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ABSTRACT 

Titel: Public relations- shaded in grey 
Författare:	  Susanne Thors & Amanda Wallin	  
Kurs,	  termin	  och	  år:	  Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats, 15 hp, HT 
2013	  

Problemformulering	  och	  syfte:	  

PR-branschen lider av låg trovärdighet och ett skadat rykte. Utmaningen för dagens PR-
utövare är således att bevisa hur deras arbete bidrar till ett mervärde för organisationer. Så 
länge utvecklingen av mätmetoder står still går det inte heller att bevisa yrkets värde och det 
är ett hinder för både legitimiteten och professionaliseringen av yrket. Forskningen inom 
området spretar och ännu har inga allmängiltiga teorier om mätning tillämpats. De 
mätningar som idag till största del används handlar om att mäta effekter i medier och dessa 
metoder är inte tillräckliga, då allt fler organisationer vill se en direkt koppling mellan 
investering och avkastning. För att kunna utveckla teorier och metoder krävs en förståelse 
för mätning och den förståelsen kan sedan bidra till att skapa mer konkreta perspektiv. 
Därför är syftet med studien att beskriva utvalda PR-konsulters syn på och arbetssätt vid 
mätning av PR-aktiviteter, samt hur arbetet med mätning påverkar yrkesområdet. 

Metod	  och	  material:	  
Studien baseras på kvalitativ insamling av empiriskt material. För att besvara syfte och 
frågeställningar valde vi att göra intervjuer med åtta strategiskt utvalda PR-konsulter i 
Stockholm. Genom intervjuerna insamlades material kring respondenternas syn på studiens 
ämne. 	  

Huvudresultat:	  
Resultatet visar att alla konsulter i studien anser att mätning av public relations är viktigt 
men också svårt. Bland PR-byråerna är generellt sätt räckvidd den vanligaste typen av 
mätning, även fast de flesta inte förespråkar denna form av mätning. Flertalet av 
respondenterna förklarar att arbetet med mätning ser olika ut beroende på aktivitet och 
kund. Till stor del handlar det om vad kunderna är villiga att betala. Vad vi finner 
gemensamt bland respondenterna är att de önskar att framtida yrkesverksamma utvecklar 
mer systematiserade metoder och verktyg. När det gäller att visa värdet av public relations 
och koppling mellan investering och avkastning, är konsulterna eniga om att det är ett 
problem som branschen fortfarande brottas med.  

Antal	  ord	  i	  uppsatsen:	  	  
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Nyckelord:	  	  
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”I detta kapitel introduceras studiens ämne och problemformulering. Här redogörs även studiens syfte, 
frågeställningar samt studiens avgränsning”. 

 

1.	  INTRODUKTION	  

1.2	  Inledning	  
Public relations roll inom organisationer har förändrats under de senaste åren. Trots public 
relations ökade betydelse har branschen låg trovärdighet och ett skadat rykte. Branschen 
betraktas av många som en diffus funktion, med utrymme för manipulation. Bristande 
kunskap om vilka uppgifter som ryms inom funktionen av yrket har sedan länge påverkat 
både trovärdigheten och pålitligheten för public relations negativt (Duris 2003: 22). 
Utmaningen för dagens PR-utövare är att visa hur deras arbete bidrar till ett mervärde för 
organisationen. De flesta organisationer värdesätter ”svartvita”-uppgifter, medan public 
relations är skuggat i det grå (entrepreneur.com).  

1.3	  Problembakgrund	  	  
Att kommunikation är viktigt och en bidragande faktor till organisationers framgång är 
något som idag är självklart för många. Vad som däremot är svårare att bevisa är värdet av 
public relation och hur det kan mätas i pengar. (sverigeskommunikatorer.se). Bristen på 
kunskap om mätning och utvärdering gör det svårt för PR-byråer att kunna bevisa public 
relations värde och det anser kommunikationsstrategen Kay Bransford är ett hinder för 
tillväxten av yrket (Bransford 2005:44). Legitimitet är något som branschen länge strävat 
efter och utvecklingen av effektiva mätmetoder är ett sätt att nå dit. Så länge utvecklingen 
av mätmetoder står still går det inte att bevisa yrkets värde och det är ett hinder för både 
legitimiteten och professionaliseringen av yrket (Merkelsen, 2010: 125-126). Resultat och 
effekt bör få en ökad betydelse och därför krävs ett nytt tankesätt för hur public relations 
bedrivs. Organisationer utnyttjar inte funktionen optimalt, vilket vore möjligt om 
organisationer fokuserade mer på vad som driver resultat (Wiener, 2005: 20). 
 
Mätning är något som är mycket omdiskuterat, men trots det saknar branschen 
allmängiltiga teorier om mätning inom public relations (Watson 2011: 15-16). Det finns ett 
antagande om att mätningar av PR-aktiviteter är svårt eller till och med omöjligt. Eftersom 
det finns en mängd olika PR-aktiviteter som skiljer sig från varandra är det svårt att 
utforma en mätmetod som passar alla aktiviteter och det gör att forskningen inom området 
spretar. Det finns således ett behov av att utveckla en enhetlig modell då det råder 
förvirring om vad mätning betyder och innebär (Bransford 2005: 16). PR-strategen Sue 
Duris beskriver att de vanligaste mätmetoderna som använts är mätning av 
pressmeddelanden, annonsvärde och antalet publicerade artiklar (Duris 2003: 22). Dessa 
mätmetoder används även idag, men anses inte som tillräckliga, då PR-konsulter har ett allt 
större krav på att kunna visa på direkt koppling mellan investering och avkastning (Watson 
2011: 15-16). I Dagens Media skriver till exempel medieanalytikerna Per Söderpalm och 
Jonathan Wennö att annonsvärde inte längre är ett PR-mått som är lämpligt för framtida 
PR-aktiviteter. Vidare menar de att sociala medier är något som kan och bör mätas. 
Däremot bör fokus inte längre vara på täckning och räckvidd, utan snarare dialog och 
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engagemang (dagensmedia.se). Studier om mätning och utvärdering har till största delen 
fokuserats runt USA och Storbritannien, medan få andra länder varit i centrum för 
liknande studier. Det är därför väsentligt att andra nationer och kulturer undersöks 
(Watson 2011: 16). Många svenska PR-konsulter anser att public relations är svårt att mäta 
(prat.se). Få studier har undersökt mätning inom den svenska PR-branschen och 
mätmetoder behöver därför utvecklas och anpassas till svenska förhållanden 
(sverigeskommunikatorer.se). Genom att undersöka PR-konsulters attityder, kunskaper och 
erfarenheter kring mätning kan en samlad förståelse skapas, vilket kan ses som ett underlag 
för att bygga vidare mot mer konkreta perspektiv. Denna förståelse är grundläggande för 
att kunna utveckla nya modeller och verktyg och därför är det intressant att studera PR-
konsulters syn på och arbetssätt vid mätning av PR-aktiviteter. 

1.4	  Syfte	  och	  frågeställning	  
 
Syftet med studien är att beskriva utvalda PR-konsulters syn på och arbetssätt vid mätning 
av PR-aktiviteter, samt hur arbetet med mätning påverkar yrkesområdet.  
 
För att besvara syftet har vi valt att utgå från dessa frågeställningar: 
 

- Hur beskriver konsulterna arbetet med mätning av PR-aktiviteter?  
- Vad anser konsulterna att mätning har för effekt och värde för public relations? 
- Hur ser konsulterna på utvecklingen av konsultrollen och mätning inom public 

relations? 

1.5	  Avgränsning	  
För att undersöka hur PR-utövare mäter PR-aktiviteter har vi avgränsat arbetet till att 
studera PR-konsulter på utvalda byråer inom Sverige. Vi har valt att utgå ifrån extern 
kommunikation och därför omfattar studien inte den interna kommunikationen. Eftersom 
många PR-byråer är verksamma i Stockholm, valde vi därför att intervjua konsulter inom 
det området. 
  



 
 

Public relations – shaded in grey 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 3 

”I detta kapitel kommer teorier som är väsentliga för studien att tas upp och dessa kommer senare att kopplas 
samman med empirin i analysen”. 

 

2.	  TEORI	  	  
De teorier som återfinns i följande kapitel har vi valt ut då de lämpar sig bäst för studien. 
Excellenceteorin är en av de mest tillämpade teorierna inom public relations och beskriver 
att funktionen har ett positivt värde för organisationen, vilket är väsentligt och något som 
vi utgått från i studien. Utöver Excellenceteorin återfinns även bland annat Relationship 
management, då relationer är en stor del av PR-konsulters arbete. Tidigare forskning inom 
ämnet mätning och värdet av public relations står i centrum för studien och vi har valt ut 
delar av denna forskning som vi anser är av betydelse.  

2.1	  Definition	  av	  public	  relations	  
Public relations är ett relativt ungt yrke, men är användbart i ett stort antal branscher. PR-
utövare har olika kunskaper och kompetenser inom ämnet och därför finns ännu ingen 
allmänt överenskommen definition av public relations (Tench & Yeomans, 2009: 4). Public 
relations handlar om att hantera kommunikationen mellan organisationen och dess 
intressenter. Cutlip, Center och Broom definierar public relations som ”en 
ledningsfunktion som etablerar och bibehåller ömsesidigt gynnsamma relationer mellan 
organisationer och intressenter, vilket påverkar organisationernas framgång eller 
misslyckande (Cutlip, Center, Broom 2006: 5).  

 

2.2	  Konsultrollen	  och	  dess	  utveckling 
Den svenska PR-och informationsbranschen etablerades i mitten av 1900-talet och har 
under de senaste åren utvecklats. Under dessa år har även PR-företagen ökat kraftigt i antal 
och public relations har dessutom fått en mer central roll i många organisationer. I mitten 
av 1980-talet trädde nya konsultföretag in på marknaden och då ofta med bredare uppgifter 
så som att lösa organisationers kommunikations- och relationsproblem (Larsson, 2005: 
106-108b). Trots att allt fler organisationer inser vikten av public relations har allmänheten 
en relativt negativ syn på kommunikatörer och PR-konsulters verksamhet (Larsson, 2005: 
175b). För att kunna stå till svars för sin verksamhet och vad den innebär har intresset för 
mätning och utvärdering ökat under de senaste åren (Lindenmann, 2003: 2-3). 

Enligt tidigare forskning finns det fortfarande ett behov av public relations i mer 
traditionell bemärkelse, men det ökade informationsflödet och den nya teknologin har 
utmanat den traditionella synen på kommunikation (Larsson, 2001: 24). Den nya tekniken 
har bidragit till stora förändringar inom PR-branschen och de digitala medierna används i 
allt större utsträckning. Mottagare och målgrupper är mer aktiva och dessutom har de blivit 
mer involverade i sändarens budskap. Den ökade informationsmängden gör det också 
svårare för organisationer att nå ut till sina intressenter. PR-utövares framväxt stärks i och 
med detta, eftersom organisationer har fått ett större behov av experter som kan förbättra 
relationerna till intressenter. PR-utövare måste därför tänka ett steg längre och framförallt 
granska sin egen roll över hur effektiv kommunikation förmedlas (Breakenridge, 2008: 87). 
Botan och Taylor påstår att den mest slående trenden inom public relations är övergången 
från ett funktionellt perspektiv till ett ”cocreational” perspektiv. Detta innebär att ett större 
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fokus ligger på relationsskapande. Med nya villkor för public relations så finns det även nya 
områden att undersöka för att på ett bättre sätt effektivisera funktionen (Botan & Taylor, 
2004: 659).  

2.3	  Excellenceteorin	  
1984 startade James Grunig och hans forskarteam en studie för att ta sig an uppgiften att se 
över tidigare forskning inom området organisationseffektivitet. Syftet med studien var att 
besvara frågan hur och varför public relations har ett värde för organisationen, samt att 
undersöka vilka specifika delar inom public relations som bidrar mest till 
kommunikationsavdelningens effektivitet i organisationen (Grunig, 1992: 1-2). Resultatet 
av studien visade att public relations har en speciell ledarfunktion som hjälper 
organisationen att samarbeta med sociala och politiska aktörer i samhället. Organisationen 
kan inte ses som en självständig enhet som arbetar för sina egna mål, utan bör ta hänsyn till 
omvärlden. Vidare visar studien att det är lättare för organisationer att skapa relationer med 
intressenter genom att använda sig att symmetrisk kommunikation. Det betyder att 
organisationen lyssnar på sin omvärld och aktivt för en dialog för att tillsammans nå 
ömsesidig förståelse mellan parterna (Grunig, 1992: 26).  
 
För att bedriva arbetet med public relations på bästa sätt är det viktigt att 
kommunikationschefen deltar i ledningsgruppen och bidrar med underlag till de beslut som 
tas. På så sätt blir organisationen mer effektiv i sitt arbete. Genom att utveckla 
kommunikationsplaner kan målen, kommunikationsinsatserna och effekterna faktiskt 
mätas (Botan & Hazelton, 2006: 55-56). Däremot är det svårt att mäta att dessa insatser har 
någon effekt i pengar. Många chefer och kommunikatörer påstår att det är omöjligt eller 
extremt svårt att mäta. Även fast insatserna inte alltid kan mätas direkt i pengar kunde man 
genom studien visa på andra effekter som skapar stort värde för organisationen. Till 
exempel kan symmetrisk kommunikation hjälpa organisationer att undvika konflikter med 
intressenter, underlätta kriskommunikationen och förändra attityder till hur medarbetar tar 
sig an sina arbetsuppgifter (Dozier et al., 1995: 230-233). Den symmetriska modellen har 
dock fått mycket kritik. Många forskare har ifrågasatt den symmetriska modellens funktion 
i verkligheten, då de menar att modellen är orealistisk och allt för idealisk. Kritiken bygger 
på att modellen menar att organisationen ska värdera målgruppens intresse före sina egna 
intressen, vilket endast existerar i en idealvärld. Vidare anser vissa kritiker att modellen 
också bortser från de maktkonflikter som finns i samhället och i organisationer. 
Organisationer har en auktoritär position, vilket betyder att intressenter inte har samma 
möjlighet att påverka (L´Etang & Pieczka, 1996: 33).   
 

2.3.1	  Värdet	  av	  public	  relations	  enligt	  Excellenceteorin	  
Frågan om värdet av public relations har varit ett stort bekymmer för professionella 
kommunikatörer i många år. Detta på grund av uppfattningen hos både kommunikatörer 
och chefer att public relations är en immateriell ledningsfunktion i jämförelse med andra 
funktioner, där värde kan beskrivas, mätas och utvärderas genom systematiska 
undersökningar (Grunig et al., 2002: 90). I många år har därför PR-praktiker och forskare 
kämpat för att utveckla mätningar som fastställer att public relations är en effektiv funktion 
och skapar värde för organisationen. Bland dessa åtgärder har man bland annat försökt 
bestämma värdet för reklam, pressklipp och kampanjer. Många professionella 
kommunikatörer har framgångsrikt demonstrerat effekterna av individuella 
kommunikationsaktiviteter, men när det kommer till den totala funktionen av public 
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relations har det varit svårt att visa på värdet för både organisation och samhälle (Grunig et 
al., 2002: 91). Författarna menar dock att det finns ett värde och att det värdet består i 
relationen mellan organisationer och dess intressenter (Grunig et al., 2002: 106). 
Kommunikation som är utformad på ett bra sätt hjälper också organisationer att öka 
intäkterna genom att bygga relationer med omvärlden. Public relations har inte bara effekt i 
ekonomiska termer, utan image, goodwill och rykte är också något som kan påverkas 
positivt av public relations (Grunig et al., 2002: 136).  

2.4	  Värdet	  av	  goda	  relationer	  
Enligt Excellenceteorin att det är lättare för organisationer att skapa relationer med 
intressenter genom att använda sig att symmetrisk kommunikation. Organisationer, 
grupper och individer i samhället är alla beroende av varandra. Organisationen påverkar sin 
omgivning och omgivningen påverkar organisationen. Det finns alltså ett stort värde för 
organisationer att skapa och främja goda relationer till sin omvärld (Falkheimer & Heide 
2011: 119). En vanlig definition av relationer är att det är ett ömsesidigt beroende mellan 
två eller fler människor. Genom kommunikation kan kvaliteten på relationer skapas och 
behållas och där utgör public relations en viktig del för att hantera och sköta relationen 
(Falkheimer & Heide 2011: 120-121). Goda relationer med de anställda ökar också 
sannolikheten för att de kommer att vara nöjda med organisationen och sitt arbete, vilket 
gör dem mer benägna att stödja organisationen (Hon & Grunig, 1999: 11).   

