgivande rollen är något som flera av intervjupersonerna beskriver när de berättar om 

deras relationer till sina kunder. Både Strandh och Hyttfors berättar hur det finns en negativ 
bild av hur PR-utövaren agerar dolt i bakgrunden, Strandh fortsätter även berätta hur han 
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hjälper till att producera strategier och bakgrundsmaterial åt sina kunder men att han aldrig 

producerar blogginlägg åt sina kunder.  

Tidigare valde organisationer ut en bild som de sedan gav PR-utövaren i uppgift att sända ut 
till de traditionella medierna menar Brown. Våra intervjupersoners utsagor bekräftar att detta 

sätt att se på PR-utövarens arbetsområde, i likhet med Browns beskrivning, hör till det 
förgångna. 

Förutsatt att intervjupersonernas beskrivning av deras arbetssätt och arbetsuppgifter är 
korrekta ligger den observerade utvecklingen även i linje med Grunig, Grunig & Doziers 

olika modeller för kommunikation. Där de enkelriktade modellerna senare ersattes av 
modeller för tvåvägskommunikation där PR-utövaren erkänner intressenternas egna åsikter. 

Utifrån detta försöker PR-utövaren skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt med hjälp 
av rätt kommunikation för uppgiften och strävar efter att nå en ”vinna-vinna” situation med 
intressenterna. Men det är svårt att se tillräckligt med likheter med den symmetriska 

tvåvägsmodellen för att kunna sålla deras arbete dit.  

Hyttfors menar att det finns en risk för organisationer i att använda de sociala medierna för att 
endast sända ut sina budskap, det kan ge ett oväntat negativt utfall. Detta tyder på att Hyttfors 

tycker att PR bör bedrivas symmetriskt och att det är det bästa sättet att utföra PR på; genom 
dialog. Om kommunikationen sedan bedrivs symmetrisk i samma definition som Grunig, 

Grunig & Dozier ämnar är en annan fråga. Utövandet i sig verkar som tidigare sagt innehålla 
inslag av båda de presenterade tvåvägsmodellerna.  

När vi får höra utsagorna bör vi även ta Larssons observationer i beaktande. Han berättar hur 
de konsulter han intervjuade i sin undersökning ofta beskrev sina arbetsuppgifter som 

strategiska och ledningsnära. Men när han sedan analyserade deras arbete visade det sig att 
arbetsuppgifterna var av mer praktisk karaktär än vad intervjupersonerna själva valde att 

återge. I enlighet med Grunig, Grunig & Doziers teorier är det dock en nyckelfaktor att PR- 
funktionen finns så nära ledningen som möjligt för att uppnå effektiv kommunikation. 
Förutom Larsson uppmärksammar Pritchard, Fawkes & Tench denna strävan efter att 

legitimera yrket ytterligare. 

Det finns alltså en möjlighet att även denna undersökning reflekterar en liknande avvikelse, 
dock så beskriver intervjupersonerna i vår undersökning inte sitt arbete i relation t ill 

ledningen, utan ofta som en resurs tillgänglig till företaget. Utövarna specificerar inte om de 
jobbar nära ledningsfunktionen eller inte.  

De sociala mediernas roll i utvecklingen beskrivs som avgörande då Diga & Kelleher menar 
att de dels hjälper utövarna att stärka sin egen yrkesroll. De fördelar som skapas i det 

nätverksbyggande arbetet beskriver även Hyttfors då han berättar om fördelarna de sociala 
medierna ger för byråernas eget varumärkesarbete och rekryteringsprocess. Många av de 

intervjuade PR-utövarna vittnar däremot om en förändring i hur organisationer prioriterar sin 
kommunikation. Mer och mer av organisationers budget för kommunikation och 
marknadsföring börjar satsas på PR-funktionen istället för att spendera resurserna på reklam. 

Strandh pekar på denna utveckling bäst genom hans bakgrund som delägare i en reklambyrå 
där han sedan sålde sin del i företaget, då han anser att den traditionella reklambranschen är 

på väg att gå sitt öde till mötes. 
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Intervjupersonerna beskriver hur organisationer ofta inte tror att det krävs en speciell 

kompetens för att delta i dialogerna och skapa relationer med omvärlden i de sociala 
medierna. Larsson uttrycker dock i teorin att organisationer nu har börjat se att PR-utövare 

har viktiga roller inom verksamheten. Denna förändring verkar inte ha nått det genomslag 
som utövarna önskar, även om Larssons observationer är korrekta finns det fortfarande en 
strävan hos utövarna att denna uppfattning ska utvecklas ytterligare.  

