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Abstract 

This study intends to explore and give insight in how the Swedish PR-profession has evolved 

due to digitization, in reference to the science expectations of the professions evolvement. 

Through qualitative interviews, six Public Relations practitioners has supplied this study with 

the empirical basis which with an interpretive analysis generates a comprehensive insight into 

the Swedish public relations profession. This study has analyzed the PR-practitioner’s 

descriptions of their communicative activities through Grunig and Hunts (1984) four 

communicative models and with consideration to social contexts. The digitization and the 

emergence of social media is described by science as the beginning of a new communicative 

paradigm, which entails a development towards symmetrical dialogue that will generate 

mutual understanding between the organization and stakeholders (Grunig, 2009). This 

analysis shows that the Swedish public relations profession exhibit tendencies to evolve with 

scientific prophecy. The study also shows that the organizations still widely don’t operates 

with the symmetrical two-way model.  
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Sammanfattning 

 

 

Denna studie ämnar utforska och skapa förståelse för hur den svenska PR-professionen 

utvecklats, framförallt i relation till digitaliseringen. Genom kvalitativa intervjuer har sex 

Public Relations-aktörer bidragit med empiriskt underlag till denna studie. I studien 

analyseras PR-aktörernas beskrivningar av sina kommunikativa aktiviteter utifrån Grunig och 

Hunts (1984) fyra kommunikativa modeller. Digitaliseringen och framväxten av sociala 

medier beskrivs av forskare som början på ett nytt kommunikativt paradigm. Detta innebär en 

utveckling mot symmetrisk dialog som ska generera ömsesidig förståelse mellan organisation 

och intressenter (Grunig, 2009). Analysen visar att den svenska PR-professionen uppvisar 

tendenser att utvecklas i linje med vad flera forskningsprognoser menar är idealet. Samtidigt 

visar resultatet av studien att organisationer i stor utsträckning inte arbetar utifrån idealet, den 

symmetriska tvåvägsmodellen.  
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INLEDNING  

De nya digitala kanalerna, exempelvis sociala medier, möjliggör symmetrisk dialog och 

interaktion mellan avsändare och mottagare. Forskarna Grunig (2009) och Jenkins (2006) 

benämner den kommunikativa utvecklingen som början på ett nytt kommunikativt paradigm. 

Människor är inte längre bara mottagare av information utan även skapare av densamma. 

Sociala medier möjliggör direktkontakt mellan människor och organisationer över hela 

världen och har därigenom blivit en ny arena för medier och organisationer att kommunicera 

med sina intressegrupper. 

Det är den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av samhället som har medfört nya 

möjligheter för människor att kommunicera. Den har även inverkan på hur organisationer kan 

kommunicera med sina målgrupper. Vissa forskare menar att digitaliseringen kommer att 

förändra strukturen på kommunikationen mellan organisationer och målgrupper, från en 

påverkansmodell till en mer symmetrisk kommunikation för ömsesidig förståelse (Grunig, 

2009; Jenkins, 2006). Denna undersökning visar tendenser på en sådan utveckling, men att 

den utvecklingen huvudsakligen kan tillskrivas offentlig sektor. Denna skillnad inom 

professionen kan troligen förklaras av Public Relations bakgrund och de olika förutsättningar 

som offentlig och privat sektor innebär för PR-aktörerna (jfr. Larsson, 2005; Ihler & 

Verhoeven et.al, 2012) 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 

Under de senaste åren har Public Relations förändrats, både på grund av ekonomiska 

konjunkturer och teknisk utveckling (Larsson, 2005). I Sverige har Public Relations 

utvecklats från att främst varit knutet till statlig och offentlig verksamhet, till att under 1980-

talet kraftigt öka inom den privata sektorn. De kommunikativa idealen som PR-aktörer 

förhållit sig till har också förändrats under tiden, från envägskommunikationsideal till 

flervägsmodeller. 

Digitaliseringen och utvecklingen av sociala medier har resulterat i nya kommunikativa 

kanaler och de har gett upphov till nya förutsättningar för hur vi kommunicerar. Idag är 

människor sammankopplade i digitala nätverk via smarta telefoner och datorer, vilket gör att 

vi konstant är uppkopplade i potentiellt kommunikativa aktiviteter. Enligt undersökningen 
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Svenskarna och Internet (Davidsson & Findahl, 2016) har 90 procent av svenska folket 

internetuppkoppling och 76 procent av alla svenskar är aktiva på sociala nätverk. 

Sociala medier får större betydelse för organisationers kommunikation, och förutspås vara de 

viktigaste kanalerna i framtiden (Verhoeven et.al, 2012). Kommunikativa teorier som 

förespråkar dialog och symmetri mellan avsändare och mottagare har nu fått bärkraft i och 

med kommunikationsutvecklingen. 

Grunig (2009) uttrycker dock tvivel huruvida de nya kanalerna kommer att användas till sin 

fulla potential. Historiskt går det att se hur nya medier initialt brukas på samma sätt som 

gamla, att det finns en fördröjning innan de nya kanalerna används utifrån dess 

kommunikativa funktioner. En studie av Macnamara (2010) visar att PR-aktörer arbetar med 

en tilltro på de nya möjligheterna och idealen, men att man i praktiken inte har anammat dessa 

fullt ut i sitt kommunikativa arbete. 

Det är med dessa insikter som det blir av intresse att undersöka hur svenska PR-aktörers 

kommunikation har utvecklats med digitaliseringen och om svenska PR-aktörer har börjat 

arbeta efter det symmetriska tvåvägskommunikativa idealet.  
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det är mot bakgrund av samhällets digitalisering samt vetenskapliga prognoser om PR-

professionens utveckling som denna undersökning finner sitt syfte. Studien syftar till att, 

utifrån svenska PR-aktörers egna redogörelser av sin verksamhet, skapa förståelse för hur de 

svenska PR-aktörernas kommunikation har utvecklats i relation till digitaliseringen och 

framväxten av sociala medier.  

Under arbetet med undersökningen har fyra konkreta frågeställningar utvecklats, vilka 

sammantaget kan uppfylla undersökningens syfte. 

(1) Vilka förhållningssätt har svenska PR-aktörer till sociala medier? 

(2) Vilka mål och strategier har svenska PR-aktörer med organisationers sociala medier? 

(3) Hur beskriver svenska PR-aktörer att de hanterar kunskap om målgrupper i relation till 

dessa? 

(4) Vilka kommunikativa ideal präglar de svenska PR-aktörernas beskrivningar av sina 

organisationers kommunikation? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Denna undersökning utgår ifrån och avgränsas till Grunig och Hunts (1984) fyra 

typologiseringar av kommunikativa ideal, publicitetsmodellen, informationsmodellen, 

asymmetrisk tvåvägsmodell och symmetrisk tvåvägsmodell. Dessa kommunikativa ideal 

beskrivs av forskarna som kommunikativa modeller vilka kommer presenteras mer ingående i 

avsnittet Teori.  

Professionen Public Relations är ett mångfasetterat yrkesområde som praktiseras inom olika 

typer av yrken och verksamheter, bland annat inom offentlig och privat sektor. I studien 

inkluderas aktörer från båda sektorerna, detta för att kunna diskutera och jämföra resultatet 

mellan sektorerna, något som saknas i tidigare forskning. Denna studie är avgränsad till att 

endast undersöka den svenska PR-professionen.  

Public Relations ska förtydligas som ett gängse internationellt begrepp som inkluderar 

verksamheter av både privata PR-konsulter och organisationers kommunikationsavdelningar  

(Larsson, 2005). I Sverige har PR-begreppet främst används av konsulter, men i denna 

undersökning kommer Public Relations även inbegripa organisationers interna 

kommunikationsavdelningar i likhet med det internationella begreppet Public Relations. I 

arbetet refereras det till PR-aktörer vilket inbegriper både kommunikatörer inom interna 
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kommunikationsavdelningar och kommunikatörer eller PR-konsulter som arbetar på 

kommunikationsbyråer eller konsultföretag. I undersökningen intervjuas PR-aktörer med 

strategiskt inflytande i organisationernas kommunikativa arbete, detta för att deras syn på 

kommunikation blir tongivande för organisationens kommunikativa ideal.  

1.4 FÖRDJUPNING AV BEGREPP 

1.4.1 Public relation – PR 

Det finns många definitioner av Public Relations och en vanlig referens är till Rex Harlow 

som redan 1972 sammanställde 472 olika definitioner av Public Relations. Sedan dess har det 

dessutom uppkommit ytterligare definitioner (Tench & Yeomans, 2006), vilket kan ses som 

indikator på att professionen dels återkommande revideras och utvecklas, samt att Public 

Relations har inneburit olika typer av verksamheter i olika kontexter. De första definitionerna 

av Public Relations finns redan från första hälften av 1900-talet. Då låg betoningen av Public 

Relations på påverkan av publiken. Bernays (1923) beskrev Public Relations som ”the 

engineering of public concent” vilket kan översättas till att Public Relations är konstruktören 

av offentligt samtycke (min översättning). Andra som tidigt definierade Public Relations var 

Nielander och Miller (1951), som beskrev Public Relations som ”the gentle art of letting the 

other fellow have your way”. Definitionen har sedan dess utvecklats till att handla mer om 

relationsbyggande mellan organisationen och publiken. Harlow (1976) definerade själv Public 

Relations som “a distinctive management function which helps establish and maintain mutual 

lines of communication, understanding, acceptance, and cooperation between an organization 

and its publics” vilket kan ses som en definition i riktning mot dagens definitioner. Idag 

definieras Public Relations ofta med att tillskrivas en samhällsfunktion, där Public Relations 

ska generera samhällsnytta och ömsesidig förståelse mellan organisationen och publiken. En 

sådan definition har Canadian Public Relations Society (CPRS) anammat genom att anbefalla 

Flynn, Gregory och Valin´s (2008) definition ”Public Relations is the strategic management 

of relationships between an organization and its diverse publics, through the use of 

communication, to achieve mutual understanding, realize organizational goals and serve the 

public interest”. 

Utvecklingen av definitionen av Public Relations har sammantaget gått från en 

envägskommunikation med syfte att övertala och påverka till att mer användas som 

relationsbyggande tvåvägskommunikation mellan organisation och publik (Harlow, 1976; 

Grunig & Hunt, 1984), men fortfarande som ett verktyg för att uppnå bästa resultat för 
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organisationen (Coombs & Holladay, 2014). På senare tid har även den attityden börjat 

förändras och Public Relations framställs som ett verktyg som inte bara skapar värde för 

organisationen utan även ska vara en utjämnande kraft som genererar samhällsnytta åt folket 

(Flynn, Gregory, & Valin´s, 2008). 

1.4.1.1 PR-professionens utveckling i Sverige 

Den svenska kommunikationsbranschens historia börjar med att staten inrättar en 

informationsbyrå under andra världskriget (Larsson, 2014). Begreppet Public Relations kom 

till Sverige från USA under samma tid. Begreppet beskrevs som ”en ny upplysningsteknik” 

och kunde brukas av politikerna för att ”styra sina väljarmassor” (Grunig & Hunt, 1984). 

Kommunikationsbranschen växte sedan successivt i Sverige under den senare hälften av 

1900-talet i takt med uppbyggandet av välfärd och offentlig sektor. Under 1970-talet växte 

även den privata sektorn mycket, det var miljöopinionen som hårdnande och inskränkte i 

större omfattning industrins intressen, vilket ledde till att berörda företag ökade sina 

kommunikativa insatser för att motverka opinionen (Larsson, 2014). I Sverige var det 

fortfarande kommunikation utifrån informations- eller påverkansmodellen som brukades i 

störst omfattning. 

Under 1980-talet förändrades samhällsopinionen i Sverige från att vara kapital- och 

marknadskritisk till dagens mer marknadsliberala samhälle (Larsson, 2005). Detta ledde på 

1990-talet till kraftigt expandering inom Public Relations främst i den privata sektorn, det 

innebar en stor tillväxt av PR-konsulter och kopplingen till marknadsföring blir tydligare 

inom vissa delar av professionen (Larsson, 2014). I samband med IT-kraschen i slutet av 

1990-talet stannade utvecklingen tillfälligt av men återkom några år senare när nya tekniska 

utvecklingar kom. I början av 2000-talet användes internet av majoritet av befolkningen. Den 

digitala utvecklingen skapade flera nya kommunikativa plattformar där internet och 

internetapplikationer helt förändrade förutsättningarna för kommunikation, och detta innebar 

metodmässiga utvecklingar inom PR-professionen menar Larsson (2014). 

1.4.1.2 Sektoriella skillnader 

När man studerar den privata och offentliga sektorn närmare uppenbarar det sig några 

skillnader mellan sektorerna. Larsson (2005) menar att den privata sektorn bedriver och 

verkar i en ekonomiskt styrd miljö där verksamheten är till salu, vilket i förlängningen handlar 

om att skapa ett ekonomiskt värde. Stor betydelse har det för PR-konsulter där ett ökat 
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marknadstänkande sätter press på PR-byråer som i större utsträckning än tidigare har börjat 

diversifiera sina tjänster till kapitaldrivande marknadskommunikation (Larsson, 2005). 

Den offentliga sektorn verkar däremot i en förvaltningsmiljö med uppmärksamheten riktad 

mot samhället (Larsson, 2005). Den offentliga verksamheten har regleringar som 

offentlighetsprincipen och det finns en förväntan på öppenhet och transparens från 

allmänheten. Verksamheten arbetar mer utifrån politiska och medborgerliga riktlinjer för att 

tjäna samhället och det ställs krav på helthets- och fullständighetsinformation, något som den 

privata sektorn inte alls behöver förhålla sig till. Dessutom finns det krav på arkivering och 

bokföring av information och kommunikation, vilket kan innebära stora insatser vid olika 

typer av offentlig kommunikation (Riksarkivet 1991:1). 

Professionen har flera typer av PR-aktörer med olika syften, men aktörerna jobbar med 

samma metodarsenal. Skillnaderna är relevanta att beakta, och resonera kring i hur 

kommunikationsteorierna används utifrån de olika förutsättningarna för Public Relations. Där 

av har undersökningen en ambition av att balansera representationen till tre respondenter var 

mellan de olika sektorerna i urvalet av PR-aktörer. 

1.4.2 Digitaliseringen 

Collin, et. al, (2015) beskriver digitaliseringen som “a global megatrend that is fundamentally 

changing existing value chains across industries and public sectors”. Och den svenska 

digitaliseringskommissionen som jobbar på uppdrag av regeringen beskriver digitalisering 

följande “Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, 

verksamheter och saker blir självklara. Det förändrar hur vi gör saker, hur vi upplever saker, 

hur vi tar oss an uppgifter och hur vi finner lösningar.” (SOU 2015:91). Båda definitionerna 

av begreppet påvisar att digitaliseringen innebär stora förändringar. Förändringar som 

Fitzgerald, et al. (2014) menar sker snabbt och i alla branscher. 

Den digitala utvecklingen innebär kommunikativt att människor är sammankopplade och 

tillgängliga via datorer och internet. Vi är inte längre begränsade av fysiska barriärer eller 

nationsgränser för att kunna kommunicera. De tryckta medierna tappar läsare för varje år och 

hur vi konsumerar ljud och bild har förändrats från linjära sändningar i slutna kanaler till att 

nu finnas tillgängliga när som helst på nätet (SOU 2016:30). Digitaliseringen har möjliggjort 

att vi enkelt kan producera och sprida oss själva och våra åsikter. Organisationer kan bedriva 

sin verksamhet helt via digitala plattformar som inte påverkas av nationsgränser eller avstånd 

till sina intressegrupper. Med digitaliseringen har det alltså öppnats upp nya kanaler för att 
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kommunicera och sprida sitt budskap genom digitala nätverk. Nätverken som vi kallar sociala 

medier har möjliggjort och skapat förutsättning för dialog och tvåvägskommunikation mellan 

användarna. Det har således öppnats upp flera olika metodologiska och strategiska 

möjligheter för organisationer att kommunicera med sina publiker och intressegrupper än vad 

som tidigare existerade. 