2.4.1	  Relationship	  management 
Relationship management är förenligt med den tvåvägs symmetriska modell som Grunig 
presenterar i Excellenceteorin (Ledingham, 2003: 181-182). En viktig del av Relationship 
management är att vårda organisationens strategiska arbete så att det skapar fördelar för 
organisationen och dess intressenter (Ledingham 2006:466). Traditionellt har litteraturen 
inom public relations fokuserat på användning av kommunikation som ett sätt att 
manipulera det allmänna beteendet. Den symmetriska modellen av Grunig och Hunt 
skiftade tyngdpunkten från manipulation till begreppet nytta för både organisationer och 
intressenter, främst genom kommunikation. (Ledingham 2003: 194-195). Om 
organisationens aktiviteter kan påvisas att ha en positiv inverkan på intressenter så finns det 
inga tvivel om att dessa aktiviteter har ett värde som dessutom kan bidra till ekonomiskt 
välstånd inom organisationen. Det visar att en organisation som jobbar med att bygga 
förtroende, visa engagemang och upprätthålla en öppen och ärlig kommunikation mellan 
organisationen och dess viktigaste intressenter kan påverka organisationen positivt i en 
konkurrensutsatt miljö (Ledingham & Bruning, 1998: 61-62). 	  
 
 
2.5	  Effektiv	  kommunikation 
I forskningsprojektet om Excellencestudien, sökte forskare idéer som kan förklara värdet 
av public relations. Undersökningen visade att organisationer blir effektiva när de uppnår 
sina mål. Att uppnå organisationens mål är inte ett fullständigt svar på frågan om vad som 
gör en organisation effektiv. För att organisationer ska vara så effektiv som möjligt måste 
målen värderas av både ledningen och av utomstående grupper (Hon & Grunig, 1999: 7-8).  
Excellencestudien visade att god kommunikation förändrar beteendet hos både ledning och 
allmänhet och det resulterar i sin tur i goda relationer. Det finns många tillfällen då goda 
relationer inte omedelbart leder till beteendeförändringar, ibland kan goda relationer bidra 
till att påverka intressenter att inte delta i negativa beteenden. Andra gånger kan det vara en 
lång fördröjning mellan att utveckla en god relation till att se en beteendeförändring. Detta 
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visar att det behövs ett sätt att mäta hur relationer utvecklas och underhålls, istället för att 
vänta på att se på beteenden som kan eller inte kan uppstå till följd av 
kommunikationsinsatser (Hon & Grunig, 1999: 10-11).   
 
PR-konsulten Katie Paine menar att det inte går att bestämma vilken form mätningen av en 
aktivitet kommer att ha, utan en överenskommen uppsättning av mål. Att sätta mål är det 
bästa sättet att börja mäta. Hon menar att mätning får alla inom organisationen att komma 
överens om ett mål att sträva efter (Paine, 2011: 9). Broom och Dozier menar att PR-
aktiviteter ofta är utformande för att uppnå konkreta mål. De mäts genom att undersöka 
kunskap, åsikter, attityder och beteenden hos målgruppen. Det är endast genom att mäta 
förändring av dessa kvaliteter som ger en korrekt indikator på framgång eller misslyckande. 
Målen bör ange vilken målgruppen är, vilka de önskade effekterna är och när resultat 
väntas. Utan en sådan specifik utformning av målen är det svårt att utvärdera och mäta 
effekterna. Om målen inte är mätbara, är det inte verkliga mål (Broom & Dozier 1983: 6). 
Även de mest sofistikerade mätmetoderna är värdelösa om du inte kan koppla framgången 
till organisationens uppsatta mål (Paine, 2011: 46). 

2.6	  Konkurrens	  	  
Företag är ständigt under konkurrens. Det handlar om att synas, sälja mest och vara först 
rankat gentemot konkurrenter. Varje organisation som konkurrerar inom en bransch har en 
konkurrensstrategi, uttalad eller outtalad (Porter, 1983: 15). För att skapa en försvarbar 
ställning och överträffa konkurrenterna finns det generellt tre olika strategier att vidta. 
Dessa är kostnadsöverlägsenhet, fokusering och differentiering. Differentiering handlar om 
att förtaget fokuserar på att leverera varor och tjänster med särskilda egenskaper. 
Differentiering bidrar till att höja marginalerna och öka kundlojaliteten (Porter, 1983: 52-
56). Paine anser att mätning ger insikt i konkurrenters styrkor och svagheter, vilket är något 
som varje företag bör vara medveten om. Även företagets egna styrkor och svagheter är 
något som också framkommer vid mätning (Paine, 2011:6-7). Så länge konkurrenter inte 
mäter, så har man en stor konkurrensfördel. Organisationen kan då lyssna på sina 
intressenter och agera efter deras problem och möjligheter. Medan konkurrenterna agerar i 
mörkret, kan man själv agera snabbare, stärka sitt rykte samt förbättra relationer med både 
medarbetare och intressenter, (Paine, 2011: 17).  

2.7	  Mätning	  och	  utvärdering	  
Utvärderingar av public relation spelar en stor roll av många anledningar. För det första är 
det en viktig del av planeringsprocessen. Ingen utvärderingsmetod är värd att betala för, 
om inte mätbara och specifika mål bestäms först. Det gör att man kan komma överens om 
korrekta mätningskriterier. Utvärderingen måste planeras från början och bör vara 
kontinuerlig genom arbetet (Bland, Theaker & Wragg, 1996: 53). Utan utvärderingar är det 
svårt att sätta kommunikationsaktiviteter, identifiera intressenter och utveckla budskap. 
Utvärdering har varit ett av de störst diskuterade problemen under många år för hela PR-
branschen. Utvärdering hjälper praktiker att förstå och förbättra PR-aktiviteters effektivitet 
genom systematiska mätningar. Undersökningar och utvärderingar kan också avslöja 
mycket om det aktuella tillståndet inom public relations genom att ifrågasätta den teoretiska 
kunskapsbasen (Tench & Yeomans, 2009: 199).  
 
Organisationers attityder kring mätning har länge handlat om att det är ett dyrt och 
komplicerat. Dessutom har många åsikten om att mätningar endast kan göras på större 
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organisationer. Under de senaste åren har dock mätning blivit allt mer prioriterat av 
organisationer och många har insett dess nytta. Det har skett genom internets stora 
framfart av bland annat sociala medier, samt spridningen av analys- och 
rapporteringsverktyg. Mätning har dessutom blivit allt viktigare i och med den globala 
lågkonjunkturen. Organisationer måste anpassa sina strategier och sin kommunikation för 
att överleva på marknaden. Genom kontinuerliga mätningar kan organisationer förbättra 
och utveckla sina insatser, vilket har blivit allt viktigare (Paine, 2011: 3-4). Allt för ofta ses 
mätning som en efterhandsfunktion, ett verktyg för att undersöka effektiviteten för en 
aktivitet som redan avslutats. Mätning bör dock också ske i början av en aktivitet för att få 
ut maximal effektivitet av mätningen (Paine, 2011:15). På kort sikt innebär mätning och 
utvärdering av public relations att avgöra framgång eller misslyckande av särskilda 
aktiviteter genom att mäta resultaten av dessa mot en bestämd uppsättning av mål. På lång 
sikt handlar mätning och utvärdering om att bedöma framgång eller misslyckande av 
bredare PR-aktiviteter som har som mål att försöka förbättra och stärka relationer med 
organisationers viktigaste intressenter (Lindenmann, 2003: 4).  
 
Under de senaste åren har det förekommit ett antal initiativ för att förbättra kvantiteten 
och kvalitén på utvärdering av public relations. Detta beror delvis på att PR-utövare vill 
visa sitt bidrag, men också för att kostnaderna för public relations växer. Kunder och 
organisationer kräver att få veta att deras pengar spenderas väl (Gregory, 2001: 172). 
Traditionellt har public relations handlat om att få gratis publicitet, ofta genom 
medierelationer, men PR-utövare hävdar att public relations är en mycket bredare 
verksamhet än bara publicitet (Broom & Dozier 1983: 5). Utvärdering och mätning har 
varit högt rankat på dagordningen för PR-utövare och deras arbetsgivare under flera år. I 
en studie av brittiska forskningsprioriteringar för PR-branschen kom utvärderingen på 
första plats. Sedan dess har trycket för utvärdering ökat och det har förekommit ett antal 
initiativ för att uppmuntra och standardisera utvärderingar av PR-aktiviteter. 1996 blev 
diskussionen kring PR-utvärdering och mätning till ett toppmöte i New York för att 
försöka införa enhetliga riktlinjer för hur public relations skulle kunna mätas. Detta 
resulterade i 1997-års riktlinjer och standarder för att mäta och utvärdera public relations 
(Gregory, 2001: 172). 
 

2.7.1	  Riktlinjer	  för	  att	  mäta	  och	  utvärdera	  public	  relations	  
Med fokus på mätning och utvärdering av public relations har Lindenmann tagit fram 
några riktlinjer och viktiga faktorer att tänka på i början av arbetet. Den första punkten 
handlar om att upprätta tydliga mål och önskade resultat redan innan man börjar. Målen 
bör vara knutna till organisationens övergripande mål. Vid mätning och utvärdering bör 
man också vara noga med att skilja mellan effekter av kortsiktiga aktiviteter och effekter av 
mer långtgående processer. Mätning av medieinnehåll är fortfarande viktigt, men måste ses 
som ett första steg i processen av mätning och utvärdering. Mätning av medieinnehåll kan 
mäta graden av exponering men säger inget om huruvida målgruppen mottog på budskapet 
(Lindenmann, 2003: 4).  
 
Det finns inget allomfattande verktyg eller teknik för att mäta och utvärdera effekten av 
public relations. Vanligtvis behövs kombinationer av mätmetoder, till exempel 
enkätundersökningar, fokusgrupper, innehållsanalyser eller observationer. Dessutom ska 
man vara försiktig med att jämföra effekterna av public relations med effekterna av reklam. 
De två formerna av kommunikation är helt olika från varandra. Effekten av public relations 
mäts bäst om organisationens målgrupper, intressenter, och önskade 
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kommunikationskanaler är tydligt definierade i förväg. Vidare bör mätning och utvärdering 
av public relations inte utföras isolerat, utan istället kopplas till vad som är planerat och vad 
som har åstadkommits (Lindenmann, 2003: 5).  
 

2.7.2	  Trovärdig	  utvärdering	  av	  public	  relations	  
För att PR-utvärdering ska vara trovärdig, finns några viktiga komponenter som måste 
beaktas. Lindenmann anser att mätbara mål och syften måste vara det första steget. Det går 
inte att mäta effektiviteten av något, om man inte först räknar ut exakt vad det är som ska 
mätas. Till att börja med måste PR-utövaren ställa sig följande frågor: Vad är målet med 
den specifika PR-aktiviteten och vad exakt hoppas man uppnå genom aktiviteten? 
(Lindenmann, 2003: 5). Dessutom menar Gregory att man måste skilja på mål och medel 
för att uppnå målen (Gregory, 2001: 187). Mätning av ”outputs”, “outtakes” och 
“outcomes” är något som måste uppmärksammas för trovärdighet. ”Outputs” är i regel de 
omedelbara resultaten av en viss PR- aktivitet. ”Outputs” mäter till exempel hur en 
organisation framhäver sig gentemot andra eller hur mycket exponering organisationen 
erhåller. I media kan ”outputs” vara det totala antalet artiklar eller notiser som visas. Även 
om det är viktigt att mäta hur väl en organisation framhäver sig och mängden exponering 
som erhålls, är det ännu viktigare att mäta ”outtakes”. Det vill säga avgöra om viktiga 
målgrupper faktiskt fått meddelandet som riktas mot dem, om de uppmärksammade 
meddelanden och om de har förstått dem (Lindenmann, 2003: 6-7). Det måste finnas en 
tydlig avgränsning av resultatet av ”outputs” och ”outtakes” då betydelsen av dessa nivåer 
skiljer sig åt (Gregory, 2001: 187). 

Lika viktigt som det är att mäta kortsiktiga PR-aktiviteter, är det av ännu större vikt att 
mäta ”outcomes”, det vill säga resultat och utfall av mer långsiktig karaktär. Dessa mått 
handlar om det specifika meddelandet har resulterat i någon uppfattning eller 
beteendeförändring hos de målgrupper man riktade meddelandet till. Det är oftast mycket 
svårare och i allmänhet dyrare att mäta långsiktiga PR-resultat. Det beror på att mer 
sofistikerade verktyg och tekniker behövs. Oavsett vad PR-utövare vidtar för åtgärder för 
att mäta effektiviteten, är det också nödvändigt att vidta åtgärder för att försöka knyta sina 
PR-prestationer till de slutliga målen (Lindenmann, 2003: 7-8). Paine förklarar att mätning 
är så mycket mer än räknande och att mätning och räknande skiljer sig avsevärt åt. De 
flesta organisationer använder sig dock av någon form av räknande. Alla organisationer vet 
hur de räknar sitt lager, antalet annonser i tidningen eller antalet gånger organisationen 
nämns i artiklar. Mätning handlar inte bara om att räkna, utan handlar också om att 
analysera vad beräkningen betyder. Mätning av hur organisationen spenderar tid och 
pengar och vad man får ut av sina ansträngningar, ger värdefull data för att kunna ta 
lämpliga beslut för organisationen. Mätning blir således ett underlag till att bestämma 
prioriteringar, fördela resurser och ta viktiga beslut (Paine, 2011: 3-4). 
 

2.7.3	  Att	  mäta	  relationer	  
Katie Paine menar att det är av stor vikt att förstå vad som verkligen är viktigt att mäta. 
Hon menar att många organisationer inte har den förståelsen. Det är inte antalet 
konsumenter och medarbetare som är det viktiga utan det är relationen mellan dessa och 
organisationen som har en avgörande betydelse. Goda relationer skapar trogna kunder som 
fungerar som förespråkare för organisationen. Genom goda relationer kan man också bidra 
till medarbetare som lär sig nya saker och växer i sin roll, vilket bidrar till företagets 
utveckling. Dåliga relationer kan då bland annat resultera i dyrare aktiviteter, mindre 
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försäljning och nackdelar på marknaden. Att ha goda relationer med media är också av stor 
vikt då de påverkar hur kriser uppfattas och väljer ut den informationen som publiceras. 
Relationer är således det viktigaste att mäta tillsammans med organisationens anseende. 
Vidare menar Paine att organisationer som inte mäter styrkan i sina relationer, inte kommer 
överleva särskilt länge (Paine, 2011:6). 
 
Allt fler PR-utövare och forskare har kommit fram till att det grundläggande målet med 
public relations är att bygga och stärka pågående och långsiktiga relationer med 
organisationens viktigaste intressenter. Verktyg och tekniker för att mäta och utvärdera 
relativt kortsiktiga resultat och utfall av PR-aktiviteter, så som evenemang och kampanjer, 
har funnits i relativt många år. Däremot har det varit brist på verktyg och tekniker för att 
mäta framgång eller misslyckande av långsiktiga relationer. Grunig och Hon har genom sin 
forskning kommit fram till sex komponenter som bäst mäter långsiktiga relationer. Några 
av dessa komponenter är ömsesidig förståelse, förtroende, belåtenhet och engagemang. 
Ömsesidig förståelse handlar om i vilken utsträckning parterna kommer överens om vem 
som har den legitima makten att påverka varandra. Med förtroende menas parternas tilltro 
och vilja att öppna sig för den andra. I vilket uträckning varje part känner sig tillfreds med 
den andre parten handlar om belåtenhet. En tillfredställande relation är den relation där 
fördelarna överväger nackdelarna och kostnaden för relationen. Engagemang beskriver i 
vilken utsträckning varje part anser att förhållandet är värt att lägga energi på för att 
upprätthålla och främja relationen (Hon & Grunig, 1999: 2-3).  
 

