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Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur traditionella PR-byråer och 

moderna PR-byråer ser på kommunikationsteknologins utveckling. Fokus är inriktat på 

sociala medier eftersom det är en stor del av teknologins utveckling och PR-branschens 

kommunikation. 

Uppsatsens teorier används som verktyg för analyskapitlet och består av 

kommunikationsteorier, PR-branschens historia och utveckling, redogörelse av sociala 

medier, samt modernitetens konsekvenser. Undersökningen i uppsatsen är utförd med en 

kvalitativ metod där sex olika PR-konsulter har intervjuats. Hälften arbetade med modern PR 

och andra hälften med traditionell PR och resultatet från denna undersökning presenteras i 

analysen. 

I resultat och analysdelen visas hur en traditionell- och en modern PR-byrå arbetar i och med 

kommunikationsteknologins utveckling. De mest framträdande skillnaderna mellan de två 

PR-byråerna är deras användning av kommunikation till sina kunder inte minst genom sociala 

medier samt deras syn på de hot och möjligheter som kan uppstå, men de var relativt överens i 

frågor kring etik och moral. Resultat visade även hur de olika branscherna ser på 

kommunikationsteknologins utveckling i framtiden. Undersökningen visar att det fortfarande 

finns ett behov av både traditionella och moderna medier idag. Trots att en del anser att de 

traditionella medierna snart kommer att försvinna.  
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1. Inledning 

Människor har konverserat i alla tider och tack vare den nya tekniken är deras kontaktnät och 

aktivitet betydligt större än förr. Via teknik och sociala medier kan människor runtom i 

världen skapa nya möjligheter att utbyta och ta del av varandras tankar och åsikter. Det finns 

olika acceptansnivåer vad gäller den nya teknologin mellan människor beroende på hur 

anpassningsbara de är i sin medieanvändning. Detta gäller även i företagsvärlden och inte 

minst inom PR-branschen där traditionell PR möter modern PR. PR-branschens 

arbetsuppgifter är att både förmedla och ta emot information samt vara först på marknaden. 

Det är stor konkurrens på marknaden idag vilket betyder att PR-aktörerna måste vara snabba, 

synbara och smarta. Utmaningen innebär att ta sig fram i djungeln av snabbtänkta PR-

konsulter samtidigt som det är viktigt att behålla sitt rykte. Med sociala medier sprider sig 

informationen snabbare och vem som helst kan uttrycka sina åsikter. Detta har skapat olika 

meningar kring det nya fenomenet. Etik och moral kan hotas speciellt i en bransch där det är 

så viktigt att uppehålla sin yttre profil och skapa förtroende för sina intressenter.  
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1.1 Avgränsning 

När jag började min process i uppsatsskrivandet var det främst kommunikationens utveckling 

inom PR-branschen jag intresserade mig av, detta ämne är dock för brett för att behandlas i en 

C-uppsats. PR-branschen utvecklas ständigt och det finns olika inriktningar där PR-konsulter 

arbetar med olika metoder för att uppnå sina mål. Jag valde därför att avgränsa mig genom att 

undersöka hur kommunikationsteknologins utveckling uppfattas utifrån två olika PR-

perspektiv. Fokus kommer ligga på PR-byråer som arbetar med antingen traditionella medier 

eller moderna medier och deras syn på kommunikationsteknologin samt sociala medier. 

Benämningen traditionell PR-byrå och modern PR-byrå utgår från byråernas användning av 

traditionella medier och moderna medier.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur PR-konsulter arbetar i dagens växande 

kommunikationssamhälle med dess nya teknologier. Detta görs genom att utföra en 

jämförande analys mellan traditionella PR-byråer och moderna PR-byråer för att skapa en 

uppfattning om deras användning av sociala medier samt de hot och möjligheter som kan 

uppstå. Undersökningen går ut på att ta reda på hur de olika PR-byråerna förhåller sig till den 

nya teknologin och deras synpunkter på utvecklingen.  