Forskare som Philip och Young (2009) samt Solis och Breakenridge (2009) menar att 

digitaliseringen och internet har ”changed it all” inom Public Relations. Grunig (2009) är 

också övertygad om att digitaliseringen har haft, och kommer fortsätta ha, stor påverkan på 

professionen. Konkret menar Grunig (2009) att digitaliseringen påskyndar en utveckling som 

innebär att de nya digitala medierna gör det omöjligt att i längden inte arbeta efter principer 

av dialog och jämbördig maktbalans mellan intressenter och organisation. Men precis som vid 

andra teknologiska utvecklingar menar Grunig (2009) att det kommer ta tid innan man 

anpassar metoderna till de nya möjligheterna. Han liknar också anpassningar till sociala 

medier med medieproducenternas anpassning från radio till TV, där det tog tid att lära sig 

utnyttja de utökade möjligheterna som rörlig bild innebar.  

1.4.2.1 Web 2.0 

Web 2.0 är en utveckling från de statiska informationsplattformerna som var begynnelsen av 

internet och som kallas web 1.0 (Heide et al, 2012). Web 1.0 var de första webbsidorna som 

framförallt bestod av enbart bilder och text. Information kunde läggas upp av webbsidornas 

administratörer, men var annars helt statiska för mottagaren. Det innebar att webbsidornas 

information presenterades i en linjär envägskommunikation mellan avsändaren och 

mottagaren.  

Begreppet Web 2.0 uppkom 2004 av författaren O'Reilly (2007) som beskriver de centrala 

funktionerna som knutna till en kollektiv användarintelligens. Kaplan och Haenlein (2010) 

beskriver Web 2.0 som ett nytt sätt som mjukvaruutvecklare och slutanvändare började 

använda World Wide Web; det vill säga som en plattform där innehåll och applikationer inte 

längre skapats och publicerats av vissa personer, utan istället kontinuerligt ändras av alla 

användare. Det var utvecklingen från web 1.0 till dagens web 2.0 som möjliggjorde de sociala 

medier vi har idag (Heide et al. 2012).  

1.4.2.2 Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsbegrepp och syftar till medier eller andra 

kommunikationskanaler som gör att användare kan kommunicera med varandra via texter, 
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ljud och bilder (Heide et al. 2012). Eriksson (2009) beskriver sociala medier som en 

kombination av teknik, socialt utbyte och innehåll skapat av användarna. Han betonar också 

interaktiviteten i vad som definierar sociala medier, och med det menar han 

tvåvägskommunikationen mellan många till många där sändare och mottagaren 

kommunicerar på samma villkor i ett och samma medium. Även om man ger webbplatser och 

appar som Facebook och Instagram epitetet sociala medier kan man egentligen bredda 

benämningen till allt som möjliggör för användarna att tillföra information, ex. 

kommentarsfält eller wikies1. Kaplan och Haenlein (2010) definierar sociala medier som en 

grupp internetbaserade applikationer som bygger på ideologiska och tekniska fundament som 

web 2.0 innebär, vilket tillåter skapandet och delandet av innehåll. 

I denna studien används definitionen av sociala medier som Kaplan och Haenlein´s (2010) 

samt Eriksson (2009) beskriver. Det vill säga att sociala medier möjliggör symmetrisk 

interaktion mellan användare. Några vanliga sociala medier som ingår i dessa definierar är 

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, Wikipedia, bloggar och webbsidors 

kommentarsfält. 

Heide et.al (2012) tillskriver stora förhoppningar på sociala medier, bland annat ska sociala 

medier bidra till goda relationer mellan organisationer och intressenter. Forskare visar därtill 

att sociala medier har växt fram som ett viktigt verktyg som möjliggör den symmetriska 

tvåvägskommunikationen för PR-professionen (Alikilic & Atabek, 2012).  

1.4.2.3 Internet och sociala medier (Den digitala närvaron) 

Enligt rapporten Svenskarna och internet 2016 (Davidsson & Findahl, 2016) har över 90 

procent av alla svenskar tillgång till internet, vilket är bland det högsta i världen (Svenskarna 

och internet, 2016; Internet Live Stats, 2015). Hela 75 procent av alla svenska använder 

sociala nätverk och antalet växer något för varje år. I ungdomsåldrarna till medelåldern är den 

siffran till och med över 90 procent och vid 46–55 åringar är det 69 procent av alla som 

använder sociala nätverk. Sociala nätverk som till exempel Facebook, Instagram och Twitter 

är olika typer av sociala medier som har en enorm användarbas i Sverige och antalet 

användare kommer öka och troligen användas av så gott som alla svenskar i framtiden 

(Svenskarna och Internet, 2016). 

                                                           
1 Teknik som gör det möjligt att snabbt ändra och lägga till information på webbsidor - (Nationalencyklopedin) 
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Det har skett ett skifte i hur svenskar värderar sina nyhetskällor. Unga har länge värderat 

sociala medier som den viktigaste nyhetskällan (Svenskar och internet, 2016). Men i senaste 

undersökningen värderar även genomsnittet av alla svenskar sociala medier som den 

viktigaste nyhetskällan och upp till 45 års ålder är internet den vanligaste källan för 

information. Svenskar använder internet till många saker, framförallt till mejl, men svenskar 

på internet är också i hög grad ute efter information och fakta. Vi kommunicerar och kollar på 

Youtube, och förutom Twitter så ökar antalet användare i alla typer av sociala medier 

(Davidsson & Findahl, 2016).  

Digitaliseringen har alltså i stor utsträckning förändrat var vi får information ifrån, hur vi 

kommunicerar och hur vi underhålls. Internet och sociala medier har blivit arenan där en 

majoritet av alla människor finns samlade och det är möjligheten till kommunikation som är 

den sammanhållande kraften. Men det finns lite forskning om hur sociala mediers snabba 

utveckling i samhället har haft för effekt på Public Relations och dess metoder. 

2 TIDIGARE FORSKNING  

2.1 EN OPTIMISTISK PROFESSION 

Två undersökningar från 2012 visar på stora förväntningar från PR-aktörer på sociala medier 

och de nya kommunikativa möjligheter som framväxten av det digitala samhället innebär 

(Verhoeven et.al, 2012; Alikilic & Atabek, 2012). Undersökningarna visar att PR-aktörer 

2011 i både Turkiet och Europa hade positiva attityder till sociala medier och där 

omfattningen av sociala medier i deras arbete kommer att öka och vara de viktigaste 

kanalerna inom två år (Verhoeven et.al, 2012). Alikilic och Atebaks (2012) undersökning 

påvisar positiva attityder till sociala medier och möjligheten till dialog och symmetrisk 

tvåvägskommunikation, medan Verhoevens et.al (2012) undersökning istället visar på 

optimism med de tekniska möjligheterna av att nå ut och sprida material. Den europeiska 

undersökningen visar även att optimismen är större bland PR-konsulter än de kommunikativa 

avdelningarna inom organisationer. 

Undersökningarna genomfördes 2011 och skulle kunna ses som gamla när man ser till hur 

snabbt den digitala utvecklingen går. Men undersökningarna visar på en optimism hos PR-

aktörer om sociala medier både när det gäller utveckling av de underliggande 

kommunikation-teoretiska modellerna samt de tekniska möjligheterna som sociala nätverk 
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ger. Detta indikerar ett intresse från PR-aktörerna till sociala medier och de nya 

möjligheterna, vilket är en förutsättning för att professionen kommer utvecklas med 

digitaliseringen. 

2.2 EN STOR PROFESSION – FLERA PERSPEKTIV 

En undersökning av Ihler och Verhoeven et.al (2012) problematiserar den mångfald av former 

som Public Relations existera och arbetar inom. Även om det symmetriska tvåvägsidealet 

ansätts, av flera forskare, som den mest idealiska PR-modellen sedan 1980-talet är 

forskningsfältet fortfarande inte helt enat bakom modellen (se. Grunig & Hunt, 1984; Grunig 

& Grunig, 1992). Forskare försöker i denna undersökning istället urskilja hur man ska förstå 

Public Relations då fältet har diversifierat sig med multipla identiteter (Ihlen & Verhoeven 

et.al, 2012). Trots det måste forskning kunna ge svar på vad Public Relations uträttar, till och i 

organisationer, för publiken samt samhället i stort menar forskarna. 

Forskarna tar i undersökningen tar fasta på att Public Relations måste förstås utifrån olika 

sociala kontexter, vilket förklarar mångfalden av förståelsen och definitionen av fältet. 

Forskarna förespråkar i undersökningen att socialteoretiska perspektiv kommer att leda till en 

bättre förståelse av Public Relations och vilken inverkan praktiken har på samhället. Men i 

undersökningen uppmärksammas även problemen som uppstår för en professionalisering av 

Public Relations, då viktiga värden att förhålla sig till såsom legitimitet, etik och förtroende 

förstås olika, beroende på från vilka sociala kontexter begreppen tolkas. 

Undersökningen understryker vidare mångfalden inom Public Relations och att det därför är 

problematiskt att forcera kommunikativa ideal (t. ex. symmetrisk tvåvägsmodellen) på PR-

aktörer från olika sociala kontexter. Modellen blir inte förenlig med alternativa uppfattningar 

av syfte och resultat av de kommunikativa aktiviteterna. En undersökning som visar på 

liknande problem är Archer och Harrigan (2016) som menar att de symmetriska 

tvåvägsrelationerna kan ifrågasättas då många PR-aktörer söker kontroll och att relationer ofta 

bygger på ekonomisk ersättning. I undersökningen intervjuar de PR-aktörer som jobbar med 

bloggare, och de som bloggar för att undersöka relationen mellan parterna och hur aktörerna 

ser på relationen sinsemellan varandra. 

Initialt har den stora tillväxten av sociala medier-användare välkomnats som en revolution av 

både yrkesverksamma och akademiker (Archer & Harrigan, 2016). Men undersökningen 

belyser att utvecklingen med de sociala medierna inte alltid har korrelerat med förutsägelsen 
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om utvecklingen av de symmetriska tvåvägsmodellerna. En utveckling som undersökningen 

tar upp är just bloggarna som tidigt gjorde stort genomslag och växte till stora kanaler som har 

utvecklats till inflytelserika ”influencers” för sin publik. 

Archer och Harrigans (2016) kom i sin studie vidare fram till att det som drev de flesta 

bloggare var ekonomiska incitament och att detta i stor utsträckning var det som låg bakom 

samarbetet mellan PR-aktörer och bloggare. Intervjuerna med PR-aktörer visade även att 

aktörerna själva gillade den typen av samarbete då det ledde till större kontroll över budskapet 

och PR-aktören visste att det genererade publicitet, jämfört med att försöka i traditionella 

medier vilket inte kunde generera någon garanterat utrymme. 

Forskarna i undersökningen menar att det finns ett glapp mellan akademiker och PR-aktörer 

då akademiker förespråkar och erbjuder normativa riktlinjer som grundar sig i den 

symmetriska tvåvägsmodellen medans PR-aktörerna generellt tar en mer pragmatisk väg 

(Archer & Harrigans, 2016). 

2.3 PÅ VÄG MOT ETT NYTT PARADIGM? 

Huang, Wu och Huang (2016) undersöker huruvida forskningen inom Public Relations sedan 

2008 visar tecken på ett nytt paradigm inom professionen till följd av digitaliseringen och 

framväxten av sociala medier. Undersökningen är kvantitativ och 141 forskningsartiklar från 

2008 till 2014 har studerats för att se hur trenden inom PR-forskning förändrats över tid. 

Undersökningen visar bland annat att även om sociala medier har ökat markant och är ett av 

de huvudsakliga forskningsämnena inom Public Relations, så är utvecklingen av sociala 

medier en mindre prioriterad fråga för PR-aktörer när det kommer till förändrade 

förutsättningar till att bedriva Public Relations. Detta indikerar ett eftersläp när det kommer 

till i vilken utsträckning PR-aktörerna ser nya möjligheter och förändrade förutsättningar för 

hur Public Relations kommer genomföras i framtiden. Undersökningen visar även på att 

forskningen om Public Relations de senaste åren bygger på idén om att Public Relations ska 

vara medskapare av värde tillsammans med publiken, vilket har övertagit den tidigare teorin 

om Public Relations som ett verktyg för att tillgodose organisationernas intressen. Således blir 

det intressant att jämföra mot bilden som PR-aktörerna i denna undersökning ger av deras PR-

verksamhet. Författarna drar slutsatsen att Public Relations-forskningen de senaste åren 

övervägande inriktat sig på sociala medier. Men författarna menar att det inte är nog för att 

man ska börja se det som ett nytt paradigm (Huang, Wu, & Huang, 2016). 
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2.4 TVIVEL PÅ UTVECKLINGEN 

En undersökning av tidigare kända forskningsresultat genomförd av Macnamara (2010) 

sammanställer tidigare forskning och undersökningar av hur PR-aktörer använder sociala 

medier. Bakgrunden till undersökningen är den akademiska övertygelsen om att Public 

Relations kommer genom sociala medier förändras till att mer kommunicera med 

symmetriska tvåvägskommunikationsmodeller. Macnamara (2010) menar vidare att det 

saknas studier med empiriska resultat som visar på hur det i praktiken ser ut och inte bara 

utgår från ett teoretiskt perspektiv.  

Undersökningen sammanställer tidigare forskning om arbetsmetoderna och PR-aktörers 

attityder. Utgångspunkterna är från Grunig och Hunts fyra kommunikativa modeller, vilka 

bildar ett teoretiskt ramverk (Macnamara, 2010). 

Undersökningen visade på en inkonsekvens i resultaten, något Macnamara (2010) menar visar 

på underlag för vidare forskning. Bland annat visade studien att kunskapsnivån framställdes 

av PR-aktörerna själva som ”väldigt hög” eller ”hög” när det kom till sociala medier, medan 

andra studier (Theaker, 2008; Zerfass et al, 2007) visar på bristande kunskaper hos PR-aktörer 

när det kom till sociala medier och hur de användes för Public Relations. Macnamaras (2010) 

undersökning visar vidare på att en majoritet av PR-aktörerna uppger att man huvudsakligen 

använder sociala medier för att följa information om intressenterna, vilket innebär att mer än 

hälften av respondenterna hade ett passivt förhållningssätt till sociala medier, snarare än att 

aktivt skapa dialog med intressenterna. Macnamaras (2010) studie visar även på att det är lika 

många aktörer som använder sociala medier för att bygga dialog och relationer med 

intressenter, som det är aktörer som primärt använde sociala medier för marknadsföring och 

försäljningsrelaterad kommunikation, alltså i stor utsträckning traditionell 

envägskommunikation. 

Slutsatsen Macnamara (2010) kommer fram till är att PR-aktörer utåt sett i många fall 

beskriver att man anammar symmetrisk tvåvägskommunikation. Troligen på grund av, menar 

Macnamara (2010), att aktörer har kunskap om vad som förväntas och vill ge sken av att man 

jobbar på det viset, men att man i praktiken inte gör det. 