2.7.4	  Anledningar	  till	  att	  utvärdera	  och	  mäta	  PR-‐aktiviteter	  
Det finns flera orsaker till att PR-utövare vill utvärdera och mäta effekten av PR-aktiviteter. 
Bland annat står PR-utövare inför allt större utmaningar för att kunna visa att sina insatser 
bidrar till ett mervärde till organisationen. I en organisatorisk miljö som präglas av 
nedskärningar kan inte utövare argumentera övertygande utan att visa tecken på mätbara 
resultat. Verksamma inom området vill dessutom tjäna personlig respekt och få förståelse 
och support från chefer och ledning. Utöver detta vill PR-utövare visa på effekten av deras 
egna insatser och att organisationer kan tjäna på att utveckla kommunikation genom att 
bygga relationer med intressenter, som i sin tur förbättrar organisationers intäkter (Hon, 
1997: 2). Genom mätningar kan företag ta lämpliga beslutstaganden som sparar både tid 
och pengar. Att ta beslut som baseras på data ökar dess tillförlitlighet. När en organisation 
ställs inför ett svårt beslut är det sällan chefer och ledning endast förlitar sig på gissningar 
eller magkänsla. Att få igenom beslut på högsta nivå är av större chans om det finns 
omfattande forskning och bakomliggande underlag. Mätningen är således ett underlag till 
en del av den strategiska planeringen och ger svar på hur företaget på bästa sätt kan fördela 
sina resurser. Det krävs då mätning för att kunna samla på sig tillförlitlig data för att kunna 
utveckla och förbättra olika aktiviteter (Paine, 2011: 6-7). 
 

2.7.5	  Vanliga	  anledningar	  till	  att	  inte	  utvärdera	  och	  mäta	  PR-‐aktiviteter	  
Det är vanligt att PR-utövare talar om mätning och utvärdering i större utsträckning än de 
faktiskt sysslar med det (Lindenmann, 1990: 14). Enligt Watson finns det modeller för att 
mäta public relations, men att få praktiker använder dessa (Watson, 1994: 15-16). Det finns 
olika anledningar till att utvärdering av PR-aktiviteter uteblir. Några av dessa är brist på tid, 
brist på personal, brist på pengar, tvivel om användbarhet, bristande kunskap inom ämnet, 
motvilja mot vetenskapliga metoder och att utvärdering kan komma att kritisera PR-
utövares prestationer (Watson, 1994: 53). Många PR-utövare är heller inte villiga att dela 
med sig av sina uppfattningar, kunskaper och erfarenheter kring specifika mål och mätbara 
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resultat (Broom & Dozier 1983: 7). 

Mätning ses ofta som en funktion för att undersöka att personer eller avdelningar gör sitt 
arbete. Många motsätter sig mätning eftersom det avslöjar svagheter och brister inom 
organisationer. Mätning kan ses som ett straff för en del personer vilket, enligt Pain, inte 
alls bör förknippas med mätning. Istället ska det ses som ett sätt att göra verksamheten mer 
effektiv. Det finns även de som menar att mätning tar tid och endast skapar mer arbete, 
vilket gör att funktionen inte prioriteras. Att mätning skapar mer arbete är felaktigt 
eftersom det istället underlättar organisationens arbete, då det bland annat förbättrar olika 
aktiviteter och ser till att de har maximal effekt (Paine, 2011:13). En av de vanligaste 
anledningarna till att organisationer inte väljer att använda sig av mätning är att det inte har 
råd och helt enkelt inte är villiga att betala. Paine menar i sin tur att sanningen är att företag 
inte har råd att inte mäta. Utan mätning har organisationer ingen kunskap om de spenderar 
sin budget effektivt. Kostnad är inte ett lika stort hinder idag då undersökningar och 
verktyg är både enklare och mycket billigare att göra. De snabba framstegen inom 
teknologin fortsätter att sänka kostnaderna av mätning, även de dyraste analysverktygen 
erbjuds nu gratis till praktiker och universitet (Paine, 2011: 25). En annan anledning till att 
många inte mäter är för att mätning endast tros vara kvantitativt. I verkligenheten är 
mätning både kvantitativ och kvalitativ. Om organisationer undersöker försäljning och inte 
relationen organisationen har med sina intressenter, kommer de aldrig få en förståelse för 
varför försäljningen går upp och ner (Paine, 2011: 15). 
 

2.7.6	  Att	  mäta	  publicitet	  
Publicitet är något som ofta sätts i förbindelse med public relations. Insatser och aktiviteter 
inom public relations mäts och utvärderas ofta med just publicitet (Lindenmann, 2003: 10). 
Antal artiklar eller pressklipp är ett tillvägagångssätt för att mäta publicitet. Att få många 
artiklar publicerade kan bidra till ett högt redaktionellt intresse, men säger ingenting om hur 
artikeln nått ut (Lind et al., 2004: 119). De som förespråkar denna typ av mätning anser att 
om antalet pressklipp ökar, så är det positivt. Om det istället minskar så är det negativt för 
organisationen (Bland, Theaker & Wragg, 1996: 48). Räckvidd är också ett sätt att mäta 
publicitet och är ett mått på spridning av budskapet. Med hjälp av räckvidd är det möjligt 
att fördjupa sig i genomslaget och jämföra det gentemot konkurrenter och läsare av andra 
medier (Lind et al., 2004: 119). En stor betydelse för uppmärksamhet är artikelns placering 
i tidning eller TV. Detta mått kan delas in i sektioner, bilagor, sändningstider och 
artikeltyper, där det sedan finns en form av rangordning där till exempel förstasidor är 
viktigast och notiser har ett mindre värde (Lind et al., 2004: 125-126).  
 
Ett annat sätt att mäta publicitet är att beräkna en organisations artikel eller TV-inslag som 
om det vore ett betalt annonsutrymme. Tillvägagångsättet handlar om att mäta storleken på 
tidningsartikeln eller inslaget för att sedan beräkna vad en motsvarande annons hade kostat. 
Det kallas för "advertising equivalency" och det råder delande meningar om detta sätt att 
värdera public relations. Enligt Lindenmann anser de flesta seriösa forskare att denna 
metod är tvivelaktigt. Han menar att det i många fall inte ens är möjligt att tilldela en 
reklam likvärdigt värde som en given mängd redaktionellt utrymme, då det ofta inte är 
möjligt att till exempel köpa annonsutrymme på förstasidor. Vidare förklarar han att vissa 
organisationer multiplicerar det uppskattade värdet av en redaktionell placering jämfört 
med en annons med talen 2, 3, 5 eller andra påhittade siffror för att framställa att 
redaktionellt utrymme är mer värt än en annons. Han menar dock att många ansedda 
forskare anser att denna typ av beräkning är oetisk och saknar stöd från 
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forskningslitteraturen. Även om vissa studier har visat att redaktionellt utrymme är mer 
trovärdigt än reklam, har andra studier visat raka motsatsen och det finns än så länge ingen 
tydlig enighet inom området som visar att det ena skulle vara effektivare än det andra 
(Lindenmann, 2003: 10). Däremot menar Bland, Theaker och Wragg att effekten och 
värdet av positiv publicitet i redaktionellt utrymme alltid är högre än vid annonsering 
(Bland, Theaker & Wragg, 1996: 48). 
 
Som nämnt ovan är publicitet något som ofta kopplas ihop med public relations. 
Precis som att försäljning bara är en del av marknadsfunktionen, så är publicitet endast en 
del av begreppet public relations (Broom & Dozier 1983: 5). Broom och Dozier anser 
därför att det olämpligt att mäta effekter genom antal pressmeddelanden som skickas, 
notiser i tidningar, artiklar, tid i tv eller radio då dessa endast är indikatorer som bara 
beskriver själva processen istället för effekten och inverkan (Broom & Dozier 1983: 6-7). 
Tidigare studier visar att den forskning som finns inom ämnet inte beskriver någon 
utmärkande metod som lämpar sig bäst för mätning av PR-aktiviteter och endast ett fåtal 
forskare har undersökt det ekonomiska värdet av public relations (Ehling, 1992: 617). 
Däremot är ROI, return of investment, ett begrepp som ofta nämns när det gäller att mäta 
avkastning inom public relations.   
 

2.7.7	  ROI	  –	  Return	  of	  investment	  
Att demonstrera en avkastning på investeringar har aldrig varit viktigare. I dagens ekonomi 
så måste PR-utövare bevisa sitt värde för att erhålla sin andel av marknadsföringsbudgeten. 
Ledande chefer i organisationer och aktieägare vill se resultat. Inte nog med att de vill se 
bidrag som fungerar, vill de också se vad de får tillbaka för spenderade pengar på public 
relations. PR-yrket har också blivit allt mer sofistikerat och därför förväntas nu PR-
aktiviteter att påverka affärsresultatet. Att bevisa värdet av public relations har utmanat 
yrket i flera år och även om det har varit mycket diskussioner kring det, finns det få 
exempel på definitiva metoder för att göra detta på ett effektivt sätt (Rockland, 2005: 12).  

För att beräkna avkastningen i förhållande till en investering brukar måttet ROI användas. 
Måttet kan även användas till att beräkna organisationers prestationer (Phillips et al., 2007, 
s. 4). Många hävdar att det inte är möjligt att mäta public relations genom att använda ROI, 
men Rockland håller inte med. Även fast det inte alltid är lätt eller exakt att mäta med detta 
verktyg, menar Rockland att det är den viktigaste metoden för att kvantifiera det 
ekonomiska värdet av public relations (Rockland, 2005: 12). ROI används ofta för att visa 
att en investering har en positiv finansiell inverkan. Även fast det inte är lika lätt, så går det 
att använda ROI till att mäta andra inriktningar inom public relations, som till exempel 
mätning av rykte, varumärke, image eller identitet (Grunig, 2006: 158). Paine menar att 
ROI är svårt att mäta och applicera på public relations, men det är inte en anledning till att 
inte göra det. Personer som påstår att ROI inte är användbart är ofta de personer som inte 
vill prova något nytt (Paine, 2011:14).  

Return on marketing investment, ROMI, är ett mått som används för att mäta den totala 
effektiviteten i en marknadsföringskampanj, för att hjälpa marknadsförare att fatta bättre 
beslut om tilldelning av framtida investeringar. ROMI används vanligen i marknadsföring 
på nätet, men kan även appliceras för att räkna ut andra typer kampanjer och deras direkta 
effekter (Korosec 2012: 8) (Brotspies: 2006:19). 
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”Nedan presenterar vi metoden vi valt att använda i studien. Här tar vi bland annat upp kritik av metodval, urval 
samt beskriver studiens genomförande”. 

 

3.	  METOD	  

3.1	  Forskningsansats	  
Vår studie har ett kvalitativt angreppssätt där syftet med studien är att beskriva utvalda PR-
konsulters syn på och arbetssätt vid mätning av PR-aktiviteter, samt hur arbetet med 
mätning påverkar yrkesområdet. Vi har samlat in kunskap för att skapa förståelse för ett 
specifikt fenomen som berör ord och bilder, inte siffror. Vår ambition är därför inte att 
generalisera studiens resultat (Falkheimer, 2001:25). Den kvalitativa ansatsen syftar till att 
skapa en djupare kunskap för ett visst fenomen och därför anser vi att den är mest lämplig 
(Kvale & Brinkman, 2010: 42). 

3.2	  Forskningsdesign	  
Studien är en deskriptiv fallstudie då den innefattar ett större antal, djupare frågor som 
ställs till fåtal undersökningsobjekt (Esaiasson et al., 2012:36). I studien studeras ett enskilt 
fall, där fokus ligger på djupgående beskrivningar och analys (Kvale & Brinkman, 2010: 
133). Fallstudier är fördelaktiga när det gäller att utveckla kunskap inom ett visst område. 
Processer och problem kan studeras för att ge en djupare förståelse, vilket i sin tur kan leda 
till en förbättring av praktiken och det är även avsikten med vår studie (Merriam, 2009: 46). 

3.3	  Metodval	  
Vi valde att genomföra personliga intervjuer då vi ansåg att det är metoden som bäst 
besvarar vårt syfte. Personliga intervjuer är effektiva för att komma åt djupare information 
och gör det möjligt att registrera oväntade svar. En ytterligare fördel är möjligheten till 
uppföljning, vilket gör att vi kan ställa ytterligare frågor för att skapa oss en bredare 
förståelse för respondenternas svar (Esaiasson et al., 2012:251). I studien är respondenterna 
anonyma, då vi anser att ämnet kan vara känsligt att tala om. Anonymitet i studien var en 
fördel då respondenterna kunde dela med sig av kunskap på ett öppet sätt.  
 
Personliga intervjuer ger god kontroll över svarssituationen, då den ökar graden av seriösa 
svar och gör det möjligt att se till att respondenter inte använder sig av otillåtna medel. 
Metoden är också fördelaktig när det handlar om svåra frågor som behöver förklaras eller 
upprepas, vilket gör det lättare att undvika missförstånd och hantera språksvårigheter som 
kan förekomma vid komplexa frågor. Eftersom studien tar upp ett omfattande ämne 
lämpar sig den personliga intervjun framför andra metoder. Kontroll och chansen för 
uppföljning har varit väsentligt för att lyfta de frågor vi ville ha svar på. Eftersom vi ställde 
ett större antal frågor av mer komplex karaktär anser vi att de personliga intervjuernas 
fördelar gett ett bättre resultat, än vad andra metoder skulle ha kunna göra (Esaiasson et al., 
2012: 235-236).  
 
Ytterligare en fördel med personliga intervjuer är att vi som forskare kan ta del av 
respondenternas kroppsspråk så som miner och gester. Det gav oss en förstärkt bild av hur 
respondenterna såg på frågorna och om de ville betona något. Den aspekten hade vi gått 
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miste om, i fall vi valt att göra telefonintervjuer. Vi genomförde intervjuer med PR-
konsulter i Stockholm på uttalad plats. Vi lät dem välja platsen fritt för att de skulle känna 
sig trygga och bekväma. 
 
Intervjuerna har genomförts i strukturerad form, men där vi i hög grad använt oss av 
öppna frågor. Det strukturerade tillvägagångssättet säkerställer att alla frågor täcks in och 
fördelen med de öppna frågorna var att vi fick ta del av mer personliga åsikter (Trots, 2010: 
40-42). Vi använde oss av en intervjuare, då risken med att ha två intervjuare är att 
respondenten känner sig i underläge och att intervjun tenderar till att bli rörig (Trots, 2010: 
66). Intervjuaren var densamma i samtliga av våra intervjuer för att skapa så lika 
intervjutillfällen som möjligt vilket gav ett mer rättvist resultat. Den person som inte 
intervjuade figurerade som medarbetare och förde skriftliga anteckningar över hela 
intervjun samt antecknade nyanser i utseende, gester tonfall med mera. Dessa detaljer är 
viktiga för att få en fullständig bild då vi analyserade materialet (Trots, 2010: 66). Som 
intervjuare valde vi den av oss som har mest erfarenhet av intervjusammanhang, vilket är 
väsentligt för att lyckas med en bra intervju. För att ytterligare säkerställa effektiviteten hos 
intervjuaren, har vi genomfört provintervjuer för att kunna justera de faktorer som kan 
påverka intervjuerna negativt.  
 
Intervjuerna spelades in via ljudupptagare, vilket gjorde att vi kunde lyssna på tonfall och 
ordval också efter det att intervjuerna var gjorda. Användning av ljudupptagare har både 
för-och nackdelar. Fördelarna är att vi kan gå tillbaka och lyssna på hela intervjun. Det var 
svårt att anteckna allt som sades detaljerat, men med en ljudupptagare kunde vi 
komplettera våra anteckningar så att alla aspekter täcktes in. Anteckningarna blev i regel 
omfattande och det var svårt att finna sig i materialet, därför var en ljudupptagare 
fördelaktig. Vad som är negativt är att en del människor känner sig obekväma med att bli 
inspelade vilket kan göra dem besvärade och hämmade. För att motverka detta 
informerade vi dem om att vi vill spela in samtalen och ville de mot förmodan inte bli 
inspelade så skulle vi endast använda oss av anteckningar (Trots, 2010: 74-75). Då ingen av 
respondenterna motsatte sig detta använde vi ljudupptagare i alla intervjuer och dessutom 
upplevde vi aldrig att respondenterna blev hämmade av att intervjuerna spelades in. 