1.3 Frågeställning 

• Hur ser kommunikationsteknologins utveckling och dess användning ut inom 

traditionella PR-byråer jämfört med moderna PR-byråer?                                                                              

• Vilka hot och möjligheter kan uppstå samt hur påverkas etiken i och med 

kommunikationsteknologins utveckling?                                                              

• Hur ser traditionella PR-byråer respektive moderna PR-byråer på 

kommunikationsteknologins utveckling i framtiden vad gäller sociala medier?  
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie. 

Begrepp som bland annat kommunikation, public relations och sociala medier kommer att 

beskrivas samt deras utveckling de senaste åren. Detta för att sedan kunna redogöra för olika 

kommunikationsmodeller och slutligen ge en övergripande bild över 

kommunikationsteknologins utveckling inom PR-branschen.  

2.1 Kommunikationsteori 

2.1.1 Från envägs- till tvåvägs kommunikation  

Kommunikationsvetenskapen är ett brett begrepp som är viktig för organisationer och dess 

verksamhet (Larsson 2001). Det finns många modeller som beskriver de vanligaste 

kommunikationsvägarna varav de två mest framträdande perspektiven är 

transmissionsperspektivet och meningsskapande perspektivet. Den första fokuserar på 

överföring av meddelanden medan den senare ser kommunikation som skapande av utbyte av 

betydelser (Fiske 1990). Under masskommunikationens storhetstid lanserade 

kommunikationsforskarna Shannon och Weaver transmissionsperspektivet för att visa hur 

informationen färdas från en sändare till en mottagare i en linjär kommunikation. Denna 

metod använde sig många företag av under 1940-talet, inte minst PR-företag som vars främsta 

taktik var att påverka publiken genom envägskommunikation. Detta var en orsak till att 

transmissionssynen fick kritik eftersom den saknade förmågan för mottagaren att ge feedback 

till sändaren i en så kallad dialog (Carey 1988).  

Den meningsskapande synen på kommunikation har kopplingar till den latinska benämningen 

communicare, det vill säga att göra saker tillsammans. Detta synsätt kommunicerar med 

ambitionen att komma fram till en gemensam betydelse. Med användning av språket beskrivs 

och förklaras omgivningen i form av en dialog som skapar gemenskap och bevarar en social 

verklighet som organisationer sedan använder i yrket (Heide mfl. 2005). Man kan säga att 

meningsskapande perspektivet speglar hur PR-branschen ser ut idag jämfört med tidigare då 

det mer liknade transmissionsperspektivet med sin linjära kommunikation till kunderna 

(Falkheimer & Heide 2003). De olika perspektiven skiljer sig åt då det meningsskapande 

perspektivet strävar efter en ömsesidig kommunikation till skillnad från 

transmissionsperspektivet vars kommunikation existerar genom överföring av information 

utan dialog. Transmissionsperspektivet har kritiserats på grund av utebliven interaktion. Heide 
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m.fl. (2005) påpekar dock att transmissionsperspektivet inte behöver negligeras men att det 

meningsskapande perspektivet är av större relevans idag. I denna uppsats är det 

meningsskapande perspektivet centralt då organisationer existerar i en modern värld där 

mottagarna har möjlighet att ge feedback och delar information i syfte att nå ömsesidig 

förståelse.  

 

2.1.2 Tvåvägskommunikation – Grunigs PR-modell 

Public relations är ett uttryck och en företeelse som funnits inom affärsvärlden sedan 1980-

talet. På senare år har ämnet även en betydelse i den akademiska världen. Den mest kända 

forskningen refereras till James Grunig som har studerat Public relations sedan 1980-talet. 