2.5 SKILLNAD MELLAN INSIKT OCH UTFÖRANDE 

Larsson (2014) beskriver traditionell Public Relations som en kommunikativ enhet som 

verkställer processer för att tillgodose organisationens behov av kommunikation. Det kan 
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innebära att få ut budskap och texter till en publik, vilket kan ske på många olika sätt. 

Exempelvis kan det vara genom samarbeten med personer eller situationer som redan har en 

publik, men det har i stor utsträckning handlat om att få journalister och medier att 

uppmärksamma och kommunicera innehåll som PR-aktörer vill nå ut med (Larsson 2014). 

Dock har digitaliseringen möjliggjort nya sätt att kommunicera sitt budskap genom att kunna 

publicera sig själv. Det innebär att man inte längre på samma sätt behöver samarbetspartners 

eller journalister som kan agera gatekeeper för att nå ut med sitt innehåll (Larsson, 2014). 

Utmaningen är istället att den avsedda kommunikationen ska upptäckas av publiken. 

Det som i den digitala världen i stor utsträckning styr vad som syns och vad som försvinner i 

mängden data är de koder olika nätverk är konstruerade av (Foster, 2012). Sökmotorn Google 

har avancerade algoritmer2 som avgör vilken information som kommer upp som de första 

träffarna baserat på vilka ord som används vid sökningen, och Facebook har algoritmer som 

styr vilket innehåll användare ser i sitt flöde baserat på bland annat användarens tidigare 

aktivitet och posters3 popularitet i användarens sociala nätverk. Det innebär att stora digitala 

infrastrukturer som Google och Facebook bygger sina hemsidor med algoritmer som avgör 

vilken information som individuella användare presenteras för. Algoritmerna, eller rättare sagt 

resultatet av algoritmerna, styrs av variabler som tidigare presenterades (ord, tidigare 

sökningar, geografisk plats, etc.). Det är de programmerade algoritmerna som har tagit rollen 

som gatekeepers för information att nå ut till publiken (Foster, 2012).  

Det finns flera verktyg (t. ex. ad-words och facebook-ads) och metoder för att anpassa 

kommunikationen och utnyttja algoritmerna för att prestera bättre i sociala medier och 

sökmotorer. The European Communication Monitor (ECM) är en årlig europeisk 

undersökning med över 21,000 respondenter från 40 europeiska länder. Undersökningen 

tillhandahåller omfattande kvantitativ information och insikter i hur kommunikationsfältet 

utvecklar sig i Europa (Zerfass et al, 2016). I ECM (2016) framgår det bland annat att det 

finns en stor skillnad mellan insikten om fördelarna att anpassa sig av algoritmer och i vilken 

utsträckning aktörer faktiskt implementerar det i sitt strategiska PR-arbete. 75 procent av de 

tillfrågade menar att de är medvetna om möjligheterna med algoritmer och som anser att de är 

viktiga åtgärder, men det är bara 29 procent av de tillfrågade som faktiskt anpassar 

kommunikationen och använder sig av algoritmerna. 

                                                           
2 Algortimer beskrivs av Markov (1954: 1) som “an exact prescription, defining a computational process, leading 
from various initial data to the desired result”. 
3 Innehåll publicerat av andra användare eller organisationer. 
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2.6 FRÅN ANALOGA ENKÄTER TILL DIGITAL KARTLÄGGNING 

För den symmetriska tvåvägsmodellen är kunskap om sina intressenter av högsta vikt då 

intressenternas åsikter och viljor bör ha påverkan på organisationen agerande och normer 

(Grunig & Grunig, 1992). Public Relations beskrivs av Grunig och Hunt (1984) som den 

kunskapsbro mellan organisation och intressenter som ska säkerställa ömsesidig kunskap och 

förståelse för varandras intressen. Den digitala tidsåldern har möjliggjort nya sätt att få 

kunskap om publiken via de digitala avtrycken som användare lämnar efter sig, avtryck som 

analysverktyg kan bearbeta och sammanställa. Detta öppnar upp för nya och fler insikter om 

målgrupperna. De digitala datainsamlingsmetoderna kan generera betydligt större mängder 

data med mer kostnadseffektivitet och få tillgång till typer av data som inte tidigare varit 

möjligt (Smith, 2013). 

Smith (2013) undersöker om digitaliseringen har möjliggjort ett nytt paradigm inom 

opinionsundersökningar och kommer fram till att det fortfarande finns stora brister med 

digitalt insamlade data som underlag till kunskap. Men att man kan göra stora 

kunskapsinhämtningar om man förstår vad man mäter och vad man får. Slutsatsen är att Smith 

(2013) menar att man inte kan fastslå ett nytt paradigm för opinionsundersökningar och 

hänvisar till Couper (2011) i samma artikel som menar att de digitala datagenererade 

kunskaperna tillför ökad kunskap om målgrupperna, men inte kommer kunna ersätta 

enkätundersökningar inom en nära framtid. 

Smiths (2013) studie menar att digitaliseringen har möjliggjort nya och kostnadseffektiva sätt 

att förstå intressenter. För denna studie är det en intressant och relevant aspekt att undersöka, 

dvs. hur PR-aktörerna resonerar kring de digitala verktygen som finns samt vilka metoder de 

använder för att uppbåda kunskap om sina intressenter. 

3 TEORI 

3.1 GRUNIG OCH HUNTS FYRA KOMMUNIKATIONSMODELLER  

Grunig och Hunts (1984) fyra kommunikationsmodeller är indelningar av olika 

kommunikativa typologier. Dessa kommunikativa typologier representerar fyra olika 

kommunikativa ideal (Falkheimer & Heide, 2014). Modellerna beskriver kommunikationens 

struktur mellan avsändare och mottagare samt hur avsändare förhåller sig kunskapsmässigt 

och etiskt till mottagaren. Modellerna är generella och övergripande i beskrivningen av de 
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grundläggande strukturella typerna. Detta innebär i praktiken att PR-aktörernas beskrivningar 

av kommunikationen inte fullständigt eller uteslutande behöver passa in i en typ av modell (så 

ser det i praktiken sällan ut), men att modellerna är vägledande för att förstå 

kommunikationen. Modellerna avspeglar även en historisk utveckling av Public Relations, där 

etiska riktlinjer, teoretisk utveckling och teknologiska framsteg har skapat nya sätt att 

kommunicera. Det innebär inte att de äldre modellerna inte används idag, men det innebär att 

kommunikationen på många sätt har utvecklats vidare från de äldre modellerna (Larsson, 

2014). Övergripande kan de fyra modellerna delas in i två kategorier, envägskommunikation 

och tvåvägskommunikation. Larsson (2014) beskriver det som att tala till publiken eller att 

tala med publiken. 

3.1.1 Pressagent- och publicitetsmodellen 

Pressagent- och publicitetsmodellen är den äldsta av Public Relations-modellerna som 

förenklat innebär att man försöker påverka mottagargruppernas attityd, åsikt och kunskap på 

så sätt att det gynnar en organisations agenda (Grunig & Hunt, 1984). Modellen är trivial på 

det viset att målet helgar medlet, utan sanningskrav och man jobbar efter devisen ”desto mer 

uppmärksamhet desto mer exponering” (Falkheimer & Heide, 2014). Den kommunikativa 

strukturen av modellen är envägskommunikation från organisationen till publiken. Modellen 

var flitigt brukad under 1800-talet och fick ett stort genomslag med uppkomsten av de nya 

dagstidningarna i USA som kallades för ”penny press”, dessa var en typ av tabloider och 

gjorde att nyheter och information exponerades för den stora massan människor (Grunig & 

Hunt, 1984). 

Idag är Public Relations och marknadsföring reglerat av dels nationella lagar men även etiska 

riktlinjer inom branschen för att försöka hindra möjligheterna till att ljuga eller vilseleda 

publiken (jfr. Heath & Coombs, 2006; Marknadsföringslag 2008:486; PRECIS-

branschrapport-20141). Grundprinciperna för publicitetsmodellen används alltså fortfarande i 

stor utsträckning, men branschen är reglerad vilket ska förhindra klandervärda metoder, vilket 

innebär att etiken bakom modellen inte är lika ifrågasatt idag. Dock är etiken inom Public 

Relations och strategisk kommunikation ett ständig aktuellt och diskuterat ämne (Coombs & J 

Holladay, 2013). Grundprinciperna som fortfarande är aktuella är maktfördelningen som 

ligger hos avsändaren och tilltron till exponering för att kunna påverka sin publik. De 

kommunikativa teknikerna har förfinats och modellen används huvudsakligen för reklam och 

exponering i massmedia (Heath & Coombs, 2006; Falkheimer & Heide, 2014). Men 

effekterna anses vara kortvarig och svåra att mäta i andra mått än exponering.  
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3.1.2 Informationsmodellen 

Informationsmodellen kan ses som en reaktion på publicitetsmodellen som hade börjat 

generera hårdför granskning från pressen med förhoppningar att avslöja skandaler och 

osanningar (Grunig, 1992). Organisationerna började istället själva skapa information för att 

förklara sin verksamhet och deras handlingar, och modellen är på det viset inte lika beroende 

av massmedierna. Informationen från organisationerna var sanningsenlig och korrekt men 

istället väldigt sällan något annat än positiv. 

Informationsmodellen bygger på samma tankesätt som publicitetsmodellen, att man ska 

påverka sin publik för avsändarens syfte. Skillnaderna ligger i hur man väljer att göra detta, 

men kommunikationen är fortfarande en envägsmodell från avsändare till publiken (Grunig & 

Hunt, 1984). Ivy Lee anses vara upphovsmannen till modellen som uppmanar till öppenhet 

och tillgänglighet mot publiken. Informationsmodellen ansågs vara en motsats till dåtidens 

praxis att försöka tysta ner och dölja information som ansågs skadligt för organisationen 

(Grunig & Hunt, 1984). Ivy Lee menade att medierna och opinionen kunde hanteras genom 

att istället förse medierna med informationen och på det viset skapa goda relationer och själva 

vara med och bygga bilden av organisationen. Vad Ivy Lee tydligt förespråkade var öppenhet 

och sanning. Om sanningen skadade organisationen skulle man i så fall ändra organisationens 

handlingar så att sanningen kan kommuniceras utan rädsla. Han såg publiken som rationell 

och blir publiken korrekt informerad hade han tilltron på att publiken skulle agera på rätt 

beslut. 

Insatserna och ambitionerna med kommunikationen ligger ofta i distributionen, om alla har 

fått informationen i brevlådan är målet uppnått (Falkheimer & Heide, 2014). Strategiska 

beslut som målgrupp- eller individanpassning värderas lägre i förmån för räckvidd och 

distribution. Modellen används ofta av aktörer när man har svårt att skaffa sig massmedial 

publicitet och istället fokuserar på att nå ut med eget material. Effekterna av 

kommunikationen är ofta små och Grunig och Hunt (1984) beskriver att 

informationsmodellen traditionellt brukas av organisationer inom offentlig verksamhet. 

3.1.3 Asymmetrisk tvåvägskommunikation 

Det var när information började anpassas på kunskapsbasis av vad man visste om publiken 

som den asymmetriska tvåvägskommunikationen började ta form (Grunig, 1992). Edwards 

Bernays började praktisera enligt modellen på 1920-talet genom att utnyttja dåtidens 

psykologistudier som underlag för kommunikationsstrategier. Bernays var övertygad om att 
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människor var manipulerbara. Han menade att kommunikationen kan gynna organisationen 

genom en förståelse för den mänskliga motivationen och genom att använda forskning för att 

identifiera de budskap som med störst sannolikhet kan manipulera publiken till handling. Det 

handlade om att förstå sin publik för att sedan anpassa budskapet på ett sätt som publiken 

skulle instämma med. Bernays kallade vad han gjorde för ”engineering of consent” (Bernays, 

1923). 

Asymmetrisk tvåvägskommunikation innebär att samla information om en publik för att sedan 

skapa information till samma publik, vilket skapar en tvåvägsmodell. Vad som gör modellen 

asymmetrisk beror på obalansen i maktperspektivet genom att modellen bygger på 

kommunikation med avsikt att påverka mottagarna för organisationens vinning (Grunig & 

Hunt, 1984). 

Hur man samlar information om publiken kan variera, Larsson (2014) menar att information 

kan komma från undersökningar som svarstalonger eller webbsvar. Grunig (1992) beskriver 

kunskapen mer som forskningsbaserad såsom kartläggning av aktivitetsmönster och 

demografi. I dagens digitala samhälle finns ännu större möjligheter till kartläggning då digital 

aktivitet kan sparas under en längre tid. Informationen om publiken ger organisationen 

kunskap om vad publiken vill och kan acceptera, vilket indikerar hur kommunikationen bör 

genomföras. Grunig och Hunt (2009) beskriver även att kunskapsinsamling om publiken (som 

de benämner ”feedback”) kan agera som en form av indikator med kontrollerande funktion, 

vilket ser till att följa publikens opinion och säkerställa att relationerna är ”under kontroll”. 

Utövare av modellen påvisar att modellen tjänar publiken då publiken påverkar hur 

organisationen kommunicerar, men kritiker menar att modellen bara är ett effektivare sätt att 

utöva makt utan att publiken förstår det (Grunig & Hunt, 1984).   

3.1.4 Symmetrisk tvåvägskommunikation 

Symmetrisk tvåvägskommunikation innebär kommunikation mellan två parter som bygger på 

gemensamma intressen och en utjämnad maktbalans mellan parterna (Grunig & Hunt, 1984). 

Grunig och Hunt menar att modellens upphovsman är svår att spåra men att modellen bygger 

på idéer som både Ivy Lee och Bernays var upphovsmän till. Ivy Lee som menade att 

organisationen skulle vara öppen och sanningsenlig, och gillar inte publiken vad 

organisationen gör, skulle man ändra organisationens förfarande för att passa publiken. 

Bernays menade att Public Relations skulle söka kunskap om publiken för att anpassa 
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budskapet. Men i detta fall handlar det inte om att påverka målgruppen utan att kunskapen 

leder till förståelse för att budskapet ska passar publiken (Grunig & Hunt, 1984).   

Modellen beskrivs som en idealmodell och bygger på dialog mellan parterna vilket ska leda 

till gemensam förståelse. Likväl som organisationen ska förstå publiken ska dialogen även 

generera förståelse för organisationen (Larsson, 2014; Grunig & Grunig, 1992). För en 

organisation innebär modellen lyhördhet för publikens intressen och att bästa resultat uppnås 

om publiken samtycker med organisationens förfarande. 

Den symmetriska tvåvägsmodellen har fått kritik för att vara utopisk och ignorerar den 

maktdimension som i praktiken är oundviklig (Falkheimer & Heide, 2014). Det har även 

ställts kritiska frågor kring hur dialogen förs i ett massmedialt samhälle. Modellen har haft 

problem med hur det konkret ska genomföras, men har på senare år fått ökat inflytande just 

för att positionera organisationen till målgruppen. Modellen anses minimera risken för kriser 

och gör att organisationen bättre hanterar intressekonflikter. 

Den digitala utvecklingen har gett nytt inflytande för modellen, som i och med 

digitaliseringen har skapat nya kanaler och möjligheter att praktisera den (Larsson, 2014). 