I arbetet med PR, både genom de traditionella medierna och genom de sociala medierna är det 

viktigt att skapa strategier knutna till tydliga mål enligt Grunig, Grunig & Dozier samt 
Meerman Scott. Det är även något som Freudenthal och Lundin poängterar under 

intervjuerna. Lundin och Strandh menar att organisationer ofta inte inser att engagera sig i de 
sociala medierna kräver mer tid och att arbetskostnaden ofta överstiger vad organisationer på 
förhand beräknat. Det förekommer även att organisationer utformar mål från vad andra 

organisationers har åstadkommit i de sociala medierna istället för att utgå från vad de själva 
egentligen behöver. Det här ser vi som ännu en kvittens på hur organisationernas syn på 

kommunikation genom de sociala medierna skiljer sig mot både de intervjuade utövarnas och 
bland annat Breakenridges syn på vikten av att formulera tydliga mål och strategier för 
kommunikation genom de sociala medierna.  

5.10 Organisationens transparens 

Vikten av transparens för en organisation får stöd både i Breakenridges teorier och i våra 
intervjuer. Breakenridge menar att de sociala medierna bygger på transparens som princip. 

Om en organisation misslyckas med att upprätthålla en god insyn och transparens utåt mot 
omvärlden finns det enligt henne risk för negativ påverkan på organisationens rykte. Denna 
negativa påverkan gör sig även uppmärksammad av Freudenthal under intervjun då han 

berättar hur det finns större risker med att agera dolt än fördelar då det i hans ord ”går åt 
helvete” om det ens misstänks att en organisation försöker påverka i det fördolda. Även 

Crusoe väljer att uppmärksamma vikten av att ha ett transparent förhållningssätt för att 
undvika att vilseleda de som tar del av en organisations kommunikation. Freudenthals 
observation om hur de svenska konsumenterna har högre förväntningar på organisationers 

transparens kan även innebära att detta är ett fenomen unikt för den svenska marknaden.  

Om vi ser på vad Brown skriver om transparens presenterar han även de fördelar som en 
organisation kan ta del av om de väljer att vara öppen mot sina intressenter. Fördelarna 

beskrivs som ökat förtroende, bättre trovärdighet i kommunikationen, möjligheter till 
samarbete med dess intressenter och slutligen minskad kostnad för organisationens egna 

behov av information. Det bedöms då som mer sannolikt a tt informationen mer aktivt flödar i 
organisationens riktning, i likhet med Strandhs beskrivning av möjligheterna att använda 
sociala medier som en ersättare för fokusgrupper.  

En annan aspekt som uppmärksammas av intervjupersonerna är att det finns en räds la bland 

organisationer att agera inom de sociala medierna. Flera är rädda för att mista kontrollen över 
sitt varumärke. Holmberg menar att organisationerna måste våga släppa kontrollen och 

därefter vara beredda på att kunna hantera den kommunikation som uppstår i de sociala 
medierna. Detta tyder på att intervjupersonerna har en syn på kommunikation som 
tvåvägskommunikation, samtidigt som vissa organisationer fortfarande ser kommunikation ur 

envägsperspektivet som beskrivs av Edwards.  
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5.11 Flexibilitet och tydlighet 

Crusoe, Hyttfors, Lundin och Freudenthal berättar hur en viktig del i tvåvägskommunikation 
är att anpassa sig efter de man vill nå, detta är något som reflekteras i Edwards sätt att 

beskriva tvåvägskommunikationen. Crusoe menar att det finns organisationer som ser 
pressklipp som bra publicitet trots att målgruppen kanske inte ens tar del av tidningen där 
pressklippet publicerats. Vi får intryck av att det finns en överstämmande syn på att 

organisationer behöver anpassa sin kommunikation efter dess målgrupper både enligt teorin 
och undersökningens intervjupersoner. Även här återkommer vi till problematiken där det 

råder en diskrepans mellan utövarnas åsikter om hur det bör vara och hur de anser att 
organisationer agerar. 