Han lanserade en PR-modell tillsammans med Todd Hunt 1984 som består av fyra modeller 

som skulle representera fyra olika PR-verksamheter. Dessa är publicitets-, informations-, 

tvåvägs asymmetriska- och tvåvägs symmetriska modellerna.  Den första dvs. 

publicitetsmodellen används av företag för att skapa publicitet, avsikten är ofta i 

propagandasyfte för att påverka snarare än att informera. Informationsmodellen avser 

spridning av reklam för företaget. Massmedia används bland annat som direktreklam och 

broschyrer för att sprida positiv information till mottagarna. Den asymmetriska 

tvåvägsmodellen används i snarlikt syfte som den förra, förutom att kommunikationen är 

vetenskapligt grundad med hjälp av undersökningar som riktas till en utvald grupp av 

människor. I den symmetriska modellen strävar man efter att sändare och mottagare ska ligga 

på samma nivå eftersom kommunikation bygger på ömsesidig förståelse. Detta innebär bland 

annat förståelse, dialog och förhandling som ofta leder till kreativa lösningar. De fyra 

modellerna kännetecknar som sagt fyra olika verksamhetstyper inom PR och ger även uttryck 

för två andra dimensioner, nämligen historiska utvecklingsfaser inom branschen samt graden 

av önskvärdhet (Heath 2000).  

2.1.3 Excellence studien 

Den tvåvägssymmetriska modellen var enligt Grunig det mest ideala sättet att bedriva PR på. 

Den fick dock kritik av andra forskare då fullständig symmetri inte är möjligt i en 

kommunikationssituation. Det krävdes således en modell som inkluderade både symmetriska 

och asymmetriska element. Därför utvecklade J.E. Grunig, L.A. Grunig och D.M. Dozier 

excellence-modellen som undersöker varför och på vilket sätt kommunikation bör bedrivas i 

organisationer och vilken inverkan PR har som funktion för att organisationer ska nå sina mål. 
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Modellen går ut på att kombinera olika kommunikationstekniker inom både symmetrisk och 

assymetrisk kommunikation vilket länkas samman i en flexibel win-win zon där målet är att 

båda parterna får ut något av kommunikationen. Den nya modellen bestående av 

tvåvägskommunikation ska ge en ideal kombination av en positiv och en normativ teori. 

Normativt ska den nya modellen specificera den ideala PR situationen där organisationer 

strävar efter att nå denna win-win zon samtidigt som de bygger relationer med omgivningen 

(J. Grunig & L. Grunig 1991).  

2.1.4 Konvergensmodellen 

PR-branschens huvudsakliga mål är att skapa goda relationer med sin omgivning, vilket 

kräver att kommunikationen mellan en konsult och en organisation utövas med ömsesidig 

förståelse. Larsson (2001) som är professor i medie-och kommunikationsvetenskap refererar 

till Rogers och Kincaids konvergensmodell (1981) som bygger på att människor samverkar 

socialt med strävan att nå en gemensam förståelse för att undvika missförstånd i 

kommunikationen. Rogers menar att man endast kan förstå en annan persons situation om 

man delar informationen tillsammans. I figur 1 beskrivs modellens centrala delar som består 

av kommunikation och information i förhållande till deltagare A och deltagare B. Mellan 

dessa ska det finnas en ömsesidig förståelse i det som kommuniceras. Det finns risk för att 

tolkningar som sker i en kommunikationsprocess missförstås vilket ger en negativ inverkan på 

den ömsesidiga förståelsen. Därför är det viktigt att båda parterna i kommunikationsprocessen 

accepterar varandras tolkningar och är villiga att uttrycka ny mening och kunskap för att 

kommunikationen ska kunna utmynna i något nytt. Forskarna tog fram modellen under 1980-

talet då de insåg att människor inte tog till sig information som kom från massmedier. Rogers 

började då intressera sig för interaktiva teknologier som innebar individuellt involverande. 