Grunig (2009) menar att den digitala tidsåldern kan komma att leda till det han menar är ett 

nytt paradigm inom Public Relations. Den symmetriska tvåvägsmodellen ligger till grund för 

en organisatorisk ”best practice”-modell som Grunig var med och forskade fram på 1990-

talet. Resultatet av forskningen är Excellensmodellen som bygger på hur Public Relations 

sammankopplar publiken med organisationens styrning (Grunig & Grunig, 1992). 
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3.1.5 Tabell över de fyra kommunikationsmodellerna 

Summerande tabell av Grunig och Hunts fyra kommunikationsmodeller 

Modell Typ av kommunikation Karaktärsdrag 

Pressagent/publicitetsmodellen Envägskommunikation Övertalning och 

manipulation genom stor 

exponering. Sanning är ej 

nödvändigt.  

Informationsmodellen Envägskommunikation Pressmeddelanden, 

direktutskick. 

Sanningshalten är hög. 

Asymmetrisk 

tvåvägskommunikation 

Tvåvägskommunikation, 

makten ligger hos 

avsändaren/organisationen  

Övertalning och 

manipulering, påverka 

mottagaren för 

organisationens syfte. 

Kommunikationen baseras 

på forskning och 

kunskaper om 

målgruppen. 

Symmetrisk 

tvåvägskommunikation 

Tvåvägskommunikation. 

Balanserad makt mellan 

avsändare och mottager.  

Dialogbaserad 

kommunikation. Söker 

kunskap för att bättre 

tillmötesgå publikens 

intressen. 

     (Grunig & Hunt, 1984) 

Här presenteras de huvudsakliga karaktärsdragen som skiljer typerna av kommunikations från 

varandra. Informationen är hämtad och översatt från Managing Public Relations (Grunig & 

Hunt, 1984). 

3.2 EXCELLENSMODELLEN 

Excellensmodellen är ett resultat av 15 års forskning för att få fram en ”best practice”-modell 

för Public Relations och organisationsstyrning (Grunig & Grunig, 1992). Således beskriver 
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modellen mycket mer än hur kommunikation och Public Relations ska genomföras och inneha 

för syfte. Excellensmodellen är en modell som genomsyrar hela organisationen i relationen till 

intressegrupper och publiken. Modellen bygger på en övertygelse om att organisationer ska ha 

kunskap om sina intressegruppers åsikter för att agera och ta beslut på grundval av att 

intressegrupperna också blir nöjda (Coombs & Holladay, 2014). Eriksson (2002) beskriver 

Grunigs syn på relationen till publiken med att Public Relations fångar ”input” från publiken 

som gynnar organisationen, vilket sedan blir ”output” och levereras till publiken. Teorin 

beskriver att organisationer och omvärlden ska vara sammankopplade via symmetriska 

relationer. Public Relations blir organisationens kontaktyta och öra mot omvärlden. Modellen 

beskrivs ha en preventiv effekt som innebär att goda relationer minskar risken för ”issues” 

och dämpar eventuella kriser.  

3.3 THE TWO STEP FLOW OF COMMUNICATION 

Under presidentvalskampanjen 1940 i USA blev det uppenbart för massmedieforskarna Katz 

och Lazarsfeld att det måste finnas andra faktorer än massmedierna som påverkar hur 

människor väljer att rösta. Insikten blev att den interpersonella kontakten hade stor inverkan 

på människors beslutsfattande. De kom fram till att i sociala sammanhang var det ofta några 

personer som stack ut och hade mer inflytande på andra människors beslut än andra, så 

kallade ”opinion leaders”. De kunde alltså se ett samband mellan ”opinion leaders” och 

åsikter som personen i dess närhet hade. Den kraften av påverkan tycktes, på kort sikt, 

överträffa påverkan av massmedier som radion och TV (Katz & Lazarsfeld, 1955). 

När teorin kom till på 1940-talet handlade människors nätverk om familjen, arbetskamrater 

och sociala klubbar, vilket var de sociala nätverken som modellen då utgick ifrån (Katz & 

Lazarsfeld, 1955). Idag har digitaliseringen skapat nya sociala nätverk genom sociala medier. 

Sociala medierna har blivit en viktig del i människors sociala nätverk och sociala kontakter är 

inte i lika stor utsträckning begränsade av fysisk närvaro. Detta är ett sätt att förstå effekten av 

populära sociala medier-profiler, även kallat ”influencers”, genom Katz & Lazarsfelds (1955) 

modell av two-step flow of communications. 

3.4 SOCIAL EXCHANGE THEORY  

Social Exchange Theory används för att förstå hur sociala medier fungerar utifrån relationen 

mellan användarna (Thibaut & Kelley, 1952). Teorin innebär att människor väljer vilka 

relationer som är värda att investera i utifrån grundtanken att man ska få något tillbaka. 
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Relationer blir hela tiden analyserade och utvärderade på grunder av om relationen 

fortfarande är givande i perspektiv till uppoffring och återbäring. Man intresserar sig för och 

aktiverar sig i relationer som man känner är givande, vilket då blir fundamentet i förståelsen 

för hur användare väljer och inte väljer att aktivera sig i de relationer som sociala medier är 

uppbyggt av.  

4 METOD 

4.1 VETENSKAPLIGT ANGREPPSSÄTT 

Det är med ett abduktivt angreppssätt denna undersökning genomförs. Detta sker genom en 

kombination av teoristyrd forskning (deduktion) och empiristyrd forskning (induktion) (Eksell 

& Thelander, 2014). Undersökningen har utifrån Grunig och Hunts (1984) fyra 

kommunikativa modeller och tidigare forskning inom PR-professionen, utvecklat teman som 

är relevanta för att kunna strukturera empirin. Dessa teman är utvecklade från de teoretiska 

perspektiven och bidrar till att kunna svara på de fyra forskningsfrågorna. Analysens teman är 

sociala medier, kunskap till målgruppen och kommunikativt ideal. Inom var tema strukturerad 

sedan empirin i olika kategorier.  

Sociala medier - organisationers uppfattningar om sociala medier, arbetet med sociala 

medier och hur organisationer vill arbeta med sociala medier. 

Kunskap om målgruppen - Organisationers förhållningssätt till kunskap om målgrupper, 

hur organisationer insamlar kunskap om målgrupperna och hur organisationer vill insamla 

kunskap. 

Kommunikativt ideal - Publicitetsmodellen, Informationsmodellen, Asymmetrisk 

tvåvägsmodell och Symmetrisk tvåvägsmodell. 

Under arbetets gång har undersökningen kompletterats med teori och tidigare forskning för att 

kontextualisera och förstå empiri utifrån redan etablerade teorier (Social Exchange Theory 

och two-step flow of communications). Genom att undersöka de uppsatta temana kan 

undersökningen ge insikt i hur den svenska PR-professionen uppfattar digitaliseringens 

möjligheter och problem. Genom att pendla mellan uppsatta teman och intressanta insikter 

från empirin har undersökningen brukat abduktion som angreppssätt (Alvesson & Sköldborg, 

1994) 
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4.2 GENOMFÖRANDE 

Analysen sker i tre steg vilket Eksell och Thelander (2014) kallar den analytiska 

abstraktionsstegen. Det innebär att skapat ett analytiskt grundmaterial genom att transkribera 

intervjuerna med hjälp av ett transkriptionsprogram. Totalt har över 25,000 ord transkriberats 

efter korrigeringar av upprepningar och läten. I detta skede börjar den första formen av 

kodning genom att markera intressanta stycken i empirin utifrån de teman som är utvecklade 

från teorin. Nästa steg var att återförpassa och plocka ut relevant data ur empirin till nya 

dokument. I detta läge är det första gången min egen röst läggs till i analysen genom att 

sammanfatta och beskriva vad som framställs. Termer och beskrivningar ligger nära 

respondentens egna ord vilken kan liknas med Karin Fanges benämning första gradens 

tolkning (Eksell & Thelander, 2014). 

I nästa steg sammanförs de kodade materialet mellan respondenterna vilket synliggör och 

identifierar relationer och likheter i empirin (Eksell & Thelander, 2014). Det innebär att inte 

längre brukar en vertikal läsning utan övergå till horisontell läsning mellan de olika 

intervjuerna. På denna nivå breddas synfältet och jag tittar mindre på detaljnivå. Likheter och 

relationer mellan respondenternas beskrivningar urskiljs, samt att empirin i viss mån kopplas 

till tidigare forskning. Detta skrivs sedan fram och utökas med beskrivningar. Det leder sedan 

till nästa steg i abstraktionsstegen, nämligen att ”utveckla ett förklarande ramverk”. Detta 

innebär att jag ytterligare breddar perspektivet för att synliggöra djupgående strukturer. 

4.3 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Undersökningen av PR-professionen gjordes med semistrukturerade intervjuer av erfarna PR-

aktörer. De semistrukturerade intervjuerna utgår från en intervjuguide med förbestämda teman 

och frågor som styr samtalet till relevanta samtalsämnen (Trost, 2010). Intervjuguiden 

fungerade som minnesstolpar till de olika ämnen som utifrån det teoretiska ramverket och 

digitaliseringen var intressant att beröra, men frågorna kom att skilja sig något mellan de olika 

intervjuerna (Bryman, 2011). Detta ledde till att vissa frågor inte blev ställda och där av inte 

besvarades av alla respondenter, vilket kan ha inverkat negativt på undersökningens kvalitet. 

Metoden innebär dock stor frihet för intervjuaren att anpassa intervjun efter den 

informationen respondenten ger under intervjuns gång, vilket möjliggör för forskaren att 

fördjupa sig i respondenternas individuella insikter. 

En semistrukturerad intervju, som Kvale och Brinkmann (2009) kallar halvstrukturerad 

livsvärldsintervju, har för avsikt att försöka förstå situationer utifrån intervjupersonernas 
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upplevda verklighet. Trost (2010) förespråkar en form av intervju där man helt utelämnar 

frågor som ska leda till svar där respondenten själv ska beskriva känslor och betydelsen av 

sina egna handlingar. Trost (2010) menar att det är upp till forskaren i efterhand vid analysen 

att tolka vad respondenten kände eller hade för uppsåt. Frågorna ska alltså ställas på sådant 

sätt att den intervjuade beskriver hur hen gör i olika situationer. Samtidigt menar Trost (2010) 

att man bör hålla intervjuguiden tämligen enkel och avskalad med endast teman på vilka 

områden man ska få information om. 

Innan undersökningen genomfördes en provintervju för att öka förståelsen av möjligheter och 

begränsningar som semistrukturerade intervjuer innebär. Erfarenheten av provintervjun ledde 

till att gå emot vad Trost (2010) rekommenderade och istället göra en tämligen utförlig 

intervjuguide med många både öppna och mer precisa frågor (intervjuguiden finns i bilaga). 

Det för att jag glömt och missat viktiga frågor vid den första intervjun, något jag ville undvika 

vid de riktiga intervjuerna. Detta ledde dock till att de första intervjuerna i större utsträckning 

blev regisserade av intervjuguiden vilket innebar att samtalet blev upphackat och inte 

fördjupande. Efter de första intervjuerna blev jag bättre bekant med situationen och min 

intervjuguide. Det gjorde att intervjuerna blev mer och mer frikopplade från guidens frågor, 

vilket resulterade i ett samtal med bättre flyt och mer fördjupning i frågor relevanta för 

respondenten. Utvecklingen ledde till mindre påverkan från mig om vad respondenterna valde 

att prata om. Intervjuguiden hanterades mer som minnesstolpar och utgick inte exakt efter de 

frågorna jag ställt, utan anpassade frågorna för respondenten och sammanhanget, vilket Trost 

(2010) troligen ämnade uppnå med sina rekommendationer från första början. 

Intervjuerna genomfördes med respondenterna på deras respektive arbetsplatser för att skapa 

en situation som skulle kännas trygg och naturlig för respondenten (Larsson, 2010). 

Intervjuerna skedde ostört med endast mig och var respondent. Varje intervju spelades in och 

pågick i 30 till 40 minuter. 

4.4 VALIDITET, RELIABILITET OCH METODPROBLEM  

Det finns problem med att bedöma en kvalitativ undersökning efter kriterier som framförallt 

är framtagen för kvantitativ forskning (Bryman, 2011). En kvantitativ forskning mäter en 

gemensam verklighet. Forskningen ska gå att replikera och generaliseras till andra delar av 

populationen. Men en kvalitativ forskning baseras ofta på ett litet urval och en tolkning från 

forskaren om betydelser i situationer som aldrig kommer vara exakt lika igen. Det skapar 

svårigheter med att visa på validitet och reliabilitet. 
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Eksell och Thelander (2014) beskriver precis som Bryman (2011) att det kan bli problematiskt 

att försöka bedöma en kvalitativ forskning utifrån kvantitativa kvalitetskriterier. Istället 

hänvisar de till Katarina Jacobsson (2008) som menar att det är mer givande för en kvalitativ 

forskning att diskutera metodologiska styrkor och svagheter, då det visar på en reflektion och 

medvetenhet hos forskaren. Det innebär exempelvis reflektion över vilken typ av kunskap 

som metodologiska val kan generera och att forskaren reflekterar över sin egen påverkan på 

resultatet.  

Redan vid val av respondenter påverkas vilken empiri undersökningen baseras på, under 

intervjuerna påverkar både frågorna och hur frågorna ställs respondentens svar. I analysen är 

forskaren högst involverad i vilken kunskap som genererades ur empirin.  

Kvalitativa intervjuer med målstyrt urval har svårigheter att visa på generaliserbarhet i en 

population, så kallad statistisk generalisering (Bryman, 2011; Eksell & Thelander, 2014). 

Resultatet av kvalitativ forskning kan istället generaliseras till teori (Bryman, 2011). Teoretisk 

generalisering eller analytisk generaliseringen som Eksell & Thelander (2014) hänvisar till, 

innebär att man generaliserar resultat från studien till en bredare teori. Bryman (2011) menar 

att graden av generaliserbarheten bedöms av kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som görs 

av undersökningens empiri. Således är noggrannheten och implementerandet av korrekt teori 

för studien empiri högst avgörande för att generera någon typ av generaliserbarhet. 

4.5 URVAL 

För att välja ut de sex personer som intervjuats har ett målstyrt urval tillämpats, vilket är det 

rekommenderade vid intervjuer för att säkerställa relevant empiri för forskningens syfte 

(Bryman, 2011). Det innebär att jag har valt ut respondenterna efter en urvalsram som ska 

säkerställa att jag får respondenter som har insikt och förståelse i de frågor jag undersöker och 

gärna med relevanta organisatoriska bakgrunder. 

Urvalskriterier skapades för att säkerställa relevanta respondenter för studiens syfte (Bryman 

2011). Ett kriterium var att personer från både offentlig och privat sektor skulle ingå i studien. 

Ytterligare kriterier var att personen skulle vara i position av chef eller ansvarig med lång 

erfarenhet av att arbeta med kommunikationsfrågor. 

Ett viktigt kriterium är att de intervjuade har makt och inflytande på kommunikationens 

strategiska genomförande. Respondenter i den offentliga sektorn består av 

kommunikationschefer från, kommun, landsting och länsstyrelse. I den privata sektorn 
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kommer respondenterna från PR-byråer med konsultuppdrag och ett mediehus med en intern 

PR-ansvarig. Indelningen gjorde jag för att säkerställa att flera olika organisatoriska 

bakgrunder är representerade och komma till tals i undersökning. Antalet respondenter kan 

bero på omfattningen av undersökningen samt om det är aktuellt med inbördes jämförelser 

mellan olika typer av respondenter (Bryman, 2011). Studien består av sex respondenter, tre 

från var sektor, detta för att möjliggöra en balanserad jämförelse mellan offentlig och privat 

verksamhet och att undersökningens omfattning inte ger utrymme för fler intervjuer. 