3.4	  Urval	  

3.4.1	  Urvalsobjekt	  
Vi har utgått från ett antal utvalda PR-byråer i Stockholm när vi gjorde intervjuerna. Vi 
inledde våra förberedelser till rapporten med att sätta oss in i det ämne som vi ansåg att 
studera och på så vis fann vi byråer som arbetar med mätning och utvärdering av resultat, 
vilket är centralt för denna studie. Vi började via mail kontakta de byråer som uttalat på 
deras hemsidor att de arbetar med mätning. I mailet beskrev vi studiens ämne för att 
undersöka intresset hos byrån. Där beskrevs också studiens förutsättningar för att nå 
personer med minst fem års erfarenhet och stor kunskap inom ämnet. Därefter ansåg vi att 
vi behövde komplettera med ytterligare respondenter. För att utöka urvalet valde vi att 
komplettera med byråer från PRECIS medlemslista. PRECIS är Sveriges största 
branschförening för konsultföretag och därför ansåg vi att medlemmarna från deras 
medlemslista skulle innehålla byråer och konsulter som besitter en viss kunskap som är 
värdefull. Vi valde byråer från medlemslistan och undersökte sedan deras hemsidor. 
Därefter ringde vi utvalda byråer för att försäkra oss om att de var intresserade av ämnet.  
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3.4.2	  Respondenter	  
Respondenterna i studien har blivit strategiskt utvalda. Vi valde ut PR-konsulter från 
byråerna som har stor kunskap inom ämnet och minst femårs erfarenhet inom 
konsultbranschen. Denna form av urval är baserat på deras relevans i ämnet. De har ett 
antal karakteristika drag gemensamt som är av teoretisk betydelse, men de har också 
faktorer som skiljer dem åt så som kön och ålder, vilket är en fördel för att få variation i 
materialet (Trots, 2010: 143-144). Ett strategiskt urval är både en ekonomisk och 
tidsekonomisk urvalsmetod vilket är en stor fördel för vår studie (Esaiasson et al., 
2012:190). Antalet respondenter har vi anpassat efter tids- och kostnadsaspekter, samt 
utgått från studiens uppbyggnad. Att begränsa sig till ett mindre antal intervjuer är att 
föredra då fokus ska ligga på kvalité och inte kvantitet. Med ett för stort antal intervjuer är 
det svårt att få en tydlig överblick och ta del av likheter och skillnader av detaljer (Trots, 
2010: 143-144). Vårt urval av analysenheter består av åtta PR-konsulter. För att vara säkra 
på att vi täckte in alla aspekter och uppnådde teoretisk mättnad hade vi förberett ytterligare 
respondenter i beredskap. Vid behov av fler intervjuer skulle dessa ha skett i form av 
telefonintervjuer eftersom vi är begränsad av geografin. Vi hade dock inget behov av att 
lägga till ytterligare respondenter, då vi ansåg att vi uppnått teoretisk mättnad.  
 

3.5	  Genomförande	  
För att studien ska vara replikerbar följer nedan en redovisning för hur undersökningen har 
genomförts och vilka tillvägagångssätt som använts. 
 
Planeringen inför de personliga intervjuerna har varit av stor vikt för studiens resultat. Vi 
hade en omfattande planering vilket hjälpte oss att skapa en god uppbyggnad och struktur. 
Vi genomförde åtta stycken intervjuer och respondenterna varierade i åldern mellan 28- 64 
år. Varje intervju tog cirka trettio minuter och genomfördes under dagarna 11/12-12/12. 
Vi delade upp antalet intervjuer på de två dagarna och fick således fyra intervjuer per dag. 
Respondenterna kontaktades i förväg för att stämma av deras deltagande och de fick också 
intervjumanualen bifogad för att de skulle känna sig förberedda. Vid varje intervjutillfälle 
var vi båda på plats, den ena som intervjuare som styrde intervjun och den andra för att 
observera respondenten och föra anteckningar om till exempel kroppsspråk. 
 

3.5.1	  Intervjuguide	  
Intervjuguiden har vi utformat efter studiens problemställning, frågorna är således 
sprungna ur valda teorier och forskningsämnet. Vi har också strävat efter skapa en god 
dynamik i intervjuguiden, vilket stimulerar positiv interaktion, där intervjupersoner vill dela 
med sig och bidra till samtalet. För att öka effektiviteten och förbättra smidigheten i 
övergången av frågorna utformades intervjuguiden med olika typer av frågor, så som 
uppvärmningsfrågor, tematiska frågor och avslutande frågor (Esaiasson et al., 2012:265). 
En strukturerad intervjusituation, gör det enklare att strukturera intervjun teoretiskt under 
analysen (Kvale & Brinkman, 2010: 146-147). Vi har grundligt arbetat med intervjuguidens 
frågor för att dessa ska vara tydliga och konkreta. Vi har i största möjliga mån gjort 
frågorna korta och enkla för respondenterna att förstå. Genom användandet av olika typer 
av frågor har vi lyckats samla ett välutvecklat material som täcker alla de aspekter vi vill 
komma åt (Kvale & Brinkman, 2010: 150). 
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3.5.2	  Transkribering	  
Transkribering av intervjuerna gör det enklare att analysera intervjusamtalet och genom 
ljudinspelning underlättas arbetet med transkriberingarna avsevärt. Transkriberingen kan 
ses som en inledning till den analytiska processen (Kvale & Brinkman, 2010: 195-196). Vi 
har använt oss av talspråk i transkriberingarna för att dessa skulle bli så pålitliga som 
möjligt och rekonstruerat totala transkriberingar av materialet för att inte missa betydande 
nyanser eller detaljer. Transkriberingarna gav oss en bra överblick över insamlad data och 
underlättade navigeringen bland materialet. 
 

3.5.3	  Analysmetod	  	  
För att skapa systematik i vårt arbete har vi använt oss av sammanfattande dokument, där 
vi har antecknat svaren kort och kärnfullt. Vi har också förtydligat resultatet och lyft fram 
viktiga delar. Transkriberingen skrevs ut i två exemplar, varav den ena därefter klipptes isär. 
På så vis kunde vi organisera olika kategorier som gjorde det möjligt för oss att upptäcka 
mönster i materialet och genom att färglägga viktiga citat kunde vi underlätta processen 
ytterligare. Vid kvalitativa studier finns det inga förbestämda tekniker för analys utan denna 
måste anpassas efter varje enskild studie med både kreativitet och fantasi (Trots, 2010: 143-
144). Vi har valt att utgå från väsensmetoden för att sammanfatta vårt resultat inför 
analysen. Väsensmetoden innebär att man fångar det centrala i ett fenomen och försöker 
hitta gemensamma nämnare (Esaiasson et al., 2012:272).  

3.6	  Metodproblem	  
Ett problem som vi varit medvetna om är subjektiva tolkningar som ofta uppstår i 
samband med intervjuer. Det finns en risk att respondenter tolkar de givna frågorna på ett 
sätt som inte utgår från studiens syfte samt att materialet som analyseras tolkas på annat 
sätt än vad respondenten faktiskt menade (Kvale & Brinkman, 2010: 150). Genom att 
tydliggöra begrepp och definiera dem noggrant, har vi minskat subjektiviteten i studien. 
Intervjuareffekter är också en svaghet hos personliga intervjuer. Det finns olika typer av 
oönskade effekter som kan uppstå vid intervjuer, vilket vi har haft i åtanke vid varje 
intervjutillfälle (Esaiasson et al., 2012:36). Vid intervjuer är intervjumanualen en omfattande 
process som är extremt viktig för att få fram ett bra resultat. Frågorna har vi byggt utifrån 
den teori studien grundar sig på för att få fram en bra intervjumanual (Esaiasson et al., 
2012:36).  
 
Jämför vi med andra metoder är den personliga intervjun både mer tidskrävande och 
kostsam. I vår studie hade fokusgrupper kunnat vara ett alternativ för att spara tid och 
minskat kostnaderna för resor. Det hade också gjort det möjligt att studera det sociala 
samspelet mellan individerna, men eftersom vi var ute efter innehållet i intervjuerna ansåg 
vi att den personliga intervjun lämpade sig bättre (Esaiasson et al., 2012: 318-319). Likt 
fokusgrupper hade telefonintervjuer sparat både tid och pengar, men då är det istället svårt 
att kontrollera svarssituationen och vi hade inte haft samma möjlighet att ställa ett större 
antal frågor.  Till studien ansåg vi att ett strategiskt urval var lämpligast på grund av att vi 
ville komma åt en viss kunskap. Inledningsvis var tanken att vi endast skulle välja byråer 
och konsulter som uttalat sig att arbeta med mätning. Vi fick dock komplettera med byråer 
som inte uttryckt sig arbeta med mätning på sina hemsidor. Att resultatet hade kunnat se 
annorlunda ut om urvalet endast bestått av konsulter från byråer som konkret uttalat att de 
arbetar med mätning, har vi förståelse för. Vi ser dock inte detta som ett problem, då 
samtliga respondenter tillförde värdefull kunskap om ämnet.  
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3.7	  Validitet	  och	  reliabilitet	  	  
Begreppen reliabilitet och validitet kommer från den kvantitativa metoden och i samband 
med kvalitativa studier kan dessa begrepp inte användas på samma sätt. Intervjuer och 
annan datainsamling ska ändå ske så att materialet blir trovärdigt och relevant (Trots, 2010: 
133). Vi lägger en annan betydelse i begreppen validitet och reliabilitet eftersom den 
kvalitativa forskningen utgår från andra antaganden om verkligenheten (Merriam, 2009: 
177). 
 
För att hålla en hög validitet har vi varit noggranna med den information som vi 
tillhandahållit från våra respondenter. Tolkningar och beskrivningar har vi under studiens 
gång framfört och låtit kontrolleras av respondenterna för att resultaten ska bli trovärdiga. 
Tre oberoende personer har granskat vår studie kritisk och gett sina synpunkter på 
resultatet och vi har på ett utförligt sätt förklarat de skevheter som kan ha påverkat 
undersökningen (Merriam, 2009: 179-180). Reliabilitet innebär att insamlingen av materialet 
sker på ett stabilt sätt och att materialet inte innehåller några slumpmässiga fel (Trots, 2010: 
131). För att undvika dessa faktorer har vi spelat in varje intervju, fört anteckningar för att 
kunna uppmärksamma tonfall och ansiktsuttryck, samt utfört transkriberingarna 
tillsammans. Vi anser att studien är replikerbar, att andra personer kan göra om 
undersökningen och komma fram till samma resultat (Esaiasson et al., 2012: 64). För att få 
hög reliabilitet och tillförlitlighet har vi på ett noggrant och systematiskt sätt redovisat vårt 
tillvägagångsätt och genomförande. Vi har även genomfört tester av intervjumanualen för 
att se till att frågorna är tydliga och begripliga. 

3.8	  Källkritik	  
Ämnet om mätning av PR-aktiviteter och litteratur kring det är tämligen ny och under 
ständig förändring. I studien har vi också använt äldre och då även mer beprövade och 
erkända teorier, som till exempel Excellendeteorin och teorin om Relationship 
managemnet. Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar, tidigare forskning och några 
elektroniska källor för att få en ytterligare bredd på studien. Vi har i största möjliga 
utsträckning använt oss av primära källor och i andra hand sekundära källor. Primära källor 
är att föredra eftersom de sitter på förstahands kunskapen, medan sekundära källor kan 
vara tolkningar av tidigare data. Vi har också förståelse för att de sekundära källorna inte 
alltid kan styrka primära källors information (Esaiasson et al., 2012:287). 
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”I detta kapitel presenteras studiens resultat av konsulternas åsikter uppdelat efter studiens frågeställningar. Under 
varje del följer sedan en analys av resultatet ”. 

 

4.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  

4.1	  De	  utvalda	  byråerna	  	  
PR-konsulterna i vår studie kommer från olika byråer i Stockholm. Byråerna erbjuder olika 
former av service och varierar i storlek. Konsulterna har olika roller, men alla har minst 
fem års erfarenhet inom området.  
 
Konsult	  A: 28 år, kvinna. Mediaanalytiker 
Konsult	  B: 34 år, man. Account manager 
Konsult	  C: 64 år, man. Seniorkonsult  
Konsult	  D:	  34 år, man. Planner	  
Konsult	  E: 38 år, man. Strategichef 
Konsult	  F: 42 år, kvinna. VD 
Konsult	  G: 37 år, man. Manager  
Konsult	  H:	  49 år, man. Seniorkonsult 

4.2	  Resultat	  –	  Hur	  ser	  konsulternas	  arbete	  med	  mätning	  av	  PR-‐
aktiviteter	  ut?	  	  

4.2.1	  Vikten	  av	  mätning	  	  
När vi ställde frågan om vad respondenterna ansåg om vikten av mätning var alla eniga om 
att det är av stor vikt att mäta PR-aktiviteter. De flesta respondenterna hade en samlad syn 
kring anledningen till att mäta. De menade att man mäter för att kunna motivera sitt arbete, 
kunna visa på resultat och bevisa för kunder att public relations lönar sig. Respondent E 
förklarade att mätning är nödvändigt för att bevisa för chefer och ledning att public 
relations kan ha ett värde för organisationen. En annan anledning som togs upp handlade 
om att mätning bör ske för ens egen behållning, det vill säga att mätning kan vara en sorts 
feedback för att bli bättre på det man gör. Detta bekräftades ytterligare då respondent E 
beskrev att byråer inte har en aning eller förståelse om vad de egentligen gör utan mätning 
och genom att använda mätning kan man bygga en erfarenhetsbank som bidrar till bättre 
konsulter och rådgivare. Respondent F var dock tydlig med att påpeka att mätning är 
viktigt om det är rätt saker som mäts. Vidare menade respondenten att mätning av klipp 
och klick inte är särskilt intressant. 

Det är aldrig ett mål i sig att få många artiklar publicerade, eller att få massor av 
människor att titta på något på Youtube, eller dela det på Facebook. Det är ju inte 
ett självändamål, för det är ju ingenting som leder till att företaget uppnår sina 
affärsmål. – Respondent F 

 
När vi ställde frågan om någon eller några PR-aktiviteter är viktigare att mäta var alla 
överens om att det inte finns någon sådan. Allt måste sättas i ett sammanhang och varje 
aktivitet bör ha sin målsättning som ställs utifrån syftet. Respondent B menade att det är 
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mindre viktigt att mäta luddiga och subjektiva aktiviteter, som till exempel att mäta hur 
mycket det hade kostat att göra en annons istället. Respondent C ansåg inte heller att det 
finns några aktiviteter som är viktigare att mäta än någon annan, men tog ändå upp 
mätning av attityder hos målgrupper och att genom kommunikation utveckla en 
attitydförändring, som ett av de mest betydelsefulla ändamålen.  
 

4.2.2	  Mätmetoder	  som	  konkurrensfördel	  	  	  
Alla respondenter var eniga om att mätmetoder och sätt att visa effekt skulle vara en 
fantastisk konkurrensfaktor.	  	  
 

Det är en enorm konkurrensfördel om vi knäcker den koden. Det är givet att 
majoriteten av PR-byråerna sitter och mäter räckvidd och det är ett problem för 
många att komma med något väsentligt i affärssyfte. Den som hittar en förändring, 
den kommer sitta i förarsätet. Sedan är det ju otroligt svårt att behålla den 
konkurrensfördelen utifall man har en unik metod. Den metoden kommer att 
snappas upp av konkurrenter. Men bara genom att ligga i framkant och försöka 
driva en förändring är en stor konkurrensfördel. – Respondent E 

Enligt respondent B är mätmetoder inte bara en konkurrensfaktor gentemot konkurrenter 
på marknaden, utan det skulle också kunna vara en konkurrensfaktor till andra sätt att 
kommunicera. Respondenten menade att om man kan visa att public relations ger mer 
tillbaka än till exempelvis annonsering, så skulle alla till slut välja att använda sig av public 
relations istället.  

4.2.3	  Mätning	  i	  praktiken	  
Efter att ha ställt frågan om hur PR-byråerna generellt mäter deras PR-aktiviteter var det 
tydligt att mätning av räckvidd är den vanligaste typen, även fast de flesta inte förespråkade 
denna form av mätning. Respondent B beskrev att det finns ett antal olika sätt att mäta, 
beroende på vilken PR-aktivitet det handlar om, men att deras byrå generellt sätt arbetar 
med att se hur många personer man har nått med sitt budskap.  
 

Tyvärr är det ofta så att vi mäter pressklipp och sådana saker. Ibland, vilket är ännu mer genant, 
mäter vi också AVE, alltså att man räknar ut vad ett pressklipp kostar om det skulle vara en 
annons. Det är ju lite halvskakiga uträkningar egentligen, men många kunder vill ha det så. – 
Respondent G 

 
Respondent E redogjorde för att det generellt är räckvidd och genomslag i media som står i 
fokus och att det bygger på att branschhistoriken har sitt ursprung från pressinformatörens 
roll. Respondenten beskrev att informatörer tidigare inte arbetade med 
beteendeförändringar eller affärsplaner, utan arbetade mer med att skriva om något och 
informera om det. Vidare menade denne att deras byrå ständigt arbetar för att inte bara 
titta på räckvidd eftersom det inte säger någonting och den formen av mätning i dagsläget 
inte är tillräcklig.  
 