Detta skulle utmynna i att människor fick friheten att ta emot information som de själva 

behagade. Med konvergensmodellen var målet därför att människor skulle skapa en 

gemensam förståelse och gemensam överenskommelse (Cooper 1989). Konvergensmodellen 

är intressant i ett modernt PR-sammanhang eftersom den synliggör kommunikationsflödet 

som kretsar mellan en kommunikationskonsult och en organisation, med en gemensam 

förståelse kan god kommunikation skapas (Larsson 2001).  
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Figur 1. Konvergensmodellen, Rogers & Kincaid (1981)  

2.2 Public Relations 

2.2.1 PR yrkets historia och utveckling 

PR-fenomenet har funnits i många år men har haft olika utformningar beroende på hur man 

definierar verksamheten. Antingen kan man se branschen som ett kontaktskapande yrke med 

ambitionen att skapa goda relationer med intressenterna. Ett annat syfte med branschen är att 

skapa publicitet för att höja företag och organisationernas anseende vilket har varit det 

huvudsakliga ändamålet från PR-branschens början (Larsson 2001). 

Larsson (2001) beskriver att PR-branschen har funnits i Sverige sedan 1940-talet. Under den 

tiden var PR-utövare främst inriktade på publicitet och arbetade med att sprida information 

för att påverka allmänheten. Under 1980-talet växte antalet PR-konsulter och PR-byråer vilket 

utvecklade branschen till ett yrke som innehöll mer än bara medierelationer. Scott Cutlip 

(1978) beskrev PR som ett yrke i syfte att förbättra organisationers relationer med sina kunder 

samt att öka allmänhetens kunskap genom att sprida information via medierna. Han menade 

att PR-yrket var relevant för allmänheten då medierna själva inte hade anställda eller 

tillräcklig budget att sprida kunskap på egen hand. 1985 bestämde James Grunig att begreppet 

PR behövde professionaliseras med en PR-modell och framtill idag har branschen utvecklats 

ytterligare. De nya kommunikationsvägarna som uppstod fokuserade på att skapa goda 

relationer mellan organisationerna och deras intressenter. PR-arbetet gick på så sätt mer mot 

interpersonella kommunikationskanaler som utvecklades genom påverkan av massmedierna 

och uppkomsten av nya mediekanaler (Heath 2000). Breakenridge (2008), som är forskare 

inom PR, menar att den ökade kommunikationsmängden i mediekanalerna leder till att 

organisationer får det svårare att nå ut till intressenterna då deras medieanvändning förändras. 

Detta bidrar i sin tur till PR-konsulternas framväxt eftersom organisationerna får ett ökat 

behov av kommunikationskonsulter för att förbättra kontakten med sina kunder.  
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Larsson (2005)B menar att teknologins utveckling har påverkat det nya informationssamhället 

till att bli alltmer demokratiskt. Bland annat för att PR-branschen kan hjälpa organisationer att 

komma fram i samhällsdebatten. Han menar dock att PR-branschen även kan bidra till ett 

demokratiskt problem då de fått kritik för att konstruera snarare än att initiera ett budskap i 

opinionsbildandet. Idag har denna debatt blivit alltmer komplicerad i och med den 

teknologiska utvecklingen vilket bidrar till att konsulternas arbete blir mer eftertraktat. 

Breakenridge (2008) menar att PR- arbetet kräver hårt arbete i att bygga relationer, underhålla 

existerande relationer, skapa uppseendeväckande budskap och framföra nyheter om ens eget 

varumärke. Användningen av teknologin har ökat och professionella PR-aktörer är i hög grad 

beroende av utomstående influenser såsom medier för att stödja sitt varumärke. Det ligger i 

PR-branschens natur att bygga starka relationer och få någon annan att prata om positiva 

egenskaper om ens kunder.  

2.2.2 Den traditionella och moderna PR-branschen 

Begreppet traditionell PR innebär inte enbart att man använder sig av envägskommunikation 

eller att man tänker i gamla banor. Det innebär snarare att man inte använder lika mycket 

sociala medier som andra PR-byråer gör. Istället fokuserar man på att arbeta med strategisk 

kommunikation för att utveckla budskap och vet värdet av utomstående bekräftelse. De 

strävar efter att nå framgångsrika kampanjer och deras mål är framför allt att förändra en 

opinion, underhålla ett varumärkes image och utveckla relationer. Detta har de flesta PR-

byråer gemensamt men det som skiljer en traditionell PR-byrå mot en modern PR-byrå är att 

deras användning av traditionella medier som till exempel pressmeddelanden, e-mail och 

telefon är mycket mer omfattande för de traditionella PR-byråerna (Braekenridge 2008). Idag 

finns fortfarande ett stort behov av traditionell PR i kommunikationsbranschen. Men det 