I privat sektor efterfrågas specifikt människor som jobbar med PR-frågor. I offentlig sektor är 

det inte lika vanligt att man benämner kommunikation som Public Relations, vilket gör att 

Public Relations inte är ett kriterium i arbetstiteln för respondenterna i offentlig sektor 

(Larsson, 2005). Sammanlagt kontaktades 12 personer varav sex återkopplade med 

möjligheten att ställa upp för intervju. 

4.6 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 

I studien är respondenterna och de specifika organisationerna de jobbar på anonymiserade. 

Det för att namn kopplat till organisation inte tillför någon innehållsmässigt intressant utan 

riskerar istället ta fokus från vad som sägs, samt att undersökningens resultat kan uppfattas 

som kritik mot enskilda respondenter, vilket inte är undersökningens syfte. 

Offentlig sektor representeras av en kommun, ett landsting och en länsstyrelse. I alla tre fallen 

är respondenterna ansvariga på kommunikationsavdelningen, i två av fallen är de även chefer 

på avdelningen. Den privata sektorn representeras av ett mediebolag, en kommunikationsbyrå 

och en PR-byrå. Två är partners i respektive byråer och jobbar som PR-konsulter, den tredje 

är PR-chef i mediebolaget. Här nedan visas en tabell med respondenternas fingerade namn 

som de kommer hänvisas till i analysen. 
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Tabell över respondenterna. 4.1 

Sammanställning av respondenter i intervjustudien fördelat på offentlig och privat sektor 

 

Offentlig sektor 

Stefan-kmn Kommun Kommunikationsdirektör  

Jonas-land Landsting Verksamhetschef 

Isabella-läns Länsstyrelsen Kommunikationsansvarig 

 

Privat sektor 

Ebba-mdb Mediebolag PR-chef 

Jan-kmb Kommunikationsbyrå PR-konsult 

Annie-PRb PR-byrå PR-konsult 

 

5 ANALYS  

I detta avsnitt presenteras analysen av undersökningens empiriska material. Genom analysen 

skapas förståelse för hur den svenska PR-praktiken är positionerad i relation till vetenskapens 

förväntningar på utvecklingen och tidigare forskning inom professionen. I analysen är empirin 

kodad och beskriven under tre teman som ska leda till den insikt som undersökningen ämnar 

uppnå.  

5.1 SOCIALA MEDIER  

Tidigare forskning visar att PR-aktörer har en positiv uppfattning av sociala medier och 

undersökningarna visar att sociala medier förväntas, av PR-aktörerna, bli de viktigaste 

kommunikationskanalerna framöver (Verhoeven et.al, 2012; Alikilic & Atabek, 2012). 

Undersökningarna presenterar olika aspekter kring varför PR-aktörer anser att sociala medier 

är viktiga. Verhoeven et.al, (2012) framställer de tekniska möjligheterna att sprida och nå ut 

med kommunikation som är de viktigaste för PR-aktörerna, medan den andra studien av 
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Alikilic och Atebaks (2012) menar att PR-aktörerna uppger möjligheten till dialog som den 

viktigaste aspekten av sociala medier. 

I likhet med tidigare forskning (Verhoeven 2012; Alikilic & Atabek, 2012) uttrycks optimism 

till sociala medier från flera aktörer. Men precis som i den tidigare forskningen finns det 

skillnader i vad som lyfts upp och beskrivs som positivt med de nya 

kommunikationskanalerna. Analysen visar även skillnader i hur sociala medier används i de 

olika organisationerna. I offentlig sektor framställs sociala medier i större utsträckning som en 

kanal för dialog mellan organisation och publik, medan privat sektor primärt framställer 

sociala medier som en envägskanal för att ytterligare öka exponering av en annan 

kommunikativ insats. Genom analysen framkommer också hur aktörerna vill utveckla sitt 

sociala medie-arbete. PR-aktörer från båda sektorerna beskriver att de vill utveckla och skapa 

arbete mer med dialog än man gör idag. Men samtidigt beskrivs hinder som håller den 

utvecklingen tillbaka. 

5.1.1 Organisationers uppfattning om sociala medier 

Alla PR-aktörer framställer sociala medier som relevanta kanaler för vissa typer av 

organisationens kommunikation. Sociala medier beskrivs användas inom alla undersökta 

organisationer. Generellt är PR-aktörerna positiva till sociala medier och menar bland annat 

att sociala medier ger möjlighet till tvåvägskommunikation, erbjuder kommunikationskanaler 

till grupper man tidigare inte haft möjlighet att kommunicera med och är kostnadseffektiva. 

Två tidigare studier genomförda av Verhoeven et.al (2012) och Alikilic & Atabek (2012) 

presenterar varsin anledning till vad som gör PR-aktörer optimistiska till sociala medier. För 

Verhoevens et.al, (2012) studie lyfts de tekniska möjligheterna med sociala medier som de 

viktigaste aspekterna för de nya kanalerna enligt PR-aktörerna. De tekniska möjligheterna 

menas leda till förbättrade möjligheter att kunna sprida och nå ut med kommunikation till sina 

målgrupper. Studien av Alikilic & Atabek (2012) presenterar sociala mediers möjlighet till 

dialog och symmetrisk tvåvägskommunikation mellan organisation och målgrupp som gör 

PR-aktörerna optimistiska till sociala medier. En liknande gruppering görs i denna 

undersökning, det innebär att PR-aktörerna framställer de positiva aspekterna med sociala 

medier utifrån två olika kommunikativa strategierna, att använda sociala medier för 

symmetrisk tvåvägskommunikation med målgruppen. 
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Annie-PRb 

”Man jobbar mer idag med att skapa insatser där det ska finnas den där tvåvägs-varianten, vilket sociala 

medier är ypperligt för. Vilket också är varför jag argumenterar för att sociala medier ska ligga på PR-

byrån, inte på reklambyrån eller webbyrån, för att sociala medier är relationsskapande. Det finns 

ingenting starkare kanalmässigt som relationsskapande i den digitala sfären” 

Jonas-land 

”När jag kom hade vi inte ens ett övergripande Facebook-konto och det var ett stort bekymmer tycker jag. 

Man ägnade sig mycket åt monolog fortfarande, och man var rädd att få igång någon slags IRL-samtal.” 

Eller att använda sociala medier som envägskanaler att nå ut med kommunikation till 

målgrupper. 

Stefan-kmn 

“Där [på Facebook] når vi nästan inte alls de unga idag, för de följer inte kommunen på Facebook, och 

därav har vi den senaste tiden jobbat en del med Snapchat” 

Ebba-mdb i en kontext där hon jämför sociala medier med traditionella mediers (tv, 

radio, press) förmåga att nå ut. 

”I investerade pengar vs utdelning så är det mycket mer effektfullt med sociala medier och det är ju ingen 

hemlighet att gammel-media håller på att dö. Så det handlar inte ens om vad man har för preferenser, utan 

vad som är nödvändigt för att nå ut idag.” 

Men uppfattningen är inte enbart positiv, negativa uppfattningar som uttalas är att sociala 

medier är resurskrävande, att det är svårt att förutse effekter av insatserna samt att de olika 

plattformarnas ”förutsättningar” ofta ändras. Kritiska aspekter av sociala medier beskrivs av 

PR-aktörer från både offentlig och privat sektor, vilket gör att analysen inte kopplar en typ av 

uppfattning till en specifik sektor. 

Vad som är gemensamt för de kritiska rösterna är att kanalerna kan beskrivas som 

resurskrävande för organisationerna, både genom att de kräver kompetens för hur de fungerar 

men även genom att de behöver kontinuerlig övervakning eller aktivitet. Vilket skulle kunna 

förklara att organisationer som inte har resurser eller är villiga att lägga resurser anser att 

sociala medier är kanaler som är oförutsägbara och svåra att använda. 
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Jan-kmb 

”...både egentligen byråer och kunder vet väldigt lite, det finns väldigt lite förutsägbarhet med sociala 

medier […] och det har otroligt mycket med annan kontext att göra hur det funkar i olika [sociala medie-] 

kanaler” 

”Det är väldigt mycket ett levande arbete i realtid. Så att aktivt jobba i sociala medier kräver tid och 

resurser, och övrigt som budget.” 

Isabella-läns om hur det är att hantera en Facebooksida. 

”Det finns ju tre olika varianter på hur man kan ta kontakt med någon som har en Facebooksida, så det är 

ju lite speciellt. Sen har vi ju upptäckt att Facebook ändrar kriterierna på det här hela tiden, det är ju lite 

hopplöst att följa med dem.” 

5.1.2 Arbetet med sociala medier 

Indelningen från det ovanstående stycket, vad gäller hur PR-aktörerna värderar sociala medier 

utifrån olika kommunikativa strategier, används även i denna del av analysen. Här 

framkommer dock att PR-aktörer som värderade sociala medier utifrån potentialen av 

symmetrisk tvåvägskommunikation eller envägskommunikation inte nödvändigtvis enbart 

arbetar med sociala medier på det sättet. Till exempel beskrev PR-aktören från PR-byrån det 

positiva med sociala medier just för möjligheten till “tvåvägsvarianten” men hon beskriver 

också att byrån inte jobbar med sociala medier på det sättet. Det innebär en diskrepans med 

Macnamaras (2010) studie som beskriver det motsatta, att PR-aktörer själva beskriver att de 

använder sociala medier för den symmetriska tvåvägskommunikationen, men att de i 

praktiken inte gör det. 

Fler PR-aktörer beskriver hur de använder sociala medier huvudsakligen som en envägskanal 

med syftet att nå ut med ett budskap till en målgrupp. Det är endast två av PR-aktörerna som 

beskriver att de aktivt arbetar med sociala medier som kanaler för att skapa dialogen med sina 

målgrupper och dessa jobbar inom offentlig sektor. 

Jonas-land 

”Idag handlar det mer om mäkleriverksamhet, vi ska få organisationen att prata med invånarna” 

”...vi jobbar som en redaktion kan man ju säga, vi har ju alla vägar in på något sätt. Men vi sitter ju sällan 

på sakkunskapen utan det bollar vi vidare in i organisationen. För en och en halv vecka sedan öppnade vi 

en chatt om vaccination till exempel med vår smittskyddsläkare” 
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Stefan-kmn 

”Vi jobbar mer med sociala medier just för att möta medborgarna där de är, och vi tar ju också 

naturligtvis in inputs. Vi brukar prata om att det inte spelar någon roll om du ringer till vår kommun eller 

om du hör av dig på Facebook, du ska få svar i den kanalen som du väljer” 

Sociala medier används av alla informanter och beskrivs få betydelsefulla funktioner för flera 

av de undersökta organisationernas kommunikation. Men för flertalet av de undersökta 

organisationerna framstår det ändå som att sociala medier inte är deras huvudsakliga kanaler 

för kommunikation. Istället framgår det att sociala medier används för att komplettera andra 

kanaler för att ytterligare öka exponering. För flera av organisationerna är de huvudsakliga 

kanalerna fortfarande pressmeddelanden i ambition att få ut informationen genom 

traditionella medier samt kommunikation som publiceras på organisationens webbplats. Det 

innebär att sociala medier inte verkar vara den viktigaste kanalen för organisationernas 

kommunikativa arbete, utan istället används av flera organisationer som envägskal att 

ytterligare sprida ett budskap. Det kan ställas i relation till studierna av Verhoeven et.al 

(2012) och Alikilic & Atabek (2012) som visar att PR-aktörer tror att sociala medier kommer 

bli de viktigaste kanalerna för Public Relations i framtiden. Denna studie indikerar således att 

utvecklingen ännu inte har kommit till den punkt att sociala medier har blivit de viktigaste 

kanalerna för PR-aktörerna, alternativt att betydelsen av sociala medier inte kommer bli så 

stor som förväntat. Detta resultat kan även liknas med Macnamaras (2010) studie som visar 

ett liknande resultat, där hälften av PR-aktörerna uppger att de använder sociala medier för 

traditionell marknadsföring och envägskommunikation. 

I analysen är det viktigt att reflektera över hur informanterna använder begreppet PR, att det 

vetenskapliga begreppet Public Relations och begreppet Public Relations som används av 

yrkesutövarna inte behöver betyda samma sak. 

Isabella-läns 

”Vår webbplats är ju vår central för i stort sett all information kan man säga […] sen skickar vi en hel del 

pressmeddelanden och alla pressmeddelanden hamnar i och för sig i nyhetsflödet på webben. Sen har vi en 

Facebooksida där vi också lägger ut alla våra pressmeddelanden och en hel del andra nyheter, vi Twittrar 

också våra nyheter” 
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Annie-PRb 

”En PR-insats är inte bara ett pressmeddelande utan idag är Public Relations pressmeddelandet och 

Facebookinläggen som du gör till det, och Facebook-ads som du lägger till det för att få spridning” 

”När man får in ett reportage, så är det inte säkert att någon ens har öppnat den där tidningen den dagen. 

Som är en jättestor förändring, så det jobbar vi mycket med, att koppla på de sociala medierna. […]om en 

vecka igen kan man berätta och länka tillbaka till ett pressmeddelande” 

Jan-kmb 

”Man tar den här situationen från mötet och lägger upp på Facebook, där man skriver lite om frågan. Om 

det skulle vara någon typ av hearing, presskonferens eller seminarium så kan man ju webbsända det osv. 

och så använder man länken och jobbar mot journalister eller sina övriga intressenter som man vill ha 

med” 

”Facebook är väl ett bra räckviddsmedium, där du kan göra lite trubbiga inställning vilken målgrupp du 

vill åt och sådär. Så det använder vi ju också” 

Stefan-kmn 

”Våran webb är ju basen för hela kommunala serviceutbudet för alla medborgare, där ligger ju tyngden 

idag […] men efter den så sticker Facebook ut mest, för där har vi just nu väldigt många följare” 

En PR-aktör framställer en strategi för sin kommunikation som skiljer sig åt mot de andras 

metoder att kommunicera. Ebba-mdb på mediebolaget beskriver att deras kommunikation 

huvudsakligen sker genom profilers etablerade sociala medier-konton. Att det är ett sätt att 

garantera spridning till en engagerad publik. Fenomenet med sociala medier-profiler förklaras 

i denna analys med teorin Social Exchange Theory som innebär att följarna ser ett utbyte i att 

prenumerera på profilernas inlägg och därmed är positivt inställda till profilernas 

kommunikation. 

Organisationen utnyttjar sociala medie-profilernas egna sociala medie-kanaler för att sprida 

ett budskap. I analysen förstås strategin genom Kats och Lazarfelds (1955) påverkansmodell 

two-step flow of communications som innebär att man influerar ”opinion leaders” som i sin tur 

påverkar människorna som har förtroende för dem. I denna moderna kontext handlar det om 

att ”opinion leaders” influeras med event eller får betalt att kommunicera budskapet i sina 

sociala medier-kanaler. Detta kan jämföras med Archer och Harrigans (2016) studie som 

beskriver att PR-aktörer använder denna strategi med ekonomisk ersättning just för att de 

garanterar exponering för budskapet. 
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Ebba-mdb 

”Mycket är ju köpt idag, så när en kund kommer och vill få ut den här grejen, då kommer jag ju föreslå t. 

ex. antal profiler, hur mycket spridning man ska ha hos varje profil och vilket innehåll […]. Annars måste 

man ”treata” folk [influencers], om man vill ha den här spridningen gratis, då kan man ha ett event som 

folk tycker om och har trevligt på och därmed delar produkten som man t.ex. lansera under det här 

eventet” 

Mediebolagets huvudsakliga kanaler för att kommunicera varumärken och produkter är i 

profilers podcast eller Instagram. Det är en strategi som förflyttar avsändaren av budskap från 

mediebyrån till profilen. Förflyttningen av avsändare gör det svårt att analysera 

kommunikationens struktur genom empirin i denna undersökning. Även om 

kommunikationen som är initierad av mediebolaget är av envägsstruktur med syfte att 

exponera budskapet, finns det möjlighet att profilen har andra strategier i kommunikationen 

med sina följare då de har frihet att kommunicera på det sätt som passar just deras publik.  