Flertalet respondenter förklarade att det är svårt att tala om vad respektive byrå generellt 
mäter, eftersom det beror på kund och huruvida dessa är villiga att betala för den tjänsten. 
Respondent C beskrev att det är väldigt beroende på aktivitet, men menade att det 
traditionella sättet att mäta medieutrymme är vanligt. Respondenten förklarade också att 
deras byrå har sofistikerade mallar för att mäta spaltcentimetrar, antal införanden och om 
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budskapen står i rätt del i texten. Respondent A klargjorde att de inte har någon generell 
mätmetod eftersom det varierar så mycket, men att de bland annat använder sig av 
räckvidd, medievärde och nollmätningar. Respondenten D menade att det är svårt att visa 
på ”likeability”, eftersom en organisation oftast inte har den budgeten och då får konsulter 
snarare hitta på andra indikatorer som visar på att organisationen nått ett resultat. Vidare sa 
respondenten att den vanligaste efterfrågan hos kund trots allt är publicitet. Respondent H 
berättade att de i stort sätt inte använder sig av några mätningar, men att de ibland klipper 
och mäter artiklar för att jämföra med annonser. Hur konsulterna arbetar med planering av 
aktiviteter är också väldigt varierande, där processen anpassas efter kundens behov och 
efterfrågan. 
 

4.2.4	  Planering	  och	  genomförande	  av	  PR-‐aktiviteter	  
Hur PR-byråerna planerar och genomför PR-aktiviteter skiljer sig beroende på vilket 
uppdrag respektive byrå har. Respondent B berättade att processen anpassas från fall till 
fall och att det därför är svårt att förklara processen på rak arm. Respondent D beskrev likt 
övriga respondenter att det är väldigt olika hur planeringsprocessen ser ut, men att deras 
byrå börja med att sätta ett syfte tillsammans med kunden och det syftet bidrar sedan till 
strategin. När de sedan har ett syfte så fastställs de indikatorer för att nå dit. Respondent H 
menade att många kunder inte är villiga att betala för en hel strategi, utan kanske bara nöjer 
sig med en pressrelease inför en försäljning. Kundens budget påverkar således processen 
enormt och har en stor roll i hur processen ser ut. Samtliga respondenter förklarade dock 
att de har ett grundläggande processchema som innehåller ett antal steg för planering och 
genomförande av olika PR- aktiviteter. Flertalet respondenter förklarade också att de börjar 
med att identifiera problem och kundens situation. Därefter funderar man över vilken 
förändring som bör göras och vilken aktivitet som kan svara för det. När PR-byrån fått 
klartecken för aktiviteten kan de påbörja genomförandet och det sista steget i 
arbetsprocessen handlar om resultatet och utvärdering av aktiviteten.   
 

4.2.5	  Att	  uppmuntra	  till	  mätning	  
	  Vid frågan om konsulterna uppmuntrar kunder att utvärdera och mäta PR-aktiviteter så 
uppmuntrar de flesta av dem sina kunder. Respondent E beskrev att det är givet för 
kunderna att mäta räckvidd, men att de som PR-byrå försöker få dem att komma ifrån det 
och att organisationerna inte bara stannar med sin mätning där. Som PR-byrå vill de 
komma närmare det affärsmässiga och respondenten förklarade att det måste ske genom 
att man kommer närmre marknadsdirektör och VD, inte bara arbetar mot 
kommunikationsdirektör. Respondent D beskrev att det är självklart att de uppmuntrar 
sina kunder till mätning och utvärdering, eftersom att de själva alltid blir utvärderade och 
måste kunna bevisa att de levererar. Respondenten menade att byrån tidigt måste vara 
överens med kunden om syfte, strategi och mål. När byrån och organisationen är överens 
om detta ska byrån kunna visa ett resultat och genom att uppmuntra kunderna att tänka på 
det viset, behöver byrån inte ens prata om det. Likt respondent D talade respondent F om 
att de framförallt uppmuntrar sina kunder att tänka efter vad syftet är och vad kunderna vill 
ska hända. Respondent F menade att många stirrar sig blinda på det som är enkelt att mäta 
och lätt tappar bort det verkliga syftet och de verkliga effekterna organisationen är ute 
efter. Respondent C förklarade att de uppmuntrar kunder att mäta, men eftersom att det 
kostar pengar så är inte alla kunder villiga att betala för den tjänsten. Respondenten menade 
dock att de flesta kunder vill mäta sina aktiviteter om det vore så att det inte kostade något. 	  
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Vi tar ju betalt för den tid vi lägger ner och då blir det helt plötsligt inte lika viktigt med mätning 
och utvärdering. Men det är ju klart har man lagt 500 000 på ett PR-arbete, så känns det ju lite 
dumt att inte lägga några extra kronor på att få reda på hur arbetet har gått. – Respondent B 

 
Respondent G berättade att de också uppmuntrar sina kunder, men att det i längden blir 
ganska tröttsamt då kunder ofta inte hakar på och då orkar de inte försöka att övertala dem 
till mätningar.  
 

Ja, vi uppmuntrar till mätning. Men ibland tror jag att man blir lite trött efter ett tag när man 
märker att de inte hakar på. Äh, då orkar man inte ens försöka. Tyvärr tror jag nog att det är så. 
Sedan är det ju en växelverkan. För kan vi visa upp bra mätinstrument, så är det klart att kunderna 
kan få budget internt för att köpa det. Det är ju sådär, hönan och ägget... – Respondent G  

 

4.2.6	  Långsiktiga	  vs.	  kortsiktiga	  aktiviteter	  
Flertalet respondenter var överens om att långsiktiga PR-aktiviteter är svårare att mäta och 
är något som det bör arbetas mer med. De menade också att det är relativt lätt att mäta de 
kortsiktiga aktiviteterna.  
 

Jag tror många fortfarande ser PR som en kortsiktig insats. Vi vill ju inte göra det själva såklart, 
men både inom reklam och PR om man nu ska skilja dem åt, ses kommunikation tyvärr lite för 
kortsiktigt. Kunderna är inte så superbra på att mäta och tänka långsiktigt när det gäller 
kommunikation. – Respondent B 

 
Respondent F ansåg att de kortsiktiga aktiviteterna är lätta att mäta, exempelvis att det mäts 
i hur många klick organisationen fick eller hur det spreds i sociala medier. De långsiktiga 
aktiviteterna är svårare att mäta och är en utmaning. Vidare ansåg denne att allt för få 
organisationer arbetar med mätning av långsiktiga aktiviteter, som till exempel 
kundundersökningar under en längre tid för att se utvecklingen av ett förändrat beteende. 
En anledning till bristen av detta arbete trodde respondenten handlade om att 
organisationer byter PR-byråer flertalet gånger och att flera är så stressade att de inte har tid 
att tänka på strategi.  Respondenten menade att följa upp aktiviteter på lång sikt kräver att 
organisationer har ett långvarigt byråsamarbete och partnerskap. Båda partners ska sträva 
mot ett gemensamt mål där de är överens om att det kommer ta tid att nå dit.  
 
Både respondent H och C förklarade att de endast arbetar långsiktigt och tycker inte att 
kortsiktighet lönar sig. En annan av respondenterna ansåg att det inte finns någon skillnad i 
mätning av långsiktiga och kortsiktiga aktiviteter, om man har sin metodik för att göra det. 
Respondent G beskrev att många organisationer skulle tjäna på att stärka sitt varumärke 
och sina relationer till kunderna, istället för att tänka kortsiktigt. Respondenten förklarade 
att slutkunderna är villiga att betala lite mer för en leverantör de gillar. Det i sin tur handlar 
om ”likeability” och det är ingenting som mäts på en vecka, menar respondenten som 
efterlyser att företag vågar tänka mer långsiktigt och inte vara så otåliga. Respondent E 
menade att skillnaderna mellan kortsiktiga och långsiktiga PR-aktiviteterna är det som är 
utmaningen för hela kommunikationsbranschen, att kunna fånga upp vad som sker på kort 
sikt och vad som sker på långsikt. Vidare sa respondenten att det är svårt att fånga upp och 
isolera att det är just PR-insatser som bidrar till positivt resultat på lång sikt.  
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4.2.7	  Mätbara	  PR-‐aktiviteter	  och	  mål	  
På frågan om alla PR-mål är mätbara skiljde sig svaren åt. Respondent E menade att alla 
mål är mätbara, men hur tillförlitliga och valida de sedan blir, är en annan sak. Respondent 
F menade istället att PR-mål inte är mätbara på kort sikt. Målen måste hela tiden ställas i 
relation till vad man vill uppnå. Vidare menade respondenten att allt för många lägger för 
mycket fokus på klipp och klick, till exempel hur många som skrev om det på Twitter eller 
hur många som gillade på Facebook. Genom att stirra sig blind på sådant, är det lätt att 
glömma vad som egentligen är viktigt. Om man tittar på klipp och klick så är det intressant 
först efter några år, när det går att se effekten och när det går att se om aktiviteterna och 
resultatet hängde ihop.   
 

Låt säga att vi vill få en journalistkår intresserad av en viss fråga på tre års sikt. Det är jättesvårt, 
men det går väl i någon mån om man vill lägga resurser på det. I det fallet är det kanske inte 
meningsfullt att mäta, utan man kanske istället går på känsla. Jo men vi har en bra relation nu, så 
om två månader kanske vi kan komma med vår pitch. Det är också en form av utvärdering, även 
fast det kanske inte är så uttalat idag. – Respondent D  

 
När vi ställde frågan om det finns några speciella aktiviteter byråerna inte mäter svarar 
majoriteten att det är olika och att det oftast beror på kunden. Undersökningar som att till 
exempel utvärdera människors attityder till olika varumärken, kan vara dyra och det är inte 
alla kunder och företag som har resurser till det. Respondent C svarade att det dels beror 
på kunden och dels på att det inte finns tillräckligt bra mätverktyg för att övertyga kunden 
att lägga pengar på dessa. 
 

Generellt sätt borde det vara mer efterfrågat med mätning, men det blir det. Men det beror ju 
också på storleken på kund, är det en liten kund så har de kanske en kassa och vill då satsa allt på 
proaktivitet eller göra aktiviteter som kommer ut. Större kunder har råd att mäta och de mäter 
också, dessutom blir det oftast jäkligt bra. Så det skiljer sig på stora och små företag. – Respondent 
C 

 
Respondent E beskrev att deras byrå mäter alldeles för få av deras PR-aktiviteter, eller att 
de åtminstone har en hög förbättringspotential. Vidare menade respondenten att det inte 
alltid handlar om vad de mäter, utan hur det målsätter aktiviteterna, det är det som är själva 
utmaningen.  

4.3	  Analys	  –	  Hur	  ser	  konsulternas	  arbete	  med	  mätning	  av	  PR-‐aktiviteter	  
ut?	  	  
Flera konsulter beskrev att det är av stor vikt att mäta PR-aktiviteter. Däremot tyder 
resultatet på att konsulterna i större utsträckning argumenterar för vikten av mätning, än 
vad som faktiskt bedrivs i praktiken, vilket kan kopplas till teoriavsnittet om anledningar till 
att inte mäta och utvärdera. Vi ser att det kan bero på bristen på kunskap om mätning och 
avsaknaden av verktyg inom området, som också kan kopplas till samma teoriavsnitt.  
 
Det finns flera anledningar till att konsulterna tycker det är viktigt att mäta PR-aktiviteter. 
Att kunna påvisa värdet av public relations och ge kunder bevis på att deras investerade 
pengar ger avkastning är några av anledningarna som konsulterna tog upp, vilket 
överensstämmer med teoriavsnittet om anledningar till att mäta PR-aktiviteter. En av 
konsulterna förklarade att mätning och sätt att visa effekt är nödvändigt för att bevisa för 
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chefer och ledning att public relations kan ha ett värde för just deras organisation. 
Argumentet stämmer överens med Linda Childers Hons argument om att få förståelse för 
sitt arbete hos chefer och ledning. Även fast det framgår tydligt att konsulterna tycker att 
det är viktigt med mätning och utvärdering påpekade de flesta att det är svårt att mäta 
aktiviteter då det inte finns några systematiska verktyg och metoder för att göra det. Ett 
ytterligare problem är, enligt Broom och Dozier att många PR-utövare inte är villiga att 
dela med sig av sina uppfattningar och kunskaper kring mätning, vilket kan ses som ett 
hinder i utvecklingen av mätning inom public relations. Därför bör en förändring i hur 
arbetet sker utvecklas, där alla utövare bör sträva mot en enhetlig metod för mätning. En 
anledning till att utövare inte är villiga att dela med sig av sina kunskaper kan kopplas till 
teorin om konkurrensstrategier, där mätning kan ses som en konkurrensfördel. Detta var 
inget som togs upp under intervjuerna, men det kan bero på att det är ett känsligt område 
och således kan vi inte förvänta oss att konsulterna ska dela med sig av all kunskap om 
mätning.  
  
Hade byråerna haft en utmärkande och egen metod för mätning ansåg alla konsulter att det 
hade varit en enorm konkurrensfördel. Att kunna erbjuda sina kunder en välfungerande 
mätmetod som ingen annan byrå kan erbjuda skulle även kunna bidra till att öka 
kundlojaliteten, vilket är något som tas upp i Porters teori om konkurrens. Då ingen av 
byråerna använder sig av en utmärkande mätmetod, kan de inte heller konkurrera med 
varandra med just mätmetoder. Har man en unik mätmetod är det stor risk att andra byråer 
snappar upp mätmetoden och kopierar den. Vi tolkar det därför som att konsulterna anser 
att mätmetoder kan vara svårt att konkurrera med i längden. Att inte se mätmetoder som 
en konkurrensfördel kan leda till att PR-konsulter inte ser någon vikt i att lägga resurser på 
utvecklingen av mätmetoder, vilket i sin tur inte driver arbetet framåt. Byråer som 
anstränger sig för att försöka utveckla mätmetoder kan inneha mer kunskap kring mätning 
än konkurrenter, vilket också kan vara en fördel enligt Porter, då det kan skapa en 
försvarbar position på marknaden. Sett till teorin om konkurrens så kan mätning vara en 
stor konkurrensfördel i sig, vilket kan vara en god anledning nog att använda sig av 
mätning.  
 
Som tidigare nämnts ansåg alla konsulter att mätning är viktigt. Enligt konsulterna finns det 
dock ingen PR-aktivitet som är viktigare att mäta än den andra. Däremot menade de att alla 
aktiviteter bör ha sin målsättning som ställs utifrån syftet. Detta är även det första steget av 
alla faktorer som är nödvändigt i början av arbetet med PR-aktiviteter, enligt Lindenmann. 
Även fast de flesta konsulterna är överens om att det inte finns några aktiviteter som är 
viktigare att mäta, så tog en av konsulterna upp mätning av målgrupper och attityder som 
en av de mest betydelsefulla. Detta är något som överensstämmer med teoriavsnittet om 
trovärdig utvärdering. Att så få konsulter tog upp mätning av attityder och målgrupper kan 
ses som anmärkningsvärt, då bland annat teoriavsnittet om effektiv kommunikation lägger 
stor vikt på denna typ av mätning.  
 
Konsulterna hade svårt att uttala sig om vilka mätmetoder som generellt används. Däremot 
tolkar vi det som att det är just mätning av ”outputs”, det vill säga till exempel antalet 
artiklar, som är det mest förekommande varianten av mätningar. Enligt teorikapitlet om att 
mäta publicitet är det olämpligt att mäta effekter genom antal pressmeddelanden eller 
artiklar. I resultatet kan vi dock se att det oftast är just räckvidd, genomslag och klipp och 
klick som mäts. Det finns en förståelse hos konsulterna att detta egentligen inte är en 
tillräcklig mätmetod, men då det är brist på andra mätverktyg och då kunden efterfrågar 
det, så används dessa metoder flitigt. Nya medier har utvecklats och det genererar i andra 
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förutsättningar för mätning, vilket är ytterligare en anledning till att området bör utvecklas. 
I och med dessa nya förutsättningar, tolkar vi det som att nya verktyg och metoder måste 
bli bättre och inte i lika stor grad fokusera på publicitet, som ofta sätts i förbindelse med 
public relations. Vi tolkar det också som att flertalet konsulter anser att sociala medier är 
något som har förändrat förutsättningarna för mätning. Vi upplever att dessa mätningar, 
likt andra, handlar om att mäta räckvidd och genomslag, vilket kan ses som ett problem. 
Det räcker inte att mäta ett antal inlägg med många ”likes”, utan det finns snarare ett större 
värde i att mäta till exempel engagemang.  