ökande informationsflödet, teknologiseringen och nya användarmönster har utmanat den 

traditionella envägskommunikationen enligt Falkheimer (Larsson 2001). I den moderna PR-

världen används digitala medier i större utsträckning och PR-utövare måste tänka ett steg 

längre. Detta på grund av att den digitala tekniken har skapat förändringar inom 

kommunikationen. Mottagare har blivit involverade i sändarens budskap och organisationer 

utvecklas alltmer till globala och komplexa nätverk. Internet har framförallt förändrat en hel 

del för hur man ser på sin egen roll som PR-aktör, förmedlandet av effektiv kommunikation 

och hur klienternas varumärken interagerar med sina kunder. Allt som görs från sökning och 

övervakning av varumärkes kommunikation, till att nå människor i deras webbsamhälle och 

användningen av sociala mediers verktyg förändras (Breakenridge 2008). Val av 
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kommunikationskanal är därför en viktig del i PR-utövarens arbete. Med en 

omvärldsbevakning kan man spara tid och pengar genom att nå ut till rätt målgrupp. Med 

förutsättning att det val av medium man väljer bör matcha mediets förmåga att förmedla och 

förstärka det budskap man har (Cutlip m.fl. 1978). 

Varje PR-byrå har ett ansvar att alltid kommunicera med sanna källor, precision och integritet 

för de klienter de arbetar för. Enligt Breakenridge (2008) är förlust av kontroll ett vanligt 

bekymmer för många professionella PR-aktörer. Vare sig man arbetar med traditionella 

medier eller moderna medier så är det viktigt att man har kontroll över sitt arbete.  

2.2.3 Kommunikationsteknologin och sociala medier 

Under de senaste 20 åren har kommunikationsteknologin introducerats inom varje område av 

PR-branschen. Användningen av datorer var en början på teknologin som gjorde det möjligt 

att sköta ekonomin och skriva pressmeddelanden på ett helt nytt sätt. Senare tillkom även 

olika mediedatabaser som bidrog till att PR-branschens utveckling ökade externt samt internt. 

Idag har PR-branschen intagit en ”fjärde våg” med ny revolutionerande teknologi där 

användningen av teknologin är en stor del av PR-branschens arbete (Johnson 1998). Detta har 

bidragit till snabbare överföring av information, bättre informationsmöjligheter, ökat behov av 

PR-konsulter samt varierad och ny teknologi inom PR-industrin (Heath 2000).  

Effekten av den nya teknologin och expansionen av kommunikationsmodeller betyder 

förändring för PR-industrin på flera olika sätt (Heath 2000). Melissa Johnson professor i 

sociologi gjorde 1998 en undersökning om public relations och teknologi. Hon menar att det 

finns bevis på att PR-utövarnas roll förändras i och med att teknologin växer och att många 

behöver tränas till att använda de nya tjänsterna så effektivt som möjligt. I undersökningen 

visades det sig även att en del PR-utövare ansåg att informationsflödet är ett problem som 

skapats av den nya teknologin (Johnson 1998). Breakenridge (2008) menar även att 

förändringar i kommunikationsprocessen ökar genom den teknologiska revolution som sker. 

Det kräver att PR-konsulterna måste anpassa sig till de nya teknikerna som revolutionen 

medför. Det gäller bland annat förändringen av människors användning av nya mediekanaler.  