På frågan om Ebba-mdb påverkar hur profilen sköter kommunikationen i sina kanaler svara 

hon att ”Profilen har ju troligen blivit stor innan den kommer hit och därmed gjort något rätt, så där ska vi 

inte in och göra någonting”. 

5.1.3 Hur organisationer vill arbeta med sociala medier 

Två av PR-aktörerna beskriver att det skulle vilja utveckla de kommunikativa strategierna och 

arbeta mer med den symmetriska tvåvägskommunikationen. En PR-aktör som idag redan 

arbetar så men vill utveckla och göra det i större utsträckning eftersom framtiden kommer 

kräva det, och en PR-aktör som beskriver att organisationen inte använder strategin i någon 

större utsträckning, men att PR-aktören egentligen ser relevansen av att göra det (jfr. 

Macnamara, 2010). Vad som framkommer i analysen är att även om de intervjuade PR-

aktörerna förstår strategin och ser relevansen att föra dialog med sina målgrupper, beskrivs 

hinder för aktörerna att arbeta på det sättet. Hinder utgörs ofta av kompetensbrist i olika led. 

Både hos den beställande kund som helt enkelt inte efterfrågar den typen av kommunikation, 

men även kompetensbrist inom organisationer för de nya typerna av arbete och utmaningar 

som en omställning mot tvåvägskommunikation innebär för organisationer. 
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Annie-PRb om sociala medier som tvåvägskanal 

”…nej efterfrågan är inte jättestor för det […]de som idag sitter som marknads/kommunikations-chefer, de 

är skolade i det traditionella […], de kan inte, och kan man inte så ställer man heller inte de kraven i 

briefen eller formuläret till byrån” 

Jonas-land 

”Vi har gått in i dialogens århundrade här, det går inte att backa från, det kommer bara bli mer. Det 

betyder att vi på kommunikation måste ha en annan typ av kompetenser, orädda personer, som kan skriva 

och formulera sig IRL, som kan snabbt kan få fatt på människor i organisationen och som kan svara på 

frågor” 

5.2 KUNSKAP OM MÅLGRUPPERNA 

Public Relations beskrivs av Grunig och Hunt (1984) som kunskapsbron mellan 

organisationen och målgruppen, en relation som ska främja ömsesidig insikt och förståelse för 

varandras intressen. Digitaliseringen har möjliggjort kunskapsinhämtning och 

omvärldsbevakning, dels via sociala medier, men även via andra digitala metoder för 

insamlande av information om sina målgrupper. I denna del av analysen presenteras hur 

aktörer förhåller sig till kunskap om sina målgrupper, hur aktörerna införskaffar sig kunskap 

om målgrupperna och slutligen presenteras hur aktörerna vill arbeta när det kommer till 

kunskap om sina målgrupper. 

5.2.1 Organisationers förhållningssätt till kunskap om målgrupper 

I det här stycket presenteras organisationernas förhållningssätt till kunskap om 

organisationernas målgrupper. Det innebär att söka förståelse för huruvida organisationerna 

ser relevans med kunskap om målgrupper, och i så fall vilket syfte kunskapen har för 

organisationens kommunikation. Det innebär att analysera empirin utifrån de skillnader som 

de fyra kommunikativa modellerna utgör när det kommer till modellernas förhållningssätt till 

kunskap om målgrupperna (jfr. Grunig & Hunt, 1984). Analysen visar att alla PR-aktörer 

beskriver att man genomför eller har genomfört olika aktiviteter för att samla in kunskap om 

målgrupper. Två av PR-aktörerna inom offentlig sektor beskriver att utgångspunkten i 

kommunikationen är förståelse för målgrupperna, att det är deras intressen som står i fokus, 

aktörerna nämner ”deras villkor” och ”utgår från vad de behöver”. Det innebär att de samlar 

in kunskap för att kunna tillgodose målgruppens intresse.  
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Stefan-kmn 

”Det finns en väldigt hög målsättning från politiker att möta medborgarna på deras villkor, och då måste 

vi hela tiden förstå var är dem? Både när det gäller vilket språk de använder eller vilken kanal de är i, så 

vi har en väldigt hög ambition” 

Jonas-land 

”Vi försöker att jobba så att vi alltid utgår från vad invånaren behöver veta […] och där försöker vi som 

jobbar med kommunikation vara de som kan målgrupperna bäst” 

”När vi trivs som bäst med vårt kommunikationsuppdrag, det är när vi kan ha med invånarna i själva 

processen.” 

För PR-aktörerna inom privat sektor grundar sig de kunskapsinhämtande aktiviteterna på att 

skapa förutsättningar att tillgodose sina egna eller kunders intressen. För PR-konsulterna är 

det alltid kundens intressen som kommunikationen syftar till att tillgodose. Annie-PRb 

beskriver att de kunskapsinhämtande aktiviteterna är viktiga för att lyckas med uppdraget från 

kunden och att deras arbete till stor del består av det. 

Annie-PRb 

“Vi uttrycker det som att vi utvecklar våra kunder, [...] för att de ska kunna, ja, dels nå upp till sina 

affärsmål såklart, [...] men också såklart att lyfta enskilda frågor som de vill få upp på agendan” 

”En stor del av PR arbetet, är att du måste förstå förutsättningarna, […] du kan inte bara förstå vad den 

här organisationen gör, utan du måste även förstå målgruppen, var de finns och hur de tänker, men du 

måste också förstå själva sammanhanget som den här organisationen [kunden] verkar i” 

Det framkommer alltså två primära skillnader i förhållningssättet för hur organisationerna 

förhåller sig till kunskap om målgrupper. Det ena förhållningssättet kan liknas med den 

asymmetriska modellen vilket innebär att kunskapen används för att i första hand tillgodose 

organisationens egna intressen på ett sätt som nödvändigtvis inte är fruktbart för målgruppen 

(jfr. Grunig & Hunt, 1984). Detta förhållningssätt återfinns hos PR-aktörerna från de privata 

organisationerna. Det andra förhållningssättet liknas med den symmetriska modellen, vilket 

innebär att kunskapen om målgruppen blir nödvändig för att tillgodose målgruppens behov. 

Kunskapen används inte för att påverka målgruppen, istället blir kunskapen en insikt om hur 

man kan anpassa organisationen för att passa målgruppen. Detta förhållningssätt återfinns 

bland två PR-aktörerna inom offentlig sektor. Den tredje aktören inom offentlig sektor 
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tillskriver inte undersökningarna någon egentlig inflytande på kommunikationen, 

undersökningarna är heller inte genomförda på uppdrag av kommunikationsavdelningen, utan 

genomförs nationellt i hela organisationen. 

5.2.2 Hur organisationer insamlar kunskap om målgrupperna 

Som undersökningen av Smith (2013) beskriver har digitaliseringen möjliggjort många 

digitala hjälpmedel till att införskaffa kunskap om sina målgrupper. Det kan både innebära 

insamlande av meta-data och olika former av omvärldsbevakning i sociala medier. Digitalt 

insamlad data menar Smith (2013) är betydligt mer kostnadseffektiv och ger tillgång till 

kunskap man tidigare inte kunde få.  

Som tidigare nämnt beskriver alla PR-aktörer att deras organisationer genomför eller har 

genomfört olika typer av undersökningar som genererar kunskap om dess kommunikation. I 

analysen framstår dock metodmässiga skillnader mellan offentlig och privat sektor. Aktörerna 

från privat sektor beskriver aktiviteter som huvudsakligen bygger på digitalt insamlande data, 

och meta-data i synnerhet. Det innebär att aktörerna använder både digitala analysprogram för 

att avläsa digital trafik genererad av intressenter, men även kontinuerlig omvärldsbevakning 

genom närvaro på sociala medier som sätt att insamla kunskap om målgrupper. 

Annie-PRb om analysverktyg för sociala medier 

”Ja vi jobbar i de verktygen, och egentligen handlar det om att använda de dagligen, hur är hit-raten på 

det här inlägget? Hur skruvar vi på det här nästa gång? Vi jobbar också med ett program som heter hub-

spot som jobbar för oss själva, vilket är en otroligt spännande market-automation möjlighet, där du dels 

kan se ner på individnivå hur de rör sig i dina kanaler, eller i din sfär” 

Jan-kmb 

”Det kan vara Retriever till exempel, det fångar upp allt i ett antal olika kanaler, utifrån fasta sökord och 

ämnen till exempel[...] till att den undersöker traditionella medier, med nätartiklar och printartiklar som 

den sammanställer” 

”det andra är ju att göra det rent okulärt, att kolla traditionella medier på nätet utifrån de här frågorna, 

men även Twitter, Instagram, Linkedin eller på Facebook” 
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Ebba-mdb 

”Det är framför allt poddar vi gör, och där har vi ju mätverktyg, vet inte exakt, men det finns verktyg så vi 

har statistik hela tiden [...] med Instagram har det varit problematiskt, det finns inte något mätverktyg än 

förutom antal likes och kommentarer“. 

För organisationerna i offentlig sektor framträder en mindre konsekvent bild av hur 

organisationerna införskaffar kunskap om sina målgrupper. I analysen är det svårare att 

koppla en gemensam strategi i hur organisationerna genomför kunskapsinhämtande 

aktiviteter. Men organisationerna i offentlig sektor beskriver att de använder analoga 

insamlingsmetoder som en källa till kunskap, något som inte verkar användas i lika stor 

utsträckning inom privat sektor. 

Jonas-land 

”Vi gjorde ganska nyligen ett uppdrag där vi skulle öppna en helt ny mottagning, då hade vi möjlighet att 

göra djupintervjuer med invånarna i någon slags kundresa-perspektiv, - hur vill du ta del av informationen, 

vad är viktigt för dig?” 

”Nu jobbar vi ju med nya externwebben och då har vi stått på stan bara rakt upp och ner liksom i 

landstingströja och börjat fråga, hur använder du landstingets webb?” 

Stefan-kmn 

”Vi har ibland kampanjer, där vi vill att man ska engagera sig, och ena sidan har vi ibland rena dialoger, 

kom och tyck till, men även, hör av dig här och här. Och såklart erbjuder vi både pappersinskicka men 

även digitala inskick naturligtvis” 

”…i sociala plattformar uppmanar vi människor ibland att tyck till […] och då måste det vara väldigt 

genomtänkt, för ställer vi en fråga med alla de följarna vi har så får vi jättemånga svar, så ställer vi en 

fråga och vill ha en dialog då har vi en genomtänkt plan för hur tar vi hand om dialogen.” 

Stefan-kmn om organisationens webbplats 

”Vi följer väldigt väl sökmönster, vilka vägar går man, hittar de vad man söker? Och sen har vi statistik på 

vilka sidor som används mest och på vilket sätt, och naturligtvis på varje sida, -fick du hjälp av den här 

informationen ”ja” eller ”nej”? Och vi har ju också fokusgrupper och användargrupper” 

Länsstyrelsen har endast en återkommande undersökning som ger insikt om hur målgruppen 

upplever olika verksamhetsområden. PR-aktören från Landstinget beskriver huvudsakligen att 

de genomför analoga insamlingar genom dialog och enkätundersökningar med 
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intressegrupper. Kommunens PR-aktör framställer att organisationerna använder sig av både 

analoga och digitala insamlingsmetoder. 

Isabella-läns 

”Länsstyrelserna har varje år någonting som heter brukarundersökningen, det är någon typ av konsult som 

ställer ett antal frågor inom vissa verksamhetsområden. […] Om man tycker vi är tillgängliga? Tycker de 

att våran webbplats fungerar? Är den lätt att hitta på? Är texterna begripliga?” 

Analysens uppmärksammade skillnader mellan sektorerna, dvs. i vilken utsträckning 

organisationerna använder digitalt eller analogt insamlad data kan troligen förklaras med de 

olika förutsättningarna de olika organisationerna verkar inom. Smith (2013) menar att digitalt 

insamlad data är mer kostnadseffektiv och där av tilltalar organisationer och företag som 

verkar i en ekonomiskt styrd miljö som privat sektor innebär (jfr. Larsson, 2005). 

5.2.3  Hur organisationer vill insamla kunskap 

I den kvantitativa undersökningen ECM 2016 (Zerfass et. al, 2016) framstår en optimism från 

PR-aktörer inför digitala verktyg som kan analysera digital data. Undersökningen menar dock 

att det finns en divergens mellan hur många som är positiva till de digitala verktygen och hur 

många som faktiskt använder dem. Inom offentlig sektor visar denna analys på liknande 

resultat, då det enbart är en av de tre aktörerna som beskriver att man använder digitala 

verktyg för analys av meta-data. Men skillnaden mellan positiva aktörer och de aktörer som 

använder verktygen kan bero på olika faktorer. 

Jonas-land från Landstinget beskriver att man vill jobba mer med möjligheten att analysera 

användarnas data, men att deras webbsida idag inte har möjlighet att göra det eftersom den är 

gammal och inte konstruerad på sådant vis att det är möjligt.   

Jonas-land 

”Vi behöver använda det mycket mer. Vi har använt en gammal webblösning där vi inte har kunnat, den 

har inte varit gjort på det sättet att det har gått att mäta på det viset.” 

Samtidigt beskriver PR-aktörer som redan använder de digitala verktygen tveksamhet till om 

kompetenserna finns för att verkligen utnyttja den information som kommer ut av 

programmen för att förbättra kommunikationen. Det innebär att aktörerna ser potential i 
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analysverktyg för meta-data men att det saknas kompetens för att fullt ut kunna utnyttja den 

kunskap man får, vilket gör att man använde det mindre än man vill göra. 

Om digitala verktyg för analys av meta-data (t. ex. Google Analytics). Det kan jämföras med 

Smiths (2013) studie som beskriver att det fortfarande finns stora brister med digitalt insamlad 

data. Detta menar Smith (2013) innebär att det går att få ut mycket information, men det 

kräver kompetens av de som använder sig av metoderna.  

Annie-PRb 

”jag skulle säga att vi fortfarande är för dåliga mot vad vi borde vara, vi jobbar hela tiden på att utveckla 

de här delarna. Vi har pratat jättemycket om hur ska vi vikta digital kunskap, för det vi kan få av en yngre 

person är kanske en yngre förståelse för de här frågorna, men då kanske man saknar erfarenhet av att ha 

varit en PR-konsult” 

5.3 KOMMUNIKATIVT IDEAL 

Genom att analysera empirin genom Grunig och Hunts (1984) fyra kommunikativa modeller 

skapas en översiktlig förståelse över vilka kommunikativa strategier som präglar den svenska 

PR-praktiken. För att skapa en förståelse för vilka modeller som framstår som 

organisationernas kommunikativa ideal analyseras organisationernas syfte med 

kommunikationen, strukturen på kommunikationen, maktfördelningen mellan organisation 

och mottagare, samt vilket förhållningssätt PR-aktörerna har till kunskap om målgrupper. I 

analysen kopplas beskrivningar av organisationernas kommunikation och PR-aktörernas 

förhållningssätt till kommunikation till olika modeller. För PR-aktörerna inom offentlig sektor 

går det att koppla en modell till att representera ett kommunikativt ideal för organisationen, 

men inom privat sektor blir förståelsen mer diversifierad och det är svårare att urskilja ett 

kommunikativt ideal som präglar organisationen. Detta beror troligtvis på verksamheternas 

förutsättningar där uppdragen och kunderna varierar. 