Freudenthal poängterar att tydlighet och försiktighet är viktigt för PR-utövaren eftersom det 
inte längre är möjligt att kontrollera meddelandet i samma grad som i till exempel reklam, och 

att användare i sociala medier kan publicera vilken information de vill, hur de vill. Enligt 
bland annat Nationalencyklopedin i teorin har de sociala medierna medfört att samtliga 

aktörer inom de sociala medierna nu både är producenter samtidigt som konsumenter vilket 
går i linje med Freudenthals resonemang. Han fortsätter att berätta hur det kan leda till att det 
ursprungliga meddelandet förvanskas. Vi väljer att göra en liknelse med ”viskleken”, leken 

där det klargörs hur mycket ett meddelande kan förvanskas när det förflyttas från person till 
person. Det medför att det är väldigt viktigt att inte bara prata på rätt sätt utan även med rätt 

person. Av detta att döma har tydlighet i kommunikationen fått en allt större vikt.  
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6 Slutsatser 

I detta avsnitt kombineras teorin, undersökningen och analysen och ställs emot studiens 
frågeställning. Till en början presenteras och besvaras den ursprungliga frågeställningen och 

avslutningsvis presenteras även andra observationer som vi finner relevanta för 
undersökningens studieområde och den inledande problembakgrunden.  

6.1 Hur beskriver de utvalda PR-utövarna deras användning av 
sociala medier i marknads-PR? 

Undersökningen visar att de sociala medierna används av PR-utövarna för att kommunicera 
direkt med sina kunders målgrupper. Detta dels för att påverka målgrupperna men även för att 

hjälpa organisationen att anpassa sig efter dessa och öka sin konkurrenskraft gentemot andra 
organisationer. Fördelningen mellan att ”tala” och ”lyssna” är enligt intervjupersonerna jämt 

fördelad. Alltså mängden tid som spenderas av utövaren med att kommunicera genom de 
sociala medierna jämfört med mängden tid som spenderas på att hämta in information men 
stor vikt tillskrivs lyssnandet. Lyssnandet beskrivs exempelvis av en intervjuperson som det 

första steget som en organisation bör ta innan de inleder planeringen av ytterligare aktiviteter. 

Lyssnandet har även stor vikt i det dialogskapande och relationsbyggande arbetet. I detta 
arbete strävar PR-utövarna efter att uppnå vad undersökningen definierar som målet med PR, 

att uppnå dialog mellan organisationer och dess kunder genom att bland annat förbättra 
kommunikationen. 

Omvärldsbevakning till förmån för marknads-PR är ytterligare ett användningsområde som 

intervjupersonerna beskriver. De sociala medierna används som kanaler där utövaren kan läsa 
av deras kunders omvärld och anpassa sitt arbete efter denna. 

6.2 Hur har de sociala mediernas framväxt påverkat hur de utvalda 
PR-utövarna bedriver marknads-PR? 

Vi har funnit att de sociala medierna har medfört att PR-utövarna nu kan föra dialoger direkt 
med målgruppen utan att de måste gå via de traditionella medierna. De sociala medierna har 

även medfört att fler målgrupper vuxit fram samt att antalet nischer har ökat jämfört med vad 
som fanns tidigare. Det är därför idag enklare för PR-utövarna att nå de människor som utgör 

nischerna då de tydligare segmenteras i de sociala medierna.  

De sociala medierna ställer nya krav på PR-utövarna. Kraven handlar främst om att de ska ha 
kunskap om de olika verktyg som finns för att kommunicera inom de sociala medierna. Att 
utforma och använda rätt verktyg för att mäta kommunikation inom platserna är även det ett 

krav som blivit allt viktigare för PR-utövarna.  

Sättet att mäta kommunikation har förändrats. Det har blivit en stor utmaning för utövarna att 
kvalitativt mäta resultaten av deras kommunikationsaktiviteter dock är kvantitativa metoder 

fortfarande enklare och mer förekommande.  
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Det har även blivit enklare för PR-utövaren att ta kontakt med specifika individer, samtidigt 

som dialoger många-till-många också är möjligt. PR-utövarna bör vara försiktiga och 
noggranna i sin delaktighet i de sociala medierna då deras kommunikation oavsiktligt eller 

avsiktligt kan vändas emot dem och vinklas på ett annat sätt än vad som ursprungligen varit 
menat.  

Vikten av försiktighet och noggrannhet hör även ihop med att de som agerar inom de sociala 
medierna bör vara transparenta och tydligt ange vem de är och vem de företräder. Det är 

viktigt för att visa att andra användare respekt och för att tydligt visa att de inte försöker föra 
någon bakom ljuset.  