Sociala medier är aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och skapar innehåll 

för andra att delta i. Det innebär all användning av Internet som medför skapandet av 

konversationer med människor och företag. De refereras tillbaka till tvåvägskommunikationen 

och innebär främst att lyssna och engagera människor på deras nivå. Det har fått folk att sluta 
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sprida information för att istället skapa förbindelser (Breakenridge 2008). De sociala 

medierna har blivit mycket eftertraktat eftersom det erbjuder nya tillfällen att synas, 

kommunicera och skapa kundrelationer. Den populäraste metoden att marknadsföra i sociala 

medier är viral marknadsföring som innebär att ett intresseväckande budskap sprids frivilligt 

vidare av individer i sin bekantskapskrets. Exempel på Internet-baserade sidor inom sociala 

medier är bland annat bloggar, podcasts, youtube, Flickr, MySpace, video logging etc. (Ibid.) 

John Cass (2009) är både författare och bloggare. Han beskriver att sociala medier bidragit till 

att PR-branschens profession förbättrats såsom utvecklingen av relationer med andra företag. 

Det har öppnat möjligheter att skapa dialoger med andra företag och deras medarbetare. PR-

branschen kan numera hjälpa företag att kommunicera ut budskap så effektivt som möjligt för 

att ge företaget ett gott anseende utåt. Vardagen förenklas för både företag och medborgare 

genom den lättillgänglighet och snabbhet som de sociala medierna tillför. Samtidigt kan dessa 

positiva egenskaper ge negativa effekter. De sociala mediernas innehåll skapas av användarna 

tillsammans och kan på så sätt orsaka vissa problem. För det första finns det inte någon 

redaktionell granskning av innehållet vilket medför att nyheter och information som 

publiceras kan vara av icke relevans för en organisations målgrupp. Detta kan innebära risker 

för andra användare om innehållet är påhittat eller om innehållet endast har skapats för att ge 

bättre resultat i sökmotorer. Ett annat problem är att de sociala medierna inte har några etiska 

riktlinjer för hur detaljerad informationen får vara, på senare har däremot vissa gemensamma 

regler börjat bli accepterade.  

Tillgången till de sociala medierna ställer även krav på PR-utövarens förmåga att fånga sina 

målgruppers uppmärksamhet och att bygga relationer genom att engagera människor i 

dialoger. Men det ökar samtidigt tillgängligheten att nå de målgrupper eller nischer som man 

önskar nå med sitt budskap. I och med de sociala mediernas inverkan på PR-utövarnas arbete 

befinner sig branschen i en förändringsprocess där nya kommunikationsverktyg och arbetssätt 

introduceras. Förändringar gäller främst hur människor använder de redan tillgängliga 

kanalerna. Detta är viktigt för PR-utövarna att ha kontroll över eftersom förändringarna 

påverkar kraven på kommunikation i den nya digitala världen (Breakenridge 2008). 

Breakenridge menar att monolog har gått över till dialog och många traditionella medier 

känner sig därför tvungna att utvecklas på grund av framväxten av nya kommunikationsfält. 

Den nya teknologin har skapat nya influenser med annorlunda metoder för att samla och dela 

information. Det har även förändrat många PR-aktörers dagliga rutiner i efterforskningen av 

nyheter.  
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En studie av informationsföreningen PRECIS från 2008 visar att PR-verksamheter genomgår 

stora förändringar i och med utökning av olika webbtjänster. Det är bland annat medborgarna 

och politikerna som bidrar till förändringarna då de ställer stora krav på tillgänglighet. Detta 

resulterar i att PR-konsulterna känner av ett ökat tryck i samhället såsom snabbhet och 

tydlighet vilket ställer höga krav på kommunikationen i företaget (Informationsindex 2008). 

Breakenridge förklarar att det finns olika steg för hur man accepterar teknologin utifrån 

Everett Rogers (1981) diffusionsteori. Det finns olika acceptansnivåer såsom tidiga 

bearbetare, tidiga majoriteten, sena majoriteten och eftersläntrarna. Den tidiga bearbetaren är 

mindre benägen att ta risker men bidrar gärna till att öka tillväxten av nya mediestrategier. 