Analysen redovisar citat som kan kopplas till de olika kommunikativa modellerna. Citaten 

kommer även förklaras utifrån modellen och den kontext som citaten är hämtade från. Vad 

som karaktäriserar de olika modellerna beskrivs mer ingående och översiktligt under kapitel 3 

Teori. 
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5.3.1 Publicitetsmodellen 

Vad som definierar publicitetsmodellen är att avsändaren försöker påverka 

mottagargruppernas attityd, åsikt och kunskap på ett sätt att det gynnar en organisations 

agenda (Grunig & Hunt, 1984). Det sker genom envägskommunikation med 

maktfördelningen hos avsändaren. Modellen beskriver kommunikationen som präglas av 

övertygelsen att stor exponering av budskap räcker för att påverka mottagaren. Vilket innebär 

att kommunikationsinsatserna sällan bygger på djupare kunskap om målgruppen. 

Kommunikationens syfte och endimensionella struktur som publicitetsmodellen definieras av 

återfinns i en av PR-aktörernas beskrivning av vad arbetet handlar om. Citatet befäster 

tolkningen om att PR-aktören menar att stor exponering uppfyller syftet med 

kommunikationen och att syftet kopplas till avsändarens egna ekonomiska intressen. 

Ebba-mdb 

”Det handlar väl bara om att nå ut så brett som möjligt för en så liten slant som möjligt i de kanalerna som 

faktiskt fortfarande fungerar” 

Det andra citatet beskriver exempel på hur man tidigare har uppnått stor exponering till följd 

av ett Instagram-inlägg från en av mediebolagets profiler. Inlägget är ett exempel på hur man 

anspelar på ämnen som man vet skapar rubriker och exponering. 

”Om man vill starta debatt så är det väl bara att lägga upp någonting provocerande eller tabubelagt ämne. 

[en av företagets profiler] lade upp en kamelbild på Instagram, det var alltså en kamel med munkavle i 

Dubai, det blev ju storm i kommentarsfältet, 1000 djurrättsaktivister som mejlade oss och det var helsidor i 

Aftonbladet och Expressen, det är ju ett sätt att nå ut liksom” 

Tillsammans tillskriver citaten ett kommunikativt ideal som kan förstås som 

publicitetsmodellen. 

5.3.2 Informationsmodellen 

Informationsmodellen bygger på samma tankesätt som publicitetsmodellen, att 

kommunikationen ska påverka sin publik för avsändarens syfte genom 

envägskommunikation. Skillnaderna är att man gör det med korrekt information i syfte att 

informera målgruppen (Grunig & Hunt, 1984). 
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Isabella-läns på Länsstyrelsen beskriver en traditionell bild av kommunikation från en 

offentlig verksamhet (jfr. Larsson, 2005). Det innebär att uppmärksamma organisationens 

arbete och samtidigt skapa en positiv bild av organisationen. Isabella-läns har tidigare 

beskrivit att organisationens huvudsakliga kommunikation är av envägsstruktur. 

Kommunikationen framställs inte heller föregås av någon form av undersökningar eller bygga 

på kunskaper om målgruppen. 

Isabella-läns 

”Vi vill att projekten ska få uppmärksamhet i sig, och dessutom vill vi ju att det ska synas att det är 

vi som är länsstyrelsen som fixar det här så vi får lite positivt. […] Då påverkar det människors 

uppfattning och medvetande om oss som organisation” 

Organisationen arbetar inte heller med kommunikation som avsiktligt utnyttjar ämnen 

eller frågor för att skapa publicitet. Citatet nedan visar även på en kommunikativ 

strategi som innebär att inte försöka skapa en dialog med mottagarna. Citaten skapar 

även en distans till publicitetsmodellen då PR-aktören frånskjuter sig den 

publicitetsstrategin att använda sig av kontroversiella ämnen. 

”Om jag förstod din fråga rätt, så skulle jag nog aldrig gå ut med en kontroversiell fråga och lyft den med 

den uttalade ambitionen att människor ska börja diskutera eller att vi ska börja engagera i oss diskussion, 

det är inte riktig vår roll” 

5.3.3 Asymmetrisk tvåvägsmodell 

Den asymmetriska tvåvägsmodellen beskriver kommunikation som bygger på kunskap om 

målgruppen i syfte att på bästa sätt påverka målgruppen för organisationens vinning (Grunig 

& Hunt, 1984). Vad som gör modellen asymmetrisk beror på obalansen i maktperspektivet 

mellan avsändare och mottagare av kommunikationen. 

Inom privat sektor och konsultbranschen finansieras verksamheten ofta av att skapa ett 

ekonomiskt värde för företaget eller en extern uppdragsgivare (Larsson, 2005). Ansluter man 

sedan insikten presenterad av Annie-PRb till förståelsen, att kunderna inte har kunskap om 

den symmetriska tvåvägskommunikationen och inte efterfrågar det, förklara det att 

organisationernas kommunikation i stor utsträckning syftar till att påverka mottagaren. Detta 

görs genom att utnyttja insikter och kunskaper om målgruppen. I analysen befästs den 

uppfattningen genom att PR-aktörerna beskriver organisationernas syfte med kommunikation 
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att uppnå kundernas eller sina egna ”affärsmål”, detta genom att utnyttja kunskap och insikter 

för att påverka målgruppen. 

Annie-PRb 

”Vi uttrycker det som att vi utvecklar våra kunder inom PR och kommunikation. För att dom ska kunna nå 

upp till sina affärsmål såklart” 

”PR har väldigt länge varit byggt på intelligens, alltså att du samlar in rapporter och tar in den här typen 

av information […] och sedan handlar det om att på något sätt försöka skapa och stärka relationer till den 

här målgruppen eller påverka den här målgruppen på något sätt” 

Jan-kmb 

“Det landar i att vi har något vi vill berätta, ett problem eller utmaning som vi vill lösa, och då är 

grundtanken att vi ska hitta en grundberättelse eller flera bra berättelser som vi ska nå ut med, och de 

kommer anpassas beroende på vad som kan funka i kanalerna och nå målgruppen” 

”Vi har ju gjort så de sista åren att vi inte brytt oss om etiketterna, utan det är kommunikation det handlar 

om, den kommunikationen ska i så hög utsträckning som möjligt ge och skapa de associationer som vi vill 

att målgrupperna ska ha till varumärket” 

Ebba-mdb beskriver hur de försöker hjälpa kunden att nå ut till rätt målgrupp utifrån 

demografi och den kunskap man har om målgruppen. Detta visar att kommunikationen inte 

bara bygger på uppfattningen om att större exponering ger bättre resultat. 

Ebba-mdb 

”Det finns en tränings-app som heter fitnesscollection som ville samarbeta med lite profiler, de stirrade sig 

blinda på siffror, ”vi ska ha den och den och den profilen”. Men vart finns ni? I Stockholm innerstad? Ska 

ni inte fokusera på stockholmsprofiler då istället med färre följare, men med relevanta följare?” 

5.3.4 Symmetrisk tvåvägsmodell 

Den symmetriska tvåvägsmodellen beskriver kommunikation med en balanserad maktbalans 

mellan avsändare och mottagare (Grunig & Hunt, 1984). Modellen bygger på dialog mellan 

parterna vilket ska leda till gemensam förståelse. Likväl som organisationen ska förstå 

publiken ska dialogen även generera förståelse för organisationen (Larsson, 2014; Grunig & 

Grunig, 1992). Strategin präglas av att organisationen vill tillgodose målgruppens behov, för 

att på det viset vara vad målgruppen behöver. 
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PR-aktörerna från kommunen och landstinget beskriver båda att de erbjuder en direkt dialog 

mellan organisationen och invånarna. Båda beskriver vad som kan liknas vid en bro som 

faciliterar både åsikter in i organisationen men även kommunikation ut till målgruppen (jfr. 

Grunig & Hunt, 1984). Som tidigare visat i analysen beskriver båda PR-aktörer att de 

insamlar kunskap om målgrupperna, detta för att anpassa organisationens kommunikation till 

målgruppens behov. Båda PR-aktörerna är konsekventa i beskrivningen av organisationernas 

kommunikation, återkommande i deras beskrivning framkommer åsikter och beskrivning av 

kommunikation som återfinns i den symmetriska tvåvägsmodellen av Grunig och Hunt 

(1984). Där av går det att påstå att den symmetriska tvåvägsmodellen framstår som ett 

kommunikativt ideal för organisationerna. 

Jonas-land 

”Vi var ganska långt efter i loopen tyckte jag, när jag kom hade vi inte ens ett övergripande Facebook-

konto och det var stort bekymmer tycker jag, man ägnade sig mycket åt monolog fortfarande, och man var 

rädd att få igång någon slags IRL-samtal. Men allt vi gör bygger numera på att man har ett direktsamtal 

med oss som organisation, eller från vårt håll med invånaren, och det är den inslagna vägen.” 

 ”Idag handlar det mer om mäkleriverksamhet, vi ska få organisationen att prata med invånarna” 

Stefan-kmn 

”Vi brukar prata om att det spelar ingen roll om du ringer till vår kommun eller om du hör av dig 

på Facebook, du ska få svar i den kanalen som du väljer” 

”Hör du av dig till kommunen på våra sociala plattformar med ett initiativ eller förslag, så har du 

rätt att förvänta dig att vi tar hand om det på något sätt, att det får spela roll” 

Ebba-mdb framställer en mångfacetterad bild av organisationens kommunikation. Tidigare i 

analysen presenteras idéer om kommunikation som liknas med publicitetsmodellen, här 

beskrivs istället hur organisationen använder kommunikation på ett sätt som kan kategoriseras 

som symmetrisk tvåvägskommunikation och till och med excellensmodellen av Grunig 

(2009). Detta gör det svårt att kategorisera organisationens kommunikation efter ett statiskt 

ideal. De kan jämföras med Archer och Harrigans (2016) slutsats om att det finns ett glapp 

mellan akademins normativa riktlinjer och professionens mer pragmatiska strategier. 
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Ebba-mdb 

”Jag tror det var Blondinbella som gick i bräschen för att låta sina följare vara med i en process, 

när hon skulle ta fram sitt klädmärke så lät hon följarna tycka till om färg form och material, och 

tillslut växter en kollektion fram […] så arbetar vi ju hela tiden, [Profilerna] har ju ett klädmärke, 

de pratar ju om det i podden och de pratar om sitt bokskrivande. Folk kommer med feedback om 

vad de vill se mer av och tillslut växer det fram en produkt som folk faktiskt vill ha.” 

6 RESULTAT, SLUTSATS OCH DISKUSSION  

I stycket Resultat presenteras analysens resultat framskrivet utifrån undersökningens 

forskningsfrågor. I Stycket Slutsats och diskussion beskrivs resultatet i relation till 

undersökningens syfte – att utifrån svenska PR-aktörers egna redogörelser av sin verksamhet, 

skapa förståelse för hur de svenska PR-aktörernas kommunikation har utvecklats i relation till 

digitaliseringen och framväxten av sociala medier.  

6.1 RESULTAT 

6.1.1 Svenska PR-aktörers förhållningssätt till sociala medier 

PR-aktörerna beskriver sociala medier som relevanta kanaler för organisationernas 

kommunikation och generellt är aktörerna positiva till sociala medier. I analysen framkommer 

två anledningar till varför PR-aktörerna framställer sociala medier som bra kanaler för 

organisationernas kommunikation. Den första aspekten handlar om kanalernas möjlighet att 

skapa dialog och direktkontakt med individer i målgruppen. Den andra aspekten är sociala 

mediers tekniska möjligheter att exponera budskap till valda målgrupper och individer (jfr. 

Verhoeven et.al, 2012; Alikilic & Atabek, 2012). Det innebär att PR-aktörernas beskrivning 

av sociala mediers positiva aspekter kan kategoriseras som en envägskanal för spridning och 

exponering av budskap eller som en bra tvåvägskanal mellan organisation och målgrupp.  

Exempel på negativa uppfattningarna av sociala medier beskrivs av PR-aktörer från både 

offentlig och privat sektor, vilket gör att analysen inte kan koppla negativa uppfattningar till 

en specifik sektor. Negativa uppfattningar som uttalas är att sociala medier är resurskrävande, 

att det är svårt att förutse effekter av insatserna samt att sociala medier ändrar sina 

“förutsättningar” för hur de fungerar. Vad som är gemensamt i kritiken är att kanalerna 

beskrivs som resurskrävande för organisationerna, både genom att de kräver kompetens för 

hur de fungerar men även genom att de behöver kontinuerlig övervakning eller aktivitet.  
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I relation till tidigare forskning (Verhoeven et.al, 2012; Alikilic & Atabek, 2012) som menar 

att PR-aktörer tror att sociala medier kommer bli professionens viktigaste kanaler inom en 

snar framtid och Grunigs (2008) förväntningar på densamma, visar analysen att så inte är 

fallet, åtminstone inte ännu. Analysen visar att det framställs optimism om sociala medier 

inom professionen som kan jämföras med Grunigs (2008) förväntningar och den tidigare 

forskningen (ibid.). Men undersökningen visar emellertid också att PR-aktörer i 

undersökningen inte framställer sociala medier som de “viktigaste” kanalerna, vilket PR-

aktörerna själva förväntade sig skulle ske. 

6.1.2 Mål och strategier för organisationernas sociala medier 

Målen och strategierna för kommunikationen skiljer sig åt mellan Grunig och Hunts (1984) 

fyra kommunikationsmodeller. Tre av modellerna innebär att målet med kommunikationen är 

att påverka målgruppen på ett sätt som främjar avsändaren. Men de kommunikativa 

strategierna för att uppnå målet med kommunikationen skiljer sig sedan åt mellan modellerna. 

Inom privat sektor framställs sociala medier agera asymmetrisk tvåvägskanal mellan 

organisationen och målgrupper. Vilket innebär att kommunikationen bygger på kunskap om 

målgruppen men med målet att påverka dessa för organisationens vinning. För två av 

organisationerna används sociala medier i stor utsträckning som kompletterande kanaler för 

att ytterligare öka exponering på traditionella kommunikationsinsattser. Sociala medier kan då 

beskrivas som acceleratorer för att sprida kommunikation ursprungligen publicerade i andra 

kanaler. De specifika målen med kommunikationen varierar beroende på vad kunderna vill 

uppnå. Men den generella strategin för PR-aktörer inom den privata sektorn innebär att skapa 

exponering av budskapet för att påverka mottagaren av kommunikationen. 