6.3 Hur tror de utvalda PR-utövarna att användningen av sociala 
medier i marknads-PR kommer att utvecklas? 

PR-utövarna tror att det kommer bli ännu mer fokus på att föra dialog och bygga relationer 

via de sociala medierna. När användningen ökar medför det även att innehå llets kvalité 
förväntas stiga. En avgörande faktor är att organisationerna vågar släppa kontrollen över sitt 
varumärke, att de lär sig hur de bör delta i de sociala medierna och att de faktiskt deltar. Det 

kommer även bli viktigare att innehållet i deras kommunikation utformas diskussionsvänligt 
för att på så sätt uppmuntra användarna att delta i dialoger.  

Utvecklingen spås leda till att användningen av begreppet sociala medier kommer att 

användas allt mindre, och istället ingå i det ”vanliga” PR-arbetet. Det råder delade meningar 
om arbetet främst kommer att bedrivas i organisationers egna kanaler eller ”off site”. Det 
viktiga är att organisationerna finns inom de kanaler där målgruppen är aktiv och att 

kommunikationen anpassas efter dem. Detta medför att omvärldsbevakning är fortsatt viktigt 
och att behovet av research snarare kommer att öka än att minska.  

Användningen av de sociala medierna leder även till att kommunikationen kommer att kunna 

mätas på bättre sätt än tidigare. Organisationer som arbetar med sociala medier på ett bra sätt 
har nu börjat kunna se positiva kortsiktiga resultat, utvecklingen spås även kunna inspirera till 
att applicera de positiva resultaten på mer långsiktigt agerande.  

Studien bekräftar att de traditionella mediernas makt minskar i takt med att användningen av 
de sociala medierna ökar. När de traditionella mediernas makt minskar utvecklas nya 
användningsområden för de sociala medierna. Mediernas minskade makt har lett till minskat 

inflytande på agendan och medför att de ”vanliga människorna” ökat sitt inflytande över vad 
som omtalas i dialogerna. Det innebär även att PR-utövarna kommer att behöva anpassa sig 

genom att mer och mer förlita sig på användarna och deras kanaler då deras inlyftande stadigt 
ökar. 

6.4 Hur anser de utvalda PR-utövarna att marknads-PR genom 
sociala medier bör utföras för att nå bästa möjliga resultat? 

I arbetet med marknads-PR genom de sociala medierna betonar PR-utövarna att det är viktigt 
att kommunicera där målgrupperna själva kommunicerar. Utövarna beskriver skiljda syner 

om hur budskapet eller kommunikationen ska ta sig till platsen där människorna finns men att 
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kommunikationen sker på användarnas villkor är gemensamt mellan de skiljda synsätten hur 

målgrupperna bäst nås. 

Att kommunicera med rätt person på rätt sätt innebär även att arbete och engagemang krävs 
för att förstå de människor man önskar att bygga relation med. Mer tid bör läggas på att lyssna 

istället för att prata. Research är viktigt för att få så god förståelse av diskussionerna som 
möjligt och för att undvika att informationen förvandlas till desinformation. Research av det 
aktuella området kräver mycket tid och ska ses som de första stegen i det kommunikativa 

arbetet. Att kommunicera planerat och att bygga upp strategier för denna typ av 
kommunikation beskrivs som viktigt. Kraven på planering, utformning av strategier och sedan 

kommunikationen i sig ställer även motsvarande krav på resurser.  

De nya verktygen som uppstått och fortsätter att utvecklas inom de sociala medierna ställer 
krav på utövarnas förmåga att följa utvecklingen och anpassa sig i allt högre takt. Vår analys 
visar även att det är viktigt att inte lägga allt för stort fokus på de olika tekniska lösningarna 

med risk för att glömma kärnan i arbetet, att skapa dialog och bygga relationer. 

Transparensen i kommunikationen genom de sociala medierna ges även den stor vikt. 
Anledningen till detta är att transparensen hjälper organisationen att upprätthålla sin 

trovärdighet gentemot dess målgrupper. Detta minskar risken för att människor vilseleds på 
grund av organisationens kommunikation. Konsekvenserna är relativt milda när transparens 

inte upprätthålls aktivt sett i relation till de konsekvenser som kan uppstå om en organisation 
aktivt arbetar i motsatt riktning. När en organisation inte bara misslyckas med att ge insyn 
utan även medvetet undanhåller eller missleder människor kan konsekvenserna bli ödesdigra.  

. . . 

I bakgrunden till denna studie presenterades den osäkerhet som organisationer visar inför att 
tillfullo anamma de sociala medierna. Denna observation bekräftas i de intervjuer vi utfört. 