Tidig majoritet är den stora gruppen som använder sig av Internet men mestadels i 

användandet av e-mail, omvärldsanalyser och nyhetsläsning. Den sena majoriteten är suspekt 

till vad Internet har att erbjuda. Eftersläntrarna ligger efter i teknologin och är negativt 

inställda till vad den nya teknologin medför. Breakenridge (2008) menar att det är upp till 

varje PR-byrå att avgöra valet av hur man vill använda teknologin. Det beror på vad varje PR-

byrå vill förmedla och erbjuda sina kunder.  

2.2.4 Relations 

Inom PR har relationer som namnet avslöjar en stor betydelse i yrket. Detta har dock inte 

uppmärksammats inom PR-forskningen förrän de senaste åren, trots att det är ett viktigt 

moment i branschen. Forskare har nu insett vikten av hur betydelsefull relationsfrågan är då 

det är ett centralt mål i och med utvecklingen av samhället, bland annat expansionen av 

marknaden och framstegen inom kommunikationsteknologin (Larsson 2001). Detta har 

medfört att efterfrågan förändrats och det är inte längre nödvändigtvis de med bäst produkter 

som är bäst på marknaden. Fokus ligger snarare på hur företaget betraktas av sin omgivning. 

Detta är ingen nyhet inom PR-branschen då relationsbyggandet är en central del i yrket. 

Däremot har relationsaspekten uppgraderats till att skapa samförstånd och ömsesidig 

interaktion. Enligt Larsson (2002) bör fokus riktas till de enskilda individerna inom 

organisationen eftersom de fungerar och agerar för att skapa goda relationer. Organisationens 

relationer består således av de samlade individuella relationerna som utgör grunden för de 

organisatoriska förhållandena.  

De senaste åren har intresset inom relationsproblematiken ökat i PR-forskningen. Flera 

forskare har börjat fokusera på ämnet bland annat James E. Grunig som tagit upp 

relationsfrågans vikt i sina senaste artiklar. Larsson (2002) refererar till en annan forskare 
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inom området nämligen Penman som är inriktad på interpersonell kommunikation, han menar 

att relationer är en pågående process av utbyten. Detta har flera teoretiker på området 

uppmärksammat och menar att parterna har olika mål men att de är ömsesidigt beroende av 

varandra samt fungerar i en social interaktion med utväxling av bud och motbud. Broom m.fl. 

(1997) är en av dessa teoretiker som forskat inom relationsproblematiken och utvecklat en 

modell som förklarar hur relationer formas genom en process som präglas av ömsesidig 

anpassning. Han betonar särskilt resursbehovet och utbytet mellan parterna. Modellen 

framställs i figur 2 som består av tre steg där det första beskriver hur relationen mellan en 

organisation och dess publiker uppstår när parterna har förväntningar på varandra, när någon 

eller båda har behov av varandras resurser, när de upplever ett gemensamt hot från 

omgivningen och/när det är nödvändigt av legala eller frivilliga skäl att samarbeta 

tillsammans. Det andra steget innebär relationen som kännetecknas av ett utbyte och 

kommunikation mellan parterna. Det tredje steget beskriver relationens måluppfyllelse och 

konsekvenser. I likhet med systemteorins propositioner om att växelverkan utgör struktur i 

systemet så har även relationskommunikationsforskare påpekat att ömsesidig anpassning 

utgör essensen för mänsklig interaktion.  

”Relationships represent the exchange or transfer of information, energy or resources. 

Therefore, attributes of those exchanges or transfers represent and defme the relationship”. 

(Broom m.fl. 1997) 

 

Figur 2. Relationsmodellen, Broom m.fl. 1997.  

Jesper Falkheimer har forskat kring framväxten av PR och menar att det växande 

informationsflödet och teknologiseringen är orsaken till att företag idag satsar på att etablera 

och vidmakthålla nya relationer med allmänheten (Falkheimer och Heide 2003).  