Den fjärde modellen av Grunig och Hunt (1984) innebär att målet med kommunikationen är 

att tillgodose målgruppens intressen och på så vis gynna organisationen. Målet uppnås genom 

symmetrisk kommunikation mellan organisation och målgrupp. Inom offentlig sektor 

beskriver två av PR-aktörerna att de strävar efter att anpassa organisationens kommunikation 

för invånarnas behov i de kanalerna som når målgruppen. Detta betyder en ambition om en 

symmetrisk tvåvägskommunikation med invånarna. Detta sker idag både genom det fysiska 

mötet, men framför allt genom att lägga resurser på att utveckla organisationernas sociala 

medier-kanaler. En PR-aktör beskriver sin funktion med att likna den med 

”mäkleriverksamhet” för organisationens kommunikation, vilket innebär att skapa 

förutsättningarna att koppla samman invånarna och organisationen i fruktbara dialoger. 
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6.1.3 PR-aktörernas hantering av kunskap om målgruppen 

Kunskap om målgrupperna är något som framstår som viktigt för flera av de intervjuade PR-

aktörerna. Analysen visar att alla PR-aktörer beskriver att man genomför eller har genomfört 

olika aktiviteter för att insamla kunskap om målgrupperna. I analysen kan man tyda en 

skillnad i hur organisationerna hanterar kunskap om målgrupper. Inom offentlig sektor 

betyder kunskapen om målgrupper att organisationen ska kunna tillmötesgå målgruppens 

förväntningar på organisationen. Det handlar i större utsträckning om att tillgodose deras 

behov av organisationens verksamhet (jfr. Grunig & Hunt, 1984; Grunig & Grunig, 1992). 

För PR-aktörerna inom privat sektor får kunskapen om målgruppen ett annat syfte. För dessa 

organisationer syftar kunskap om målgrupper primärt att tillgodose sina eller 

uppdragsgivarens intressen. 

Mellan offentlig och privat sektor framstår också skillnader i hur man insamlar kunskap om 

målgruppen. Aktörerna från privat sektor beskriver aktiviteter som huvudsakligen bygger på 

digitalt insamlande data och meta-data i synnerhet. Det innebär att aktörerna använder både 

digitala analysprogram för att avläsa digital trafik genererad av allmänheten, men även 

kontinuerlig omvärldsbevakning på sociala medier. Inom offentlig sektor är analoga 

insamlingsmetoder vanligt förekommande. Digitalt insamlad data beskrivs användas av PR-

aktörer, men inte lika konsekvent som av PR-aktörer inom privat sektor. 

Inom både privat och offentlig sektor finns en efterfrågan att i större utsträckning använda 

digitalt genererad data i sina organisationer. Men PR-aktörer beskriver hinder till varför detta 

inte sker i den utsträckningen som önskas. En förklaring som framkommer till varför man inte 

använder digitalt insamlad data på en organisation inom offentlig sektor är att deras webbsida 

inte tillåter det, den är för gammal och är inte konstruerad på ett sätt som tillåter 

datainsamling. Det innebär att organisationen inte är tillräckligt digitalt anpassad för att kunna 

utnyttja möjligheten till digitalt insamlad data på webbplatsen. Av en PR-aktör inom privat 

sektor beskrivs en av orsakerna vara att det saknas kompetens för att fullt ut kunna utnyttja 

den kunskap man får, vilket gör att man använder digitalt-genererad kunskap mindre än man 

önskar (jfr. Smith, 2013). 
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6.1.4 Kommunikativa ideal som präglar de svenska PR-aktörers beskrivningar av dess organisations 

kommunikation 

I Litteraturen beskrivs att organisationer i offentlig sektor traditionellt kommunicerat i 

enlighet med informationsmodellen (Larsson 2005, Grunig & Hunt, 1984). Analysen av PR-

aktörernas beskrivning av organisationernas kommunikation visar att det endast är en av de 

undersökta organisationerna inom offentlig sektor som kommunicera med 

informationsmodellen som ideal. De andra två PR-aktörerna framställer ett kommunikativt 

ideal av organisationernas kommunikation som mer liknar den symmetriska tvåvägsmodellen. 

Inom privat sektor arbetar organisationerna mer utifrån den asymmetriska 

kommunikationsmodellen. Kommunikationen baseras då på undersökningar och kunskap om 

målgrupper, samtidigt som målet ofta är att påverka densamma. Detta för att tillgodose sina 

egna eller uppdragsgivarens behov. Det är dock svårare att beskriva modellen som ett ideal 

för organisationen, då kommunikationen i stor utsträckning påverkas av kunderna och dess 

förväntningar på resultat snarare än av PR-aktörerna själva (jfr. Larsson, 2005). Analysen 

visar även att PR-aktören från mediebyrån beskriver organisationens kommunikation på ett 

sätt som passar in på flera av Grunig och Hunts (1984) kommunikationsmodeller. Det innebär 

att studien reserverar sig för problemet med att tillskriva företagen inom privat sektor ett 

kommunikativt ideal, även om denna undersökning tenderar att uppvisa den asymmetriska 

modellen som tämligen passande för de undersökta organisationerna inom privat sektor. 

6.2 SLUTSATS OCH DISKUSSION  

Denna undersöknings syfte har varit att utifrån svenska PR-aktörers egna redogörelser av sin 

verksamhet skapa förståelse för hur de svenska PR-aktörernas kommunikation har utvecklats i 

relation till digitaliseringen och framväxten av sociala medier. Detta mot bakgrund av tidigare 

forskning (bl.a. Verhoeven et.al, 2012; Alikilic & Atabek, 2012; Huang, Wu och Huang 2016) 

om Public Relations och sociala medier, samt Grunigs (2009) prognos om hur PR-

professionen bör utvecklas med digitaliseringen mot det som Grunig själv (1992) beskriver 

som Excellensmodellen. 

Förutsättningarna och möjligheterna att bedriva symmetrisk tvåvägskommunikation har på 

grund av digitaliseringen och framväxten av sociala medier gjort att organisationer idag på ett 

lättare sätt kan arbeta utifrån den symmetriska tvåvägsmodellen genom olika former av dialog 

och kontakt med publiken (Larsson, 2014). Grunig (2009) menar till och med att det är en 
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ofrånkomlig utveckling och något som kommer leda till ett nytt paradigm inom Public 

Relations. 

Det har därför varit av intresse att undersöka hur de svenska PR-aktörerna förhåller sig till 

sociala medier, vilka mål och strategier organisationer har med sociala medier, hur PR-aktörer 

hanterar kunskap om målgrupperna och vilka kommunikativa ideal som kan kopplas till 

organisationernas kommunikation. Detta förstås som indikatorer på hur de svenska PR-

aktörerna har utvecklats med digitaliseringen utifrån tidigare forskning (Verhoeven et.al, 

2012; Alikilic & Atabek, 2012; Huang, Wu och Huang 2016) och Grunigs (2009) förväntning 

om professionens utveckling. 

Slutsatsen av denna studie är att svenska PR-aktörer uppvisar en tendens att ha påverkats och 

utvecklat sitt PR-arbete med digitaliseringen, men att utvecklingen ter sig olika mellan 

offentlig och privat sektor. Inom privat sektor handlar utvecklingen huvudsakligen om att 

organisationerna tillgår och utnyttja digitala verktyg, och mindre om att ändra kommunikativa 

mål och strategier till de förväntade symmetriska tvåvägsmodellen (Grunig, 2009). Inom 

sektorn är användandet av sociala medier och digitala verktyg utbrett, det beskrivs användas 

återkommande av PR-aktörer i deras arbete med kommunikationen. Jag argumenterar dock 

för att den strategiska utvecklingen för hur man bör bedriva kommunikation, som Grunig 

menar är ofrånkomlig (Grunig, 2009) ännu inte skett. Kommunikationsstrategierna handlar 

fortfarande huvudsakligen om att påverka en målgrupp, detta genom kommunikation som 

grundar sig på kunskap om målgrupperna, och inte sällan digitalt genererad kunskap. Det 

resultatet kan jämföras med Huang, Wu och Huangs (2016) och Archer och Harrigans (2016) 

studier som båda kommer fram till det finns en diskrepans mellan hur praktiken förhåller sig 

till de förändrade förutsättningar och hur forskningen förväntar att praktiken kommer anamma 

och utvecklas med dessa. Praktiken har en tendens att ta en mer pragmatisk väg än de 

normativa riktlinjer som erbjuds av forskningen (Archer & Harrigan, 2016). Inom privat 

sektor framstår alltså digitaliseringen ha påverkat PR-aktörers sätt att insamla kunskap, vilket 

idag i stor utsträckning sker digitalt. PR-aktörerna har i och med sociala medier fått fler 

kanaler att kommunicera via, men PR-aktörerna förhåller sig tämligen traditionella i valet av 

kommunikationskanaler, då bara en av tre PR-aktörer menar att sociala medier fungerar som 

primära kanal för organisationens kommunikation. För de andra respondenterna framställs 

sociala medier primärt användas för att komplettera andra kommunikationsinsatser. 
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Inom offentlig sektor framstår andra tendenser av hur arbetet påverkats av digitaliseringen. I 

litteraturerna (Grunig & Hunt, 1984; Larsson, 2005) beskrivs att offentlig sektor historiskt har 

bedrivit kommunikation utifrån informationsmodellen. Resultatet i denna undersökning visar 

att den traditionella modellen kan beskrivas som ideal för en av organisationerna, men att den 

symmetriska tvåvägsmodellen framstår som kommunikationsideal för de andra två 

organisationerna inom offentlig sektor. Det innebär att digitaliseringen kan ha påverkat 

organisationerna att ändra sina kommunikativa strategier från en traditionell envägsmodell till 

att eftersträva att föra dialog och tvåvägskommunikation med sina målgrupper. Vad som 

också skiljer sig mot organisationerna inom privat sektor är att de offentliga organisationerna 

inte framstår vara lika digitalt anpassade när det kommer till användningen av digitala 

verktyg. Det var endast en organisation som beskrev att de använder digitala analysprogram. 

Och att PR-aktörerna beskriver att organisationerna i stor utsträckning använder analoga 

undersökningsmetoder för insamlande av kunskap om målgrupper (jfr. Smith, 2013). 

Larsson (2005) beskriver skillnader i förutsättningar mellan den offentliga och privata 

sektorn, vilket troligtvis har betydelse för undersökningens resultat. Den privata sektorn 

beskriver Larsson (2005) agerar i en ekonomiskt styrd miljö, vilket innebär att 

kommunikationen ska skapa ett mätbart värde för en kund eller en avsändare. Det sätter press 

på PR-aktörerna att skapa kapitaldrivande kommunikation, vilket Larsson (2005) menar 

traditionellt innebär kommunikation genom marknadsföring och påverkan av målgruppen. 

Den offentliga sektorn verkar däremot i en förvaltningsmiljö med uppmärksamheten riktad 

mot samhället (Larsson, 2005). De två PR-aktörerna som framstod arbeta utifrån den 

symmetriska tvåvägsmodellen arbetade i organisationer (kommunen och landstinget) som är 

demokratiskt styrda och påverkar människor dagligen i deras vardag. Samtidigt som resultatet 

ska sättas i relation till att den offentliga sektorn traditionellt inte har jobbat på det viset, även 

om organisationerna även förr var demokratiskt styrda. 

Det innebär att de sektoriella förutsättningarna troligen inverkar på organisationernas 

strategier och mål med kommunikationen. Men undersökningen visar vidare att PR-aktörer 

inom båda sektorer efterfrågar möjligheten att utveckla organisationernas kommunikation mot 

mer dialog och symmetrisk kommunikation. Vad som hindrar den utvecklingen förklaras av 

PR-aktörerna själva med brist på kompetenser, både inom organisationerna, men även av 

kunder. Detta indikerar att det finns möjlighet att framtiden kommer infria den förväntan som 



57 
 

Grunig (2009) med andra forskare har på hela PR-professionens utveckling. Även om 

organisationer i offentlig sektor infriar dessa förväntningar mest. 

7 VIDARE FORSKNING 

Vetenskapens beskrivning av PR-professionen och vilken roll Public Relations ska spela i 

organisationer leder in mig på det jag uppmuntrar att vidare undersöka. Att undersöka i vilken 

utsträckning organisationers beslutsfattande ledningar ser värde i excellensmodellen och den 

symmetriska tvåvägskommunikationsmodellen? För det spelar ingen roll hur mycket PR-

forskningen hyllar och förespråkar excellensteorin om de som bestämmer i organisationer inte 

ser samma fördelar och nytta. Det är för mig intressant att det finns många diskussioner om 

vilken roll Public Relations bör ha i en organisation för Public Relations egen legitimitet som 

profession, men jag saknar dock undersökningar som beskriver företagsledningars perspektiv 

på vad Public Relations är och vilken roll den ska spela i organisationer. Det vore därför 

intressant att vidare undersöka om det finns kunskap och legitimitet för den symmetriska 

kommunikationsmodellen och organisationsstyrande funktion hos organisationernas 

ledningar.  
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9 BILAGA 

Intervjuguide 

Bakgrundsinfo om respondenten 

 Vad heter du, var jobbar du och vad har du för tjänst? 

 Hur skulle du beskriva din arbetsplats uppdrag? 

 Vad innebär din tjänst? Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 Vilka andra roller på din arbetsplats jobbar du närmast? 

 Beskriv dina tidigare erfarenheter av kommunikationsyrket? 

 Vad har du för utbildning? 
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Hur man kommunicerar i sociala medier. Tolka utifrån Grunigs och Hunts modell av fyra 

kommunikationsformer. 

 Vad är sociala medier? 

 Vad tycker du om sociala medier? 

 Be respondenten beskriva vad som är bra med de olika medierna och varför vissa används 

mer än andra. 

 Hur gör ni när ni använder sociala medier?  

 Exempel på hur ni arbetar? 

 Vad är målet med kommunikationen på de sociala medier kanalerna? 

 Hur tänker man strategiskt med sociala medier?  

 Har ni några speciella strategier när ni använder sociala medier? 

 Exempel på strategier? 

 I vilken utsträckning tycker du man ska vara aktiv på sociala medier, både när det gäller att 

skapa inlägg, men även svara på kommentarer? 

 Skulle du säga att ni prata till era intressegrupper eller prata ni med dem? Kan du utveckla 

det? 

Det finns en bild av att man kan föra dialog med sina intressegrupper och på det viset få mycket 

kunskap om lyssna på publiken med sociala medier.  

 Hur tänker ni om just att föra dialog med era intressegrupper? 

 Har du exempel på hur ni i så fall gör det? 

 Använder ni sociala medier i er ”omvärldsbevakning”? I så fall hur? 

Hur man ser på relationen till sina intressegrupper. Utgår ifrån Excellensteorin om att lyssna på 

intressegrupperna. 

 Vad är viktigast med er PR? 

 Hur uppnår man bra PR? 

 Hur gör ni för att veta vilka era intressegrupper är och vad de tycker? 

 Använder ni sociala medier i er ”omvärldsbevakning”? Isåfall hur? 

 En som jobbar med PR, vad är det den ska uppnå enligt dig? 

 Vilka olika kanaler använder ni för att göra PR? 

 Vilka kanaler använder ni mest? 

 Vilka kanaler skulle du anse vara bäst? Motivera varför. 



62 
 

Hur man ser på de digitala verktygen som kan användas för att förbättra kommunikationen till 

intressegrupperna, ex. algoritmer, SEO, big data, övervaknings- och mätverktyg som Google analytics.  

 Använder ni digitala verktyg för att övervaka vad som händer på nätet? I så fall vilka? 

 Hur ser du på SEO  och adword? 

 Använder ni Google analytics? Isåfall till vad? 

 Big data kan användas för att få information om sin publik för att anpassa sin kommunikation 

till just dem. Hur ser du på det? Använder ni det? 

 Hur ser du på kompetenserna inom just detta område? 

 Hur ser du på kompetensen på sociala medier?  

 Vad anser du att nyexaminerade kommunikatörer främst bör kunna, och vad är det du 

upplever att det inte kan? 

 

 