PR-utövarna vi intervjuat har en tillsynes gemensam och tydlig bild över hur kommunikation 
ska bedrivas genom de sociala medierna, en bild som går i linje med hur bland annat Solis ser 
på utmaningarna. Men i intervjuerna visas även hur PR-utövarna upplever att organisationer, 

såväl kunder som icke kunder, sällan delar denna bild. Somliga av dessa företag beskrivs av 
PR-utövarna som ovetande om de möjligheter och risker de står inför. Vissa företag ser de 

sociala medierna som något som inte är viktigt för dem samtidigt som andra tror sig veta hur 
kommunikationen bäst bedrivs, vilket kan ge upphov till negativa konsekvenser.  

Det är inte bara PR-utövarna som står inför krävande förändringar utan även organisationerna 
måste anpassa sig efter förändringarna. De behöver inse att deltagandet i diskussionerna inom 

de sociala medierna kräver ett långsiktigt engagemang och att det ofta kräver mer resurser än 
vad som förväntas. Det är viktigt för organisationerna att deras engagemang blir rätt från 

början då de annars riskerar att förlora inte bara de investerade resurserna utan även deras 
anseende. Organisationerna är många gånger i behov av PR-utövarnas spetskompetens för att 
deras engagemang i de sociala medierna inte ska kantas av misstag. Det visar att det finns ett 

behov av den rådgivande funktionen som PR-utövarna önskar uppnå. 
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Utvecklingen har skapat nya möjligheter för PR-utövarna som inte längre behöver ”sälja in” 

en nyhet till en journalist för att nå de människor de önskar att nå. Bättre möjligheter att nå 
rätt person med rätt budskap på mottagarens villkor har även uppstått vilket ökar precisionen i 

de kommunikativa aktiviteterna. Även om sociala medier har underlättat att ”komma ut” med 
sitt budskap eller information finns inga garantier på att detta sprids. Det är människorna 
inom de sociala medierna som bestämmer vad som sprids vidare till tusentals människor eller 

vad som aldrig lämnar backen. 

Sätten att kommunicera med människorna utövarna önskar nå inom de sociala medierna är 
lika många som de finns människor på nätet. Det är av stor vikt att kommunicera på rätt sätt 

med rätt person, kommunikationen måste vara tydlig och genomtänkt då konsekvenserna 
annars kan bli negativa och verka i direkt motsatt till de önskade målen. Detta är en truism när 
det kommer till kommunikation i allmänhet, men effekten kan mångfaldigas inom de sociala 

medierna i synnerhet. 

Transparens är inte bara en av anledningarna till att vissa företag skyggar från de sociala 
medierna. Det är även en avgörande framgångsfaktor för att kommunikationen inom de 

sociala medierna ska lyckas. Beskrivningen av fördelarna med att formulera sin information 
diskussionsvänligt går även att applicera på hela organisationen. En organisat ion som erbjuder 
god insyn och välkomnar intresset som visas i de sociala medierna kommer även öppna upp 

för den virala spridning som kan uppnås. Ett steg i detta kan exempelvis vara att ersätta 
pressutskick med Social Media-releaser. Det finns visserligen en baksida till dessa fördelar, 

tydlighet och en viss mån försiktighet beskrivs som viktiga mantra för att undgå att de sociala 
mediernas fördelar förvandlas till nackdelar.  
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7. Diskussion 

Makten har förflyttats från massmedierna till människorna, massmedierna kämpar nu för att 
anpassa sina affärsmodeller för att överleva sviterna av förändringen. De traditionella 

medierna har drabbats hårt, färre människor spenderar sin tid framför teven, ordet ”tvurfa” – 
att kolla på TV och använda Internet har fötts och skvallrar om hur människor ändå har ökat 
sin mediekonsumtion.  

De traditionella medierna som allt mer förlorar mark till digitala kanaler har den 
gemensamma nämnaren att de följer pressetiska regler. Reglerna garanterar inte, men ger 
ändå en viss trygghet i att nyheterna är nyheter och att framställningen av nyheterna är 

objektiv. Alla producenter i de digitala kanalerna följer inte dessa regler. En läsare av en 
blogg kan inte veta om skribenten höjer en produkt till skyarna för att bloggaren själv just få tt 

den i ”gåva” av företaget, eller överhuvudtaget har någon erfarenhet av den. I studiens 
område, marknads-PR, kan situationen beskrivas som problematisk, men sett ur ett bredare 
samhällsperspektiv ställs vi inför allvarliga hot mot det demokratiska samhället. Fakta och 

kunskap är grundstenar för att demokrati överhuvudtaget ska ha en chans att uppnås.  