Att mäta PR-aktiviteter med publicitet var något som togs upp i varje intervju med 
respondenterna. Tillvägagångssättet att räkna ut en organisations publicitet som om det 
vore ett betalt annonsutrymme, är något som används av vissa byråer, men då oftast på 
kundens begäran. Vi uppfattar det som att alla konsulter är eniga om att detta sätt att mäta 
inte är speciellt tillförlitligt eller giltigt, precis som teoriavsnittet om att mäta publicitet 
beskriver. Samtidigt som Lindenmann menar att det inte är möjligt att tilldela reklam 
samma värde som redaktionellt utrymme, så menar Bland, Theaker och Wragg att 
redaktionellt utrymme alltid har ett högre värde än annonsering. Vi tolkar det också som att 
de flesta av respondenterna anser att public relations har ett betydligt högre värde än 
reklam. Att mäta publicitet verkar vara det vanligaste tillvägagångsättet att mäta inom 
byråerna. Ställer vi detta gentemot teorin om publicitet kan det ses som ett problem, 
eftersom public relations är så mycket mer än bara publicitet och spridning. På samma sätt 
som konsulterna har likande tillvägagångsätt när det gäller mätning, så arbetar de även på 
ett likvärdigt sätt när det gäller planing och genomförande av PR-aktiviteter.   

Respondenterna tog upp att utvärdering ofta är en del av planeringsprocessen. Detta är 
positivt ur teoretiska sammanhang eftersom teoriavsnittet om mätning och utvärdering 
förespråkar att utvärdering ska vara en integrerad del av denna process. Utvärdering 
tillsammans med kund sker i slutet av ett projekt eller samarbete. Respondenterna 
förklarade att de då bland annat går igenom om kunden är nöjd, huruvida målen har 
uppnåtts och hur kunden kan utveckla arbetet. Paine menar att utvärdering såldes hjälper 
praktiker att förstå och förbättra PR-aktiviteters effektivitet. Paine menar att mätning också 
bör ske i början av ett arbete, för att aktiviteten ska få maximal effekt, vilket inte är något 
som konsulterna tar upp. Däremot kan man tänka sig att det ingår en form av utvärdering i 
uppstartsmötet med kunden. Likt detta svarar respondenterna att planeringsprocesserna 
nästan alltid ser olika ut, men att de alltid börjar med att sätta ett syfte och mål tillsammans 
med kunden.  
 
I arbetet med kunden berättade konsulterna också att de ofta uppmuntrar sina kunder att 
utvärdera och mäta resultaten av olika aktiviteter. Däremot vill många kunder inte 
utvärdera och mäta, då de tycker att det är allt för kostsamt. Detta är en av de vanligaste 
anledningarna till att organisationer inte mäter, vilket överensstämmer med teoriavsnittet 
om anledningar till att inte mäta. Vi tolkar det som att det respondenterna eftersöker är just 
enklare och billigare metoder för att mäta, då detta underlättar både deras eget arbete och 
arbetet med att försöka övertyga kunder att mätning är av stor betydelse. Enligt Watson 
finns teorier för att mäta PR-aktiviteter, men det är få praktiker som använder dessa. Om 
metoderna inte används, är det även svårt att övertyga kunderna att investera i mätning. 
Enligt teoriavsnittet om anledningar till att mäta PR-aktiviteter, så kan mätning vara ett bra 
underlag för beslut av organisationers kommande PR-aktiviteter. Genom att uppmuntra 
kunder till mätning, kan man således få kunder att förstå att mätning är en bidragande 
faktor till framgångsrika beslut. Så även fast konsulterna påpekar att dagens metoder inte är 
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tillräckliga, finns en poäng i att använda dessa. När konsulterna väl har fått kunderna att 
förstå att mätning är något viktigt, återstår det också att få dem att satsa mer långsiktigt på 
public relations. Många ser fortfarande public relations som en kortsiktig insats, vilket 
hänger ihop med att organisationer ofta byter PR-byrå. Vi upplever att det skulle vara 
bättre för både PR-byråer och kunder att arbeta strategiskt på längre sikt, än att bara satsa 
på enstaka aktiviteter. Då kan man tänka sig att ett längre samarbete leder till mer 
eftertänksamma beslut, vilket gynnar hela processen.   
 
I teoriavsnittet om utvärdering och mätning konstateras det att mätning och utvärdering av 
PR-aktiviteter skiljer sig på kort och lång sikt. Detta är något som respondenterna också 
tog upp, då de flesta är överens om att långsiktiga PR-aktiviteter är svårare att mäta och är 
något som det bör arbetas mer med. I teoriavsnittet beskrivs också att PR-mätning på lång 
sikt handlar om att försöka förbättra och förstärka relationer med organisationers viktigaste 
intressenter. Detta stämmer överens med vad en av respondenterna sa om organisationer 
och att de skulle tjäna på att stärka sitt varumärke och sina relationer till kunderna, istället 
för att tänka kortsiktigt.  
 
Det rådde även enighet hos konsulterna om att kortsiktiga aktiviteter är lättare att mäta, då 
det kan handla om hur budskapet spreds i sociala medier eller hur många besökare 
hemsidan fick. Likt detta förklaras det i teoriavsnittet om mätning av relationer, att verktyg 
och tekniker för att mäta och utvärdera kortsiktiga resultat av PR-aktiviteter har funnits i 
ganska många år. Däremot har det varit brist på verktyg och tekniker för att mäta 
långsiktiga relationer. Det är även just mätning av de långsiktiga relationerna och 
aktiviteterna som några av konsulterna ser som en utmaning för branschen. Detta kan 
tolkas som att det behövs fler verktyg och metoder för att mäta just långsiktiga aktiviteter. 
Få konsulter kunde konkret beskriva hur långsiktiga mätningar kan se ut. Det tyder på att 
ingen av PR-byråerna har en uttalad metod om hur det mäter långsiktiga aktiviteter, trots 
att de påpekar att dessa aktiviteter är viktigare att mäta än kortsiktiga. Däremot bedömer vi 
det som att konsulterna använder sig av attityds- och beteendemätningar när det gäller att 
se resultat på längre sikt. När vi då ställde frågan om det finns några aktiviteter som 
konsulterna inte brukar mäta kommer det fram att undersökningar som utvärderar 
människors attityder ofta är dyra och alla kunder inte har resurser till det. Det tolkas som 
att det i framtiden skulle behövas metoder att mäta attityder och beteenden som inte kräver 
lika mycket resurser som idag.  
 
Resultatet visar att det råder delade meningar om vilka mål som är mätbara. Broom och 
Dozier menar att utan en specifik utformning av målen är det svårt att mäta effekterna och 
om målen inte är mätbara, är det inte verkliga mål. Här skiljer sig alltså delar av resultatet 
från Broom och Doziers åsikter, då vissa respondenter menar att alla mål inte är mätbara. 
Målen bör ange vilka de önskade effekterna är och därför att det olämpligt att endast mäta 
effekter genom antal pressmeddelanden eller artiklar. Likt detta ansåg respondent F att allt 
för många lägger fokus på klipp och klick istället för att titta på det som egentligen är 
viktigt, som mer långsiktiga mål, där effekterna syns först efter några år. Utifrån resultatet 
tolkar vi en viss tvetydighet hos konsulterna om vilka mål som är mätbara eller inte. 
Däremot menar Broom och Dozier att PR-aktiviteter alltid ska knytas till en målsättning 
och att det ska finnas en tydlig uppfattning om vilka effekter som vill uppnås för att målen 
ska gå att mäta.  
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4.4	  Resultat	  -‐	  Vad	  anser	  konsulterna	  att	  mätning	  har	  för	  effekt	  och	  värde	  
för	  public	  relations?	  	  

4.4.1	  Mätmetoder	  och	  dess	  effekt	  på	  branschens	  rykte	  och	  förtroende	  
På frågan om hur mätmetoder och sätt att visa effekt kan påverka PR-branschens rykte var 
alla konsulter helt eniga om att det skulle vara väldigt positivt för branschens förtroende 
och även för dess utveckling. Det råder mycket okunskap och delade meningar om vad 
public relations egentligen handlar om. Många har uppfattningen om att public relations 
endast handlar om publicitet i media. Människor förstår inte alltid vikten och arbetet som 
ligger bakom kommunikation. Konsult H berättade att ”när någon frågar vad jag jobbar 
med brukar jag svara att jag är kriskonsult istället för PR-konsult". Respondent G ansåg att 
branschen måste bli mycket bättre på att mäta då den annars riskerar att tas mindre på 
allvar. Det behöver också tas in andra typer av kompetenser till byråerna, till exempel 
genom ett nära samarbete med dataanalytiker och sådana typer av yrken.  
 

Tidigare har varit så att man körde mycket på känsla, att vi till exempel har haft en positiv 
artikel i Aftonbladet, och det är ju bra. Men nu måste man komma med mycket mer 
siffror, och jag tror verkligen att mätmetoder och sätt att visa effekt är en överlevnadsfråga 
för branschen. – Respondent G 

 

4.4.2	  Värdet	  av	  public	  relations	  
Samtliga respondenter förklarade att de ser ett värde med att arbeta med public relations, 
men svaren skiljde sig åt bland respondenterna. Respondent B beskrev att det största 
värdet för public relations ligger i att det är mer personligt och trovärdigt om det jämförs 
med annan sorts kommunikation. Respondenten förklarade att när public relations är som 
bäst skapar det en dialog mellan företag och konsument, en dialog som är mer interaktiv än 
vad en annons kan vara. Utöver detta beskrev respondenten att public relation är en hjälp 
vid lobbying och politiskt arbete. Denne menade att PR-konsulter hjälper politiker att 
kommunicera med väljare och hjälper väljarna att få kontakt med politiken. På så vis stöttar 
PR-funktionen ett öppnare samhälle. 

 

Genom att skapa kontakter till båda sidor skapar public relations samhällsnytta, det handlar inte 
om att dölja saker snarare att fungera som en karta i det politiska landskapet. – Respondent B 

 
Respondent A tyckte att public relations har ett enormt värde, men att det sedan beror på 
vilken typ av aktivitet som det handlar om och vilket mål och syfte som finns för själva 
aktiviteten. Likt respondent A ansåg respondent C att public relation har ett stort värde och 
anser att det har ett värde för både samhälle, organisation och även ett personligt värde, om 
det utförs på rätt sätt.  
 

Kommunikation är på något sätt smörjmedlet i maskineriet, så att det ska fungera friktionsfritt. 
Det är vårt jobb att se till så att det flyter på och om man smörjer extra mycket kan det bli jäkligt 
bra. – Respondent C 

 
Respondent F menade i sin tur att public relations i sig självt inte har något värde, men 
använt på rätt sätt så gör det hela skillnaden. Respondenten ansåg att public relations har 
en negativ betoning, när kommunikationen inte stämmer överens med vilka företaget är. 
Ytterligare en av respondenterna ansåg att public relations kan ha ett enormt bra värde, 
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men också ett negativt värde, beroende på vem det är som försöker påverka någon och 
varför. Vidare beskrev respondent E att genom public relations kan man lyfta särintressen. 
Ett exempel som respondenten tog upp är särintresset Timbro, som är väldigt 
framgångsrika i att påverka debatten. Det i sin tur har lett till att de påverkat realpolitiken. 
Respondenten menade att public relations har ett värde i att det kan förändra hur 
människor talar om saker och ting och detta värde anser konsulten är av stor betydelse. 
Vidare talade respondenten också om ett allmänintresse, men poängterade att värdet oftast 
ligger i kommersiella särintressen, politik och lobbying. 
 

Om vi lyckas få fler människor att känna att rökning är negativt så kan det ha ett värde för 
samhället. Det blir bättre och billigare för sjukvården. Helt enkelt bättre för alla. – Respondent E   

 
Flertalet respondenter talade om det värde som finns för organisationer och dess slutkund 
och frågan tycktes vara svår att besvara för en del av de intervjuade. Vad de alla slutligen 
poängterade är att det finns ett värde om public relations används på rätt sätt.  
 

4.4.3	  Vad	  får	  jag	  tillbaka?	  
På frågan om vad man får tillbaka på varje tusenlapp man investerar i byrån var alla 
respondenter eniga om att det är en svår fråga att svara på. Respondent D svarade ” det 
tror jag inte man kan säga, de som säger så ljuger, eller så har de inte förstått sin uppgift”. 
Vissa respondenter drog till med en siffra, men ställde sig sedan frågan: Men vad står det 
för egentligen? Respondent A menade att vissa projekt inte ens har ett pengavärde utan att 
man måste se det till det stora hela. Respondent F svarade att det är jätteviktigt att 
kunderna inte ska känna att byrån säljer på dem något som de inte behöver. Respondenten 
fortsatte med att säga att ibland kan det synas en jättetydlig koppling mellan investeringen 
och avkastningen, och ibland är det jättesvårt att se någon koppling alls.  
 

För mig är det jätteviktigt att vi är rädda om kundernas pengar och att vi inte säljer på dem 
någonting som vi själva inte tror att de behöver. Ibland så gör vi saker som vi inte tror på men då 
har vi sagt det och vill de ändå göra det, då får vi helt enkelt göra det – Respondent F  

 
När det kommer till begreppet ROI, return of investment, rådde det skilda meningar om 
huruvida begreppet används och om det överhuvudtaget bör användas. Alla konsulter var 
bekanta med begreppet men de förhåller sig till det på olika sätt. Några av respondenterna 
påpekade att det är oftast kunderna som tar upp det och funderar över hur mycket de får 
tillbaka på varje investerad krona. Respondent H berättade att de brukar vända på det och 
istället fråga kunden vad som skulle hända om de inte investerade i det här. Några av 
respondenterna svarade att de använder begreppet men att det egentligen inte finns någon 
fast formel över hur man räknar ut det. Respondent F menade att ROI bara i princip är 
applicerbart på säljdrivande kampanjer och att det där brukar gå att göra en ganska tydlig 
koppling.  
 

Jag önskar verkligen att vi kunde ta betalt utifrån ROI eller att det fanns andra tydliga sätt att visa 
värde för kunden. Det är något vår bransch har brottats med jättelänge, alltså värdebaserad 
försäljning, men hur gör man det? – Respondent F 

 



 
 

Public relations – shaded in grey 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 27 

Medan en av respondenterna tyckte att begreppet bör användas mer, betonade respondent 
E att det är ett begrepp som inte bör användas alls. ”ROI är ett livsfarligt begrepp, ska man 
använda något så bör man istället använda sig av ROMI, return on marketing investment.” 
Vidare menade respondent E att begreppet ROI inte lämpar sig i detta sammanhang, utan 
att det är en finansiell term. Respondenten beskrev måttet som slentrianmässigt och att 
man istället bör använda ROMI, som visar på kopplingen till efterfrågan. Likt respondent 
E ansåg respondent D att ROI är ett begrepp som inte bör användas i PR-sammanhang.  
 

Man hittar på massa saker som inte finns för att skapa sitt berättigande. Det blir bara förvirrande 
och tramsigt att hålla på så. Om kunden frågar efter marknadsmål och så drar man till med att det 
är det här gånger tre och så kallar man det för ROI. Det är helt sjukt, undra på att man har dåligt 
självförtroende och inte kan förklara värdet för det man gör. Det är mycket bättre att få en stolthet 
i det man gör och förklara vad det är man sysslar med, inte hålla på att låtsas leka affär. – 
Respondent D 

 
Respondenten fortsatte sedan med att säga att det kanske är möjligt att räkna på det sättet, 
men att man då måste känna till alla faktorer som påverkar människors beteende och att 
det är lika omöjligt som att veta alla faktorer som påverkar sitt eget beteende.  