Människorna kommer inte vilja lämna ifrån sig den makt och inflytande som de fått genom de 
sociala medierna tillbaka till de traditionella medierna. Inflytandet och det faktum att vem 

som helst kan producera innehållet i de sociala medierna i kombination med att bristen på 
faktakontroll ökar kan få konsekvenser för samhällsutvecklingen. Detta liknas vid en återgång 
till de sätt information färdades innan tryckpressen men mångfaldigat med de sociala 

mediernas möjlighet att sprida information. Kombineras detta med en allt minskande mängd 
information från de traditionella medierna, som har tydligare riktlinjer, kan detta i framtiden 

leda till allvarliga problem. 

Företagen som anlitar PR-utövarna delar inte alltid synen på de sociala medierna där den 
revolutionerande förändringen är att kunna etablera en-till-en relationer med deras kunder. 
Många företag försöker istället använda sig av masskommunikationsmetoder genom de 

sociala medierna. Något som enligt både författarna och intervjupersonerna i denna 
undersökning kommer att skilja de företag som lyckas från de som misslyckas i deras 

kommunikation. De engagerade företagen som med hjälp av välplanerade 
kommunikationsaktiviteter med tillräcklig resurstilldelning är de som kommer skilja sig från 
de företag som misslyckas i detta. Företagen måste inse att fortsätta skrika ut sitt budskap 

även i dessa nya kanaler hör till det förgångna.  

Utvecklingen, eller snarare bristen på utveckling, lämnar oss fundersamma. Sverige befinner 
sig i ett långt mindre utvecklat stadium sett i jämförelse med exempelvis USA när det 

kommer till användandet av sociala medier, många misstag är redan gjorda på andra sidan 
Atlanten. Trots detta väljer företag att ignorera de sociala medierna när de knackar på dörren. 
Och eftersom de sociala medierna verkar vara här för att stanna så kommer inte knackandet 

att avta förrän företagen väljer att öppna sina dörrar eller väljer att fastna under bråtet som 
tidigare varit deras affärsidé. 
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7.1 Förslag på framtida forskning 

Vi har fått en god inblick i hur svenska PR-utövare kan se på de utmaningar som de sociala 
medierna ställer organisationer inför. Bilden är långt ifrån täckande eller generaliserbar för 

samtliga PR-utövare, det har aldrig varit syftet. Även om så var fallet skulle bilden kunna 
kompletteras ytterligare om även synen hos de organisationer som ställs inför dessa 
utmaningar belystes; 

» Hur upplever ledare inom svenska företag att sociala medier påverkar dem och deras 

sätt att arbeta? 

» PR-utövare uppfattar en ovilja från organisationers sida att delta i konversationerna, 

finns uppfattningen representerad hos ledare för organisationer?  
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9 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumanual 

Inledande 

1. Vem är du? 
2. Hur länge har du arbetat inom kommunikationsyrket?  

3. Vilken erfarenhet har du av att arbeta inom sociala medier?  

1. Nu 

1. Beskriv hur du använder dig av sociala medier i ditt arbete med marknads-PR? 

a. Kan du ge ett exempel? 
2. Hur viktigt är sociala medier för ditt arbete med marknads-PR? 

a. Kan du ge ett exempel där det är särskilt viktigt? 
3. Hur kommer ni i kontakt med era kunder? 

a. När en kund kontaktar dig/din byrå, vad vill dom ha hjälp med? 

b. Hur beskriver kunden vad denne behöver hjälp med? 
4. Vilka nackdelar medför sociala medier arbetet med marknads-PR? 

a. Vilka fördelar finns det? 
b. Exemplifiera! 

5. Hur beskriver du fördelningen mellan att prata/lyssna i ditt arbete?  

2. Förändring 

1. Hur beskriver du utvecklingen som de sociala medierna medfört på arbetet med 

marknads-PR? 
a. Vad skiljer sig från ditt arbete nu och innan de sociala mediernas genomslag? 
b. På vilket sätt har möjligheten att nå de personer ni önskar att nå förändrats?  

c. Hur upplever du att PR branschen anpassat sig efter de krav som ställs på den?  
2. Hur mäter ni resultatet av ert arbete med marknads-PR i sociala medier? 

a. Har vikten av mätbarhet förändrats, i så fall hur? 
3. Syns du/ni som utövare mer eller mindre i arbetet med marknads-PR i och med de 

sociala mediernas framväxt? 

3. Framtid 

1. Tror du att sociala mediers popularitet hos människor kommer att avta?  

a. Varför? 
2. Hur tror du att sociala mediers vikt i marknads-PR kommer att utvecklas?` 

a. Exemplifiera! 

3. Vad kommer att driva den framtida utvecklingen av de sociala medierna?  
a. Varför? 

4. Tror du att termen sociala medier kommer att absorberas in i termen PR?  
a. Hur länge till kommer termen sociala medier existera som den gör idag? 

5. Hur tror du att vikten av mätbarhet kommer att förändras?  

a. Vad kommer att styra detta? 

4. Casefrågor: 

1. Har du kommit i kontakt med detta case tidigare? 
a. I vilken roll? 
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2. Hur beskriver du detta case? 

a. Ur ett PR perspektiv, är detta ett lyckat eller misslyckat case? 
i. Varför har det lyckats/misslyckats? 

3. Om några, vilka lärdomar kan detta case ge? 

4. Skulle du gjort något annorlunda om du arbetat med detta case?  
5. Kan du se några likheter/skillnader mellan detta case och de två övriga?  

5. Avslutande 

1. Vad är de typiska misstag företag gör när de arbetar med sociala medier?  

2. Är det något vi har glömt att fråga? 
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Bilaga 2: Casebeskrivningar 

Bemz Design AB 

Bemz är ett Stockholmsbaserat företag som säljer designade, tvättbara överdrag för soffor, 

fåtöljer och kuddar till kunder över hela världen - via Internet. Överdragen passar idag IKEAs 

mest populära soffor och fåtöljer  

 

Eftersom vår verksamhet är Internetbaserad kan vi erb juda våra kunder en unik, skräddarsydd 

produkt med en rad fördelar.  

 

Ett överdrag från Bemz kännetecknas av en modern form, trendiga färger och hög kvalitet. A lla 

våra produkter är dessutom maskintvättbara. Vi skräddarsyr överdraget helt i enlighet med d ina 

önskemål när du beställer det och levererar det sedan till d in dörr.  För dig betyder det kort och 

gott ett konkurrenskraft igt pris eftersom vi inte behöver betala dyra lagerkostnader.  

 
Bemz Design AB ägs av de anställda, samt en privat finansiär. 

http://www.bemz.com/about/  

Webbnärvaro 

Hemsida,  http://www.bemz.com/  

Blogg,  http://bemz.typepad.com/itsacoverup/ 

Twitter,  http://twitter.com/bemz 

Bloggy,  http://bemz.bloggy.se/ 
Facebook,  http://www.facebook.com/pages/Bemz/47144261826 

Artiklar 

Sociala medier och livestreaming är huvudmedierna när Bemz öppnar sin första butik på Odengatan i 

Stockholm. Kampanjen är framtagen av Pool. 

http://bit.ly/59foKJ, 2009-11-13 

CEO and founder of Bemz.com, Lesley Pennington, held one of the most appreciated sessions at The Really 

Realt ime Disruptive Media Conference. She talked about how Bemz market and connects with their customers 

through social media. One of her main messages is how important the CEO:s ro le are in adapting social media in 

a company. 

http://bit.ly/4PGZ7X 2009-10-30 

Lesley Penningtons affärsidé går ut på att sälja överdrag till soffor och fåtöljer från möbeljätten Ikea. Tanken 

väcktes då hon själv behövde förnya en IKEAsoffa till sommarstugan. Till sin förvåning upptäckte hon att inget 
företag kunde erbjuda sådana tjänster.  

http://bit.ly/7nelMw  2009-09-25 

http://www.bemz.com/about/
http://www.bemz.com/
http://bemz.typepad.com/itsacoverup/
http://twitter.com/bemz
http://bemz.bloggy.se/
http://www.facebook.com/pages/Bemz/47144261826
http://bit.ly/59foKJ
http://bit.ly/4PGZ7X
http://bit.ly/7nelMw
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Spotify AB 

Spotify is a new way to enjoy music. Simply download and install, before you know it you’ll be 

singing along to the genre, artist or song of your choice. With Spotify you are never far away 
from the song you want. 

There are no restrictions in terms of what you can listen to or when. Forget about the hassle of 

wait ing for files to download and fill up your hard drive before you get round to organising 
them. Spotify is instant, fun and simple.  

Because music is social, Spotify allows you to share songs and playlists with friends, and even 

work together on collaborative playlists, Friday afternoon in the office might never be the same 

again! We’re music lovers like everyone else. 