4.5	  Analys	  –	  Vad	  anser	  konsulterna	  att	  mätning	  har	  för	  effekt	  och	  värde	  
för	  public	  relations?	  	  
Konsulterna påpekade att människor i allmänhet inte förstår arbetet som ligger bakom 
public relations. Som det framgår i inledningen brottas PR-branschen med ett mindre bra 
rykte, vilket delvis beror på att det är svårt att påvisa effekterna av public relations. En av 
konsulterna förklarade att det råder mycket okunskap kring ämnet och att många verkar tro 
att det endast handlar om att få publicitet i media. Enligt Broom och Dozier kan detta bero 
på att public relations traditionellt handlar om att få gratis publicitet, ofta genom 
medierelationer. Konsulterna menade att mätning och sätt att visa mätbara resultat är 
positivt för branschen och dess rykte. Som det beskrivs i teoriavsnittet om mätning och 
utvärdering har trycket på mätning och utvärdering ökat under de senaste åren. Därför ser 
vi att även kunskapen kring mätning bör öka, vilket kan bidra till att förbättra yrkets 
förtroende och legitimitet.  
 
Att public relations har ett värde för både samhälle och organisationer var något samtliga 
respondenter ansåg. Likt teoriavsnittet om värdet av public relations menade 
respondenterna att funktionen kan skapa samhällsnytta genom att skapa relationer mellan 
företag och dess kunder. Trots att en del av respondenterna tidigare nämnt att det är viktigt 
att försöka koppla public relations till det affärsmässiga i en organisation, så var det ingen 
som tog upp att public relations kan hjälpa organisationer att öka eller minska intäkterna, 
som är ett av de värden som tas upp i Excellenceteorin. Vi uppfattar det som att 
respondenterna hade svårigheter med att svara på frågan om public relations och dess 
värde. Det kan bero på att många anser att public relations är en immateriell och abstrakt 
funktion, där dess värde och betydelse är svårt att beskriva och utvärdera, vilket också 
beskrivs i Excellenceteorin. Om konsulterna har svårt att beskriva vilket värde public 
relations har, kan man inte förvänta sig att kunder och andra i allmänhet ska kunna förstå 
värdet. Att det är svårt att beskriva och mäta public relations är en av anledningarna till att 
vi ställde frågan om vad man som kund får tillbaka på varje tusenlapp man investerar i 
byrån.  
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Ovanstående fråga hade konsulterna också svårigheter att svara på. De flesta menade att 
det inte går att säga, då det inte alltid finns en tydlig koppling mellan investeringen och 
avkastningen. Både forskare och konsulter påpekar svårigheten med att bevisa det 
ekonomiska värdet av public relations, vilket styrker det faktum att det är ett problem som 
branschen brottas med. Vi tolkar det som att vissa av konsulterna menar att det inte alltid 
är nödvändigt att visa på ett ekonomiskt värde, däremot är det viktigare att få människor att 
förstå vad public relations egentligen handlar om. Skulle människor förstå det, är chansen 
också större att man skulle investera i public relations. Konsulterna beskrev att de är rädda 
om kundernas pengar och att de inte vill sälja på dem något som de inte tror fungerar. Om 
kunderna ändå efterfrågar metoder som byråerna inte själva förespråkar, är det något som 
man ändå genomför. Lösningen borde då kunna vara att sluta med mätning av räckvidd 
och andra liknande verktyg, annars kan man tänka sig finns en risk att kunderna alltid 
kräver denna typ av mätning, vilket är ett mönster som är svårt att bryta. Om man slutar 
mäta räckvidd, kommer förmodligen kunder efterfråga andra mätmetoder istället.  
 
När vi ställde denna fråga till konsulterna var vi medvetna om att det inte skulle finnas ett 
givet svar, men vi ville se hur konsulterna ställde sig till denna typ av fråga. Eftersom det är 
svårt att bevisa värdet och effekterna av public relations, så tolkar vi det som att det inte 
heller går att säga hur mycket man får tillbaka i kronor. Detta bidrar således till att 
människor och kunder ibland kanske väljer bort public relations. Till exempel är det lättare 
för en jurist att visa sitt värde, genom att exempelvis vinna målet. Public relations har inte 
samma målsättning och syfte och därför går det inte att visa på resultat på samma sätt.  
 
Lönsamhetsmåttet ROI tillämpas i mindre grad av respondenterna och det rådde delande 
meningar om det går att applicera begreppet ROI på public relations. Enligt teoriavsnittet 
om ROI hävdar många att begreppet inte kan användas för att mäta public relations, men 
Rockland påstår motsatsen. På samma sätt såg svaren ut hos respondenterna. Vissa 
respondenter ansåg att ROI inte är lämpligt i detta sammanhang, medan andra påstod sig 
använda mätmetoden och att den bör användas mer. Vi tolkar svaren på denna fråga som 
att det är oftast på kundens initiativ som begreppet används, och att byråerna i huvudsak är 
relativt eniga om att det kan vara svårt att beräkna ROI på insatser inom public relations. 
Detta stärks i teorin om ROI, där Paine menar att ROI är svårt att mäta och applicera på 
public relations, men det är inte en anledning till att inte göra det. Vi tolkar att de spridda 
åsikterna om begreppet kan ha negativ påverkan på branschens utveckling. Det vi dock 
finner intressant är att respondenterna som var emot användningen av ROI hade de 
starkaste och tydligaste åsikterna kring ROI och tydliggjorde att begreppet inte har med 
public relations att göra. Utifrån Paines åsikter tolkar vi det som att en ökad förståelse för 
hur begreppet används skulle kunna bidra till ett tydligt underlag vid bedömning av public 
relations effekter. 

4.6	  Resultat	  –	  Hur	  ser	  konsulterna	  på	  utvecklingen	  av	  konsultrollen	  och	  
mätning	  inom	  public	  relations?	  	  

4.6.1	  Konsultrollen	  och	  dess	  utveckling	  	  
De förändringar som konsulterna tog upp angående konsultsrollens utveckling under de 
senaste åren varierade mycket och konsulterna menade att det har skett många förändringar 
inom branschen. En utveckling som togs upp var det förändrande medielandskapet i och 
med de digitala medierna. Respondent A menade att de sociala medierna har förändrat 
sättet konsulter arbetar på, vilket i sin tur har bidragit till stora möjligheter. Till exempel har 
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bloggar nästan övergått till att vara tidningar i den traditionella synvinkeln. Vidare menade 
respondent D att PR-byråer tar allt mer ansvar för kunderna och att medieklimatet och 
digitaliseringen har förändrats och övergått till någon sorts konsumentbeteende. 
Respondent H tyckte att det är både lättare och svårare att komma fram i dagens brus. Det 
är lättare för att det finns fler medier och kanaler att välja mellan, men det är svårare att få 
utrymme i medierna, då dessa har blivit allt mer kritiska och för att konkurrensen ökar. 
Flertalet respondenter ansåg att den viktigaste utvecklingen är sammansmältningen av olika 
discipliner inom public relations. Denna sammansmältning kommer både från byråsidan 
och kundsidan, där integrerade discipliner eftersträvas. Respondent B beskrev att deras 
byrå består av olika typer av konsulter som arbetar med alltifrån public affairs, marketing 
communication och coporate communication och att den stora förändringen är att dessa 
roller allt mer flyter ihop. Vidare menade respondenten att branschen har mognat och att 
det klassiska PR-arbetet fortfarande fungerar, men att det finns ett annat krav från företag 
på trovärdighet och transparens, som inte fanns förut. Respondent G tyckte att värdet för 
dagens PR-byrå handlar mer om att komma fram med idéer som uppmärksammas i bruset, 
vilket reklambyråer traditionellt sätt tidigare har gjort.  
 

Förut stod man mycket för kunskap, vi lärde dem hur medierelationer går till, eller vad det nu kan 
vara. Nu handlar det mer om att komma på idéer som de inte kan komma på själva. För det är 
oftast så, när man står utanför, att man ser det på ett annat sätt. – Respondent G 

 
I och med denna sammansmältning menade två av respondenterna att det måste bli 
tydligare i vilken kategori man tillhör och vad man kan leverera. Det sker en långsam 
specialisering av kommunikationsföretag där man tydligt skiljer mellan webb, PR, event 
och andra typer av specialbyråer. Respondent C förklarade att det gäller att positionera sig 
på marknaden och urskilja sig från andra byråer.  
 

4.6.2	  Morgondagens	  PR-‐konsulter	  	  
När det gäller tips och råd angående mätning för morgondagens konsulter skiljde sig svaren 
och uppfattningarna en del. Vad vi fann gemensamt bland ett flertal respondenter är 
önskemål om att framtida yrkesverksamma utvecklar mer systematiserade metoder och 
verktyg. Respondent G ansåg att det är viktigt att utveckla metodologi för verktyg och 
hoppas att dessa sedan kan appliceras i verkligheten. Det är en brist på kompetens inom 
området för mätning och respondenten menade att branschen länge talat om det, men att 
det trots allt inte tagit ett kliv framåt. Respondent B beskrev att branschen är omogen och 
nyare än många andra branscher samt att det inte finns någon branschpraxis för hur man 
ska mäta public relations vilket personen ifråga tycker bör utvecklas. 

 

Många har fattat kommunikationens värde, men det är väldigt svårt att förklara för personer mer 
som revisorstypen som bara tänker kronor och ören. Att förklara kommunikationens värde för 
dem kräver siffror. – Respondent B 

 
Respondent C efterlyste likt övriga en tydlig modell för att mäta och tycker att det borde 
göras en modell där allt arbete kan sammanfogas i ett och samma resultat, eftersom arbetet 
innehåller så många olika delar. Respondenten trodde att det skulle vara fördelaktigt om de 
kunde använda samma mallar och matriser, men menade att det förmodligen är svårt 
eftersom varje uppdrag i sig är unikt. Den respondent vars byrå i låg grad mäter sina PR-



 
 
Susanne Thors & Amanda Wallin 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 30 

aktiviteter förklarade att de inte kan ge några råd om mätning utan respondenten hoppas få 
hjälp av framtidens yrkesverksamma. 
 
Respondent E gav ett mer konkret svar och förklarade att morgondagens konsulter till en 
början bör fokusera på att lägga upp hela kedjan framför sig, bestående av räckvidd, 
dialogkvalité och affärskoppling i termer av kännedom, associationer, rekommendationer 
med mera. Därefter menade respondenten att arbetet sker baklänges med affärs- och 
varumärkesproblemet först. Sedan påpekade respondent E att det är ett problem att för få 
kunder investerar i mätningar och mätmetoder. Därför tyckte respondenten att det är 
viktigt att konsulter pratar om mätningar och vad det kan tillföra. Slutligen förklarade 
respondenten att morgondagens konsulter bör ta del av akademisk forskning. Där man kan 
få vägledning för hur man praktiskt kan agera. Respondent A tyckte att det bör läggas tid 
på nollmätningar om det finns budget för det, för att få fram mer långsiktighet och hur 
olika projekt framskrider. Respondent D avvek något från andra och menade på att det 
finns tillräckligt med mätmetoder, men att det gäller att använda dem seriöst. 
Respondenten förklarade att morgondagens konsulter måste acceptera vad branschen 
sysslar med och finna stolthet över det.  
 

Vad är ett bra sätt att utvärdera om vi inte kan räkna på det. Vi måste hitta tillräckligt med bra 
mätpunkter och indikatorer och kunna argumentera för det istället för något slags magiskt 
tänkande. – Respondent D 

 
Respondent F ansåg att man bör tänka efter vad det är som ska uppnås och att konsulter 
inte förblindas av klipp och klick. Den verkliga effekten bör ligga i fokus, eftersom det är 
vad som är väsentligt förklarade respondenten. Vidare förklarade respondenten att termer 
som klipp och klick kan vara mål längs vägen, men aldrig själva syftet. Respondent D 
trodde att medieklimatet och digitaliseringen har förändrat relationen mellan 
organisationen och intressenter till en form av konsumentbeteende och där intressenterna 
har fått och även i framtiden kommer få en allt större roll.   
 

4.6.3	  Relationen	  mellan	  organisation	  och	  intressent	  
När vi ställde frågan angående relationer i konsultrollen var det tydligt att det rådde delade 
meningar om både definitionen av frågan och hur en god relation ser ut. Vissa 
respondenter tyckte att goda relationer har att göra med att man träffar mycket folk i olika 
kulturer och se hur olika arbetsplatser ser ut, medan andra var inne på spåret om relationer 
med exempelvis journalister. Respondent H menade att goda relationer i konsultrollen 
handlar om få kunden och deras målgrupper att lära känna varandra. Respondent B 
förklarade goda relationer som en relation där kunden har ett förtroende för byrån. 
Kunden ska kunna ge tydliga direktiv, veta vad de vill ha och vara bredda på att lägga 
resurser och framförallt tid på relationen. Dessutom är det viktigt att både kunden och 
konsulten engagerar sig i relationen. Likt ovanstående ansåg respondent E att grunden till 
en bra relation bygger på förtroende och utan förtroende kan en relation inte fungera. 
Dessutom ligger det alltid på konsultens bord att bevisa varför han eller hon ska förtjäna 
detta förtroende. Respondent G beskrev relationer som att en organisation bör ha ett 
större syfte än att bara tjäna pengar. Grunden i dialogen till sina intressenter bör vara att 
man har ett gemensamt syfte och att företag bör utvecklas och sträva efter att bli mer 
”likeable”. Respondent F ansåg att goda relationer börjar inifrån. Förekommer inte goda 
relationer med medarbetarna är det även svårt att skapa relationer till några kunder. 
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Respondent F ansåg också att goda relationer har med bemötandet att göra och att företag 
ska vara densamma de påstår sig att vara.  
 

Jag tycker också att goda relationer handlar om att först göra och sedan prata. Goda relationer 
ligger aldrig på ytan. Vi tror mer på människors handlingar och företags handlingar, än vad de 
säger att de gör. Därför spelar det ingen roll hur mycket jag än säger att jag är trevlig, om jag ändå 
beter mig som ett svin. – Respondent F 

 
Att bygga relationer med kunder sker på olika sätt i byråerna. Respondent A svarade att 
relationer byggs bäst genom att leverera ett gott resultat så att kunderna blir nöjda. Om 
samarbetet fungerar bra, stannar kunderna längre och relationen blir ömsesidig. 
Respondent B förklarade att det är lättast att bygga relationer med målgrupper om man får 
vara med kunderna från början och hjälpa till att ta fram den strategiska grunden och de 
övergripande målen. På så sätt kan man verkligen bygga relationer till målgrupperna. 
Respondent B beskrev att det är det bästa av världar att få vara med från strategi till 
utförande. Vidare menade konsulten att ju längre man får vara med i processen desto 
lättare är det att bygga relationer mellan kunden och deras intressenter. När vi pratade med 
respondent G berättade denne att deras byrå brukar använda sig av så kallade ”gap 
analysis”, där man kartlägger vad olika målgrupper tycker om företaget och hur företaget 
vill uppfattas och därefter undersöks skillnaden däremellan. 
 

Om kunderna uppfattar att man är dyra och man faktiskt är dyra, då är det en 
verksamhetsutmaning. Uppfattas man däremot som dyra, även fast att man har samma priser som 
konkurrenterna, då är det en kommunikationsutmaning. Det tycker jag är en värdefull aspekt att 
undersöka när man jobbar med relationer. – Respondent G 

 
Respondent E menade att det är genom ärligt uppsåt som relationer byggs. Genom att visa 
att man vill göra en skillnad i människors liv kommer människor vara med dig, eller 
åtminstone inte emot dig. Respondenten påpekade också att det är viktigt att vara 
transparent och inte dölja något, helst ska man inte heller prata med sina intressenter i 
termen konsumenter.  
 

Man ska inte prata med människor som om de vore dumma i huvudet och inte heller prata med de 
som om de är konsumenter, det är ett hemskt ord. Det finns bara människor. – Respondent E 

 
På frågan om hur byråerna mäter långsiktiga relationer svarade några av respondenterna att 
företagen mäter det själva via exempelvis kundundersökningar. Respondent F berättade att 
det via kundundersökningar går att se hur långvariga kundrelationerna är och att det är just 
det som är intressant.  Där kan man till exempel titta på hur länge kunderna stannar, när de 
byter företag och i sådana fall varför de byter. Några av respondenterna svarade också att 
relationer kan mätas i attityd- och beteendeförändringar. Respondent E beskrev att 
engagemang också är ett nyckeltal som oftast finns med i sådana undersökningar. Vidare 
berättade respondenten att de även gör kvalitativa undersökningar om det känner att de vill 
undersöka varför sifforna ser ut som de gör.  
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4.7	  Analys	  –	  Hur	  ser	  konsulterna	  på	  utvecklingen	  av	  konsultrollen	  och	  
mätning	  inom	  public	  relations?	  	  
Studien visar att konsulterna hade varierande åsikter om vad som har varit de viktigaste 
förändringarna inom konsultrollen de senaste åren. En av konsulterna berättade att sociala 
medier har förändrat sättet konsulter arbetar på. Breakenridge beskriver att de stora 
förändringarna inom kommunikationen har gjort att mottagare kan vara allt mer aktiva och 
involverade i sändarens budskap. Detta är något som en av respondenterna också tog upp 
och menade på att byråer tar ett större ansvar för kunder idag. En av konsulterna menade 
att den ökade informationsmängden gör det svårare att nå ut till sina målgrupper. Det kan 
relateras till teoriavsnittet om konsultrollen där det beskrivs att PR-utövare nu måste 
anpassa sitt sätt att kommunicera. Enligt teoriavsnittet om mätning och utvärdering är 
internets framfart också av positiv bemärkelse, bland annat på grund av spridningen av 
analysverktyg. Konsulterna påpekade också att det har skett en avgörande förändring över 
hur arbetet med mätning sker. Även fast få konsulter tog upp Botan och Taylors åsikter om 
”cocreational” perspektivet, så tolkar vi det som att de flesta konsulter anser att 
organisationers intressenter har fått en allt större roll och att det har blivit allt viktigare att 
ta hänsyn till sina intressenter. Konsulterna menade att även fast en stor förändring har 
skett inom public relations och konsultrollen, så finns det fortfarande stora 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Respondenterna gav många olika tips och råd till morgondagens konsulter och flera 
påpekade att systematiserade metoder och verktyg bör utvecklas. Enligt Bransford är det en 
svårighet att utforma en mätmetod som passar alla typer av aktiviteter, eftersom att varje 
insats är unik. Detta kan ses som ett problem då konsulterna önskade att det finns en tydlig 
modell där alla aktiviteter samlas i ett enhetligt resultat. En av respondenterna beskrev att 
konsulter i större utsträckning bör ta del av akademisk forskning, något som vi tolkar är av 
stor betydelse eftersom yrkesverksamma och forskare inte alltid är av samma åsikt. 
Konsulterna beskrev branschen som omogen och att den saknar sedvanliga riktlinjer för att 
mäta och att det därför behöver utvecklas nya modeller. Att ha en enhetlig modell har 
många fördelar, men man kan också tänka sig att vissa svårigheter kan uppkomma i 
samband med det. Att alla PR-aktiviteter är så pass olika gör att endast en modell kanske 
inte är helt optimalt. Dessutom finns det en risk att det kommer vara svårt för PR-utövare 
och forskare att komma till konsensus över vilken metod som fungerar bäst.  
	  
Teoriavsnittet om relationer menar att det finns ett stort värde för organisationer att skapa 
och främja relationer med sin omvärld. Resultatet tyder på att konsulterna lägger stor vikt 
på relationer och inser att public relation är en viktig del för hantera dessa relationer med 
omvärlden. När konsulterna talade om goda relationer så gjordes det i olika termer utifrån 
både kunder, journalister och medarbetare. Det visar att det finns en förståelse för att 
organisationer, grupper och individer är beroende av varandra. Flertalet konsulter talade 
om att goda relationer handlar om förtroende och en av respondenterna menade också att 
det är upp till varje byrå att förtjäna förtroendet. En av respondenterna menade att goda 
relationer aldrig ligger på ytan och som organisation kan du inte säga en sak och göra en 
annan. Därför spelar det ingen roll hur en organisation framhäver sig, om den ändå agerar 
på ett annat sätt. Detta kan kopplas till teoriavsnittet om värdet av relationer, vilket bygger 
på att ett sådant beteende kan leda till mindre försäljning och nackdelar på marknaden. Att 
däremot visa engagemang och bedriva ärlig kommunikation är något som är viktigt vid 
goda relationer, vilket både respondenter och teoriavsnittet om relationer tar upp. Hur 
konsulter arbetar med långsiktiga relationer stämmer överens med Grunig och Hons åsikter 
om vad som bör mätas. Respondenterna förklarade att relationer oftast mäts genom 



 
 

Public relations – shaded in grey 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 33 

kundundersökningar, men att det då är företagen själva som administrerar undersökningen. 
Dock tolkar vi det som att det är just engagemang, förtroende och belåtenhet mellan 
företag och kund som mäts. Även om konsulterna lägger stor vikt vid relationer, tolkar vi 
det som att det inte läggs lika stor vikt på relationer så som det förklaras i teoriavsnittet att 
mäta relationer. Paine anser att det som är viktigast att mäta inom public relations är 
relationer, vilket vi upplever som självklart då det är vad public relations handlar om.   
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”I följande kapitel diskuterar och sammanfattar vi resultatet utifrån syftet och frågeställningarna, samt tydliggör 
relevanta aspekter”. 

 

5.	  SLUTSATS	  
Hur	  beskriver	  konsulterna	  arbetet	  med	  mätning	  av	  PR-‐aktiviteter	  ut?	  	  
Mätning är något som alla konsulter ansåg som viktigt. Vad som kan sägas utöver det är att 
det finns flera anledningar till varför konsulterna arbetar med mätning. Att kunna visa på 
resultat menade konsulterna är nödvändigt, för att kunna motivera sitt eget arbete och för 
att bevisa för kunder att public relations lönar sig. Att kunna visa på tydliga resultat kan 
skapa en större förståelse hos organisationer om vad public relations handlar om, vilket i 
sin tur kan leda till att man faktiskt väljer att utnyttja funktionen. Utöver detta fann vi att 
konsulterna ansåg att det inte finns någon PR-aktivitet som är viktigare att mäta. Det kan 
ses som en motsägelse, då resultatet också visar att konsulterna menade att det är viktigare 
att mäta långsiktiga än kortsiktiga PR-aktiviteter.    
	  
Även fast alla konsulter beskrev att mätning är viktigt, så påpekades det också att det är 
något som är svårt. Konsulterna redogjorde att tillvägagångssättet för mätning kan se olika 
ut beroende på aktivitet och förutsättningar hos kunden. Under intervjuerna framkom det 
att mätning av räckvidd är den vanligaste metoden. Det är en metod som varken 
förespråkas av konsulter eller forskare. Vi har ändå förståelse för att räckvidd används som 
mätmetod, eftersom att kunderna efterfrågar den. Intervjuerna visar att det finns glapp 
mellan vad konsulterna eftersträvar och vad som faktiskt mäts i verkligheten.   
 
I konsulternas arbete med planering och genomförande av PR-aktiviteter ingår utvärdering 
som en del av denna process. Däremot väljer långt ifrån alla kunder att mäta vad deras 
aktiviteter har resulterat i. När det gäller att uppmuntra kunder om mätning förklarade 
konsulterna att de i regel gör det, men att kunderna sällan är villiga att betala extra för 
mätning och utvärdering. Av denna anledning eftersöker konsulterna enklare och billigare 
metoder för att mäta. Gällande enklare och billigare mätmetoder så är det särskilt metoder 
för att mäta långsiktiga PR-aktiviteter som behövs, då konsulterna såg det som en utmaning 
för hela branschen. Konsulterna menade att det är lättare att mäta kortsiktiga aktiviteter, då 
verktyg för det har funnit i ganska många år. Även om alla respondenter beskrev att 
mätning av mer långsiktig karaktär är viktigare, var det ingen som kunde visa på en konkret 
metod över hur det arbetet kan se ut. Konsulterna menade att det är viktigt att mäta 
relationer, dialog och engagemang, men detta är inget som görs i samma utsträckning som 
räckvidd, vilket tyder på att förståelse för vad public relations kan bidra med är stor, men 
att förståelsen för hur man mäter den är desto mindre. 
 
Vad	  anser	  konsulterna	  att	  mätning	  har	  för	  effekt	  och	  värde	  för	  public	  relations?	  
Att förklara public relations värde tycks fortfarande vara ett bekymmer då konsulterna 
själva hade svårt att konkret förklara värdet. Respondenterna delade dock uppfattningen 
om att mätning och sätt att visa resultat har ett positivt värde för branschens rykte. Många 
har bristande kunskap om vad public relations kan bidra med och mätning är en 
förutsättning för att kunna visa på konkreta resultat. När det gäller att visa effekter på 
avkastning så påpekade flertalet konsulter att det är något som är svårt och inte går att 
uttala sig om. I och med att det är svårt att visa på det ekonomiska värdet väljer många 
organisationer att inte investera i public relations. Vidare rådde det delade åsikter kring 
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begreppet ROI. Några respondenter ansåg att ROI inte är ett lämpligt verktyg för mätning, 
medan andra menade att det bör användas i större utsträckning. Vad som framkom var att 
ROI används om kunden efterfrågar det. De vitt skilda uppfattningarna är något som kan 
anses vara negativt för branschens utveckling. Praktiker och teoretiker skulle därför behöva 
utveckla en mer enad front i frågan om det ekonomiska värdet. 
	  
Hur	  ser	  konsulterna	  på	  utvecklingen	  av	  konsultrollen	  och	  mätning	  inom	  public	  relations?	  
Resultatet visade att konsulterna hade varierande åsikter om vad som är de viktigaste 
förändringarna inom public relations och konsultrollen. Några av konsulterna nämnde att 
sammansmältning av discipliner är den mest framträdande förändringen, medan andra tog 
upp sociala medier. I och med internet och sociala medier har sättet man arbetar på 
förändrats, bland annat hur arbetet med mätning går till. Däremot menade konsulterna att 
branschen är omogen och att den saknar riktlinjer för att mäta och att det därför behöver 
utvecklas nya modeller. Respondenterna beskrev också att konsulter i större utsträckning 
bör ta del av akademisk forskning, vilket kan behövas då det verkar finnas ett glapp mellan 
teori och praktik. Resultatet tyder på att konsulterna lägger stor vikt på relationer och inser 
att public relation är en viktig del för att hantera dessa relationer med omvärlden. Trots att 
det har skett stora förändringar inom public relations och konsultrollen, så finns det 
fortfarande stora utvecklingsmöjligheter, enligt konsulterna.   
 
Sammanfattningsvis hade konsulterna en samstämmig syn på mätning. De ställde sig 
positiva till mätning, då de ansåg att det är av stor vikt att kunna visa på resultat. Utöver det 
så påpekade samtliga konsulter att mätning är något som är svårt och behöver utvecklas.  
En av de största utmaningarna inom public relations handlar således om kravet på att 
kunna visa på ett ekonomiskt värde och det ligger hos PR-utövarna att bevisa att en 
investering lönar sig. Utvecklingen av effektiva mätmetoder är ett sätt att nå den legitimitet 
som branschen länge strävat efter och således kan mätning påverka yrkesområdet positivt. 
För att beräkna avkastningen i förhållande till en investering brukar måttet ROI användas. 
ROI tycks vara omdiskuterat och vi finner det intressant att det rådde så skilda åsikter kring 
begreppet. För att reda ut debatter likt dessa anser vi att det behövs mer forskning inom 
området. Genom forskning kan metoder tas fram, som sedan kan testas i praktiken. På så 
sätt kan man få fram lyckade metoder som för utvecklingen framåt. 
 
Denna studie har bidragit med förståelse om hur svenska PR-konsulter ser på arbetet med 
mätning av PR-aktiviteter. Det finns tidigare forskning inom området, men få studier har 
undersökt hur mätningar sker inom svenska PR-branschen. I och med branschens snabba 
utveckling och förändring finns det ett behov av aktuell forskning inom området av 
mätning. Studien kan också ha bidragit till kunskap om svenska PR-konsulter och deras 
framtida yrkesroll.   
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”Nedan följer våra egna reflektioner och tankar kring resultatet”. 
 

6.	  SLUTDISKUSSION	  
Trots att förståelsen för public relations har ökat de senaste åren, så har branschen 
fortfarande låg trovärdighet. En av anledningarna till detta är att det är svårt att visa på 
resultat av public relations. Mätning har därför blivit en allt viktigare funktion för att kunna 
argumentera för värdet av funktionen. De mätningar som genomförs idag handlar till stor 
del om att mäta publicitet i medier. När vi inledde arbetet med studien hade vi därför 
förhoppningar om att konsulterna skulle ha unika mätmetoder att dela med sig av. Vi insåg 
tidigt att detta inte var fallet, då även de intervjuade konsulterna till största del mäter 
räckvidd. Resultatet visar att det finns mätmetoder, så som att mäta genomslag i media, 
klipp och klick och annonsvärde, men de intervjuade anser att dessa mätmetoder inte är 
tillräckliga. Andra verktyg så som nollmätningar och attitydundersökningar används också, 
men inte i lika stor grad, då de ofta är betydligt mer kostsamma. Många organisationer är 
ovilliga att betala för dyra mätmetoder, samtidigt som PR-utövare har svårt att visa på 
meningsfulla metoder som är värda att investera i. Vi ser det som ett hinder av public 
relations, då utvecklingen på grund av detta delvis står still. Lösningen på problemet skulle 
kunna vara att konsulter slutar använda mätning av räckvidd och andra verktyg som 
fokuserar på publicitet Om man slutar med dessa mätmetoder, kommer förmodligen 
kunder efterfråga andra verktyg istället.  
 

6.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Vi tycker att det vore intressant att göra en liknande studie fast ur ett annat perspektiv. Att 
istället undersöka vad erfarna köpare av PR-tjänster har för krav och förväntningar på PR-
byråer och deras förmågor kring mätning. Om det till exempel är av större vikt för köpare 
att kunna se resultat, än vad det är för byråer att visa resultat. Att undersöka vad köparna 
efterfrågar och vad som avgör valet av PR-byrå kan vara intressant att jämföra med 
resultatet av denna studie.  
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8.	  BILAGOR	  

Bilaga	  1	  -‐	  Intervjumanual	  

Syftet och intervjuns utformning presenteras 

Uppvärmningsfrågor	   
1. Namn?   
2. Ålder?  
3. Befattning? 
4. Kan du kort berätta om din roll inom er byrå? 
5. Hur skulle du beskriva rollen som konsult? 
6. Vilka är de viktigaste förändringarna som skett de senaste 3-5 åren för rollen som 

konsult?  

Tematiska	  frågor	  
Tema	  1:	  Introduktionsfrågor	  
7. Anser du att det är viktigt att mäta PR-aktiviteter?  
8. Hur planerar och genomför ni PR-aktiviteter? 
9. Hur mäter ni generellt era PR-aktiviteter?   

Tema	  2:	  Mätning	  
10. Vilka PR-aktiviteter anser du är viktigast att mäta? 
11. På vilket sätt kan mätmetoder och sätt att visa effekt vara konkurrensfaktorer i 

förhållande till konkurrenter på marknaden?  
12. Uppmuntrar ni era kunder att utvärdera och mäta PR-aktiviteter? Om ja, hur? 
13. Är alla PR-mål mätbara?  
14. Finns det någon PR-aktivitet ni inte mäter? Om ja, vilka och varför inte? 
15. På vilket sätt följer ni upp och redovisar hur ni nått målen för PR-aktiviteterna?  
16. Anser du att det finns några skillnader i att mäta kortsiktiga och långsiktiga PR-

aktiviteter?  
17. Av vilka anledningar väljer ni att mäta resultatet av PR-aktiviteter?  
18. Hur tror du att mätmetoder och sätt att visa effekt kan påverka PR-branschens 

förtroende och rykte?  

Tema	  3:	  Relationer	  	  
19. Vad är goda relationer för dig i din roll som PR-konsult? 
20. Hur arbetar ni för att bygga relationer med målgrupper?  
21. Hur mäter ni långsiktiga relationer? 

Tema	  4:	  Värde	  och	  effekter	  	  
22. Vilket värde anser du att public relations har? Exempelvis utifrån samhälle, 

organisationer och personligt värde. 
23. Vad tror du att man generellt sätt får tillbaka på varje investerad tusenlapp man 

investerar hos er? 
24. När ni räknar hem en kampanj brukar ni då använda termen return of investment, 
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ROI?  

Avslutande	  frågor	  
25. Vilka tips och råd kan du ge om mätning av PR-aktiviteter till morgondagens 

konsulter?  
26. Avslutningsvis, är det något du känner att du vill tillägga? 

 
 
Tack	  för	  din	  medverkan,	  vi	  hoppas	  att	  du	  har	  haft	  ett	  lika	  givande	  samtal	  som	  
vi!	  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