We want to connect millions of people with their favorite songs by creating a product that 

people love to use. We respect creativity and believe in fairly compensating artists for their 
work. We’ve cleared the rights to use the music you’ll listen to in Spotify.  

http://www.spotify.com/en/about/what/ 

Webbnärvaro 

Hemsida,  http://www.spotify.com  

Blogg,  http://www.spotify.com/b log/  

Twitter,  http://twitter.com/spotify  

Facebook,  http://www.facebook.com/Spotify  
Wikipedia,  http://sv.wikipedia.org/wiki/Spotify  

Artiklar 

Spotify, bolaget bakom den dig itala musiktjänsten med samma namn, lanserar en applikation för Symbian, ett 

operativsystem som används i många mobiltelefoner. Därmed b lir det möjligt att använda Spotify på en rad så 
kallade smartphones från Nokia. Även vissa telefoner från Sony Ericsson och Samsung använder Symbian.  

http://bit.ly/7WjIKR  2009-11-23  

Redan innan Spotify lanserades för snart ett år sedan var den viktigaste krit iken mot musiktjänsten att den saknar 

sociala delar. Musik är väld igt socialt och även om sökningen och uppspelningen går bussnabbt, så är det 

fortfarande knepigt att upptäcka ny musik via vänner eller bara andra personer med liknande musiksmak. För det 

är man hänvisad till andra ställen, som egna bloggar, Facebook eller sajter fokuserade på Spotifyspellistor.  

http://bit.ly/7FOrhn  2009-09-18 

Spotify är en nätbaserad musikt jänst som tillåter användare att lagligt lyssna till strömmad musik över nätet. I 

dagsläget finns Spotify tillgängligt i en grat isversion med reklam och i en reklamfri version som erb juds till 
betalande användare. 

http://bit.ly/6V6Hqx  2009-09-07 

http://www.spotify.com/en/about/what/
http://www.spotify.com/
http://www.spotify.com/blog/
http://twitter.com/spotify
http://www.facebook.com/Spotify
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spotify
http://bit.ly/7WjIKR
http://bit.ly/7FOrhn
http://bit.ly/6V6Hqx
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Telia iPhone Blog 

Första blogginlägget: 

The one and only Telia iPhone blog! 

Hej, vi är många som längtat efter iPhone och nu är den äntligen här! Det här är vår nya blogg 

som hjälper dig att komma igång med din iPhone. Ledsen för klyschan men detta är mer än en 

telefon och här kommer du att kunna läsa om alla p rogram du kan ladda ner samt annat du kan 

göra med d in iPhone. Imorgon fredag släpps den här i Sverige och om du vill läsa mer om Telias 
abonnemang och hur du skaffar d in egen iPhone kan du läsa här.  

http://www.teliaiphoneblog.se/?p=8  

Webbnärvaro 

Blogg,  http://www.teliaiphoneblog.se/?p=8 

Twitter,  http://twitter.com/teliaiphoneblog   
Hemsida,  http://www.telia.se/  

Artiklar 

Lanseringen av iPhone 3GS hos Telia är nu spikad till 31 juli enligt Telia iPhone Blog.  

http://bit.ly/4taY6K 2009-07-01 

På Telias hemsida, både i den privata delen och i den riktad till företag, i sektionen för iPhones, hänvisar de till 
deras iPhone Blog för aktuell leveransstatus. 

http://bit.ly/7N8L7T  2009-11-26 

iPhone 3GS 16 GB 

 * Den snabbaste, mest kraft fulla iPhone hittills  

 * Läs och skriv e-post på större yta med liggande tangentbord 

 * Hanterar Word, pdf, Excel och PowerPoint 

 * Stöder säkra vpn-anslutningar 

* iPod, gps och 3-megapixelkamera med v ideofunktion  

* 16 GB minne 

http://bit.ly/6ldowP  2009-11-26 

På sin blogg skriver Mikael Båth att det har varit väldigt ”tyst” på Telia iPhone Blog sedan lanseringen av 

iPhone 3 GS. Han tror att det är företagsledningen som inte har förstått hur stort behovet av information är och 

att de bör kommunicera med kunderna varför de har problem med just kommunikat ion med dem. Bland 

kommentarerna svarar Telias kommunikationschef på inlägget, där även han lyfter upp deras iPhone Blog. 

http://bit.ly/6Y53LC  2009-09-14 

 

http://www.teliaiphoneblog.se/?p=8
http://www.teliaiphoneblog.se/?p=8
http://twitter.com/teliaiphoneblog
http://www.telia.se/
http://bit.ly/4taY6K
http://bit.ly/7N8L7T
http://bit.ly/6ldowP
http://bit.ly/6Y53LC
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