2.3 Senmodernitetens konsekvenser 

Kommunikationen växer i och med den moderna teknologin. Detta har utvecklat det 

senmoderna samhället som växer parallellt med kommunikationen och skapar både positiva 

och negativa effekter. Enligt Falkhemier är Anthony Giddens olika teorier om 
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senmoderniteten ett bra verktyg för att förstå varför PR har utvecklats och hur det kommer att 

utvecklas i samhället och för omgivningen (Falkheimer 2007). Giddens pekar på tre 

oberoende områden som utmärker modernitetens egenskaper i samhället. Det första är 

separationen mellan tid och rum där Giddens hävdar att teknologin har lett till att människor 

glider ifrån varandra i samhället. Detta beror på att modernitetens framväxt har bidragit till att 

människor valt att alltmer kommunicera på avstånd enskilt från varandra. Han menar även att 

denna frånvaro som uppstår genom moderna teknologin försämrar pålitligheten i en 

organisation då nya sociala samspel medför att människor interagerar med ”främlingar”. Det 

andra området som Giddens pekar på är urbäddning av sociala system. Detta innebär att den 

senmoderna utvecklingen har gjort att sociala relationer lyfts ur sina sammanhang vilket 

medför att kontrollen över de nya medierna går förlorat och kan påverka människans brist i 

tillit. Från ett PR-perspektiv är urbäddningsprocessen i det senmoderna samhället ett av de 

främsta skälen till PR-praktikens framsteg. Detta beror på att bristen på tillit och osäkerhet 

ökar behovet av förtroende och legitimitet hos allmänheten, vilket är ett område som PR-

utövare är ledande experter på. Det tredje är reflexivitet vilket betyder att människor ständigt 

reflekterar över sina handlingar eftersom kunskapen om det sociala livet har ökat och leder till 

osäkerhet i samhället. Detta har gradvis utvecklats i och med moderniteten och enligt Giddens 

har människan idag mindre ”gamla” traditioner och institutioner att luta sig mot och tvingas 

ständigt till att göra individuella val. Inom PR-branschen är diskussionen om reflexivitet 

viktig eftersom det berör meningsskapande processer för allmänheten och genom att se 

allmänheten och organisationer som reflexiva utövare ökar även förståelsen för 

relationsaspekten inom PR-yrket (Giddens 1996).  

Med dessa egenskaper menar Giddens att förändringar i den moderna eran ökar extremt vilket 

idag påverkas ännu mer av teknologins utveckling. Falkheimer nämner hur Giddens teorier 

kan användas i ett PR-sammanhang då det senmoderna samhället kan förbättra vår förståelse 

för PR som ett föränderligt fenomen i samhället. PR-branschens kan även ses som en strategi 

då den senmoderna utvecklingen skapat nya, ofta formella platser som utmanar PR-

branschens kommunikation (Falkheimer 2007).  

2.3.1 Etik 

Larsson (2005)A menar att etiskt handlande är det fundamentala i ett professionellt yrke. Det 

primära inom etiken är att man är transparent i sitt handlande. Det finns tre principer för ett 

etiskt förfarande. Dessa är krav på transparens, krav på klarspråk och krav på sanning.  
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Forskarna Starck och Kruckenberg (1988) från Chicagoskolan startade en debatt kring den 

kritiska PR-forskningen som behandlar behovet av att förbättra etik, dialog och 

samhällsansvar. Forskningen innebär studier om den närhet mellan människor som går 

förlorad på grund av det moderna samhällets utveckling. Starck och Kruckenberg har därför 

framfört kravet på socialt ansvar inom PR-verksamheter och hävdar att deras främsta syfte 

bör vara att åtgärda den samhälleliga gemenskapen. De påstår att företagen har tappat 

kontakten med den omvärld och samhälle de verkar inom. Detta är kontakter som ofta är 

viktiga för samhället och företagen och därför betydelsefulla att upprätthålla (Starck & 

Kruckenberg 1988).   

2.3.2 Transparens 

Larsson (2005)A tar i sin forskning om PR och utvecklingen även upp kravet på transparens. 

Han menar att det ställs mer krav på transparens idag eftersom den teknologiska utvecklingen 

har bidragit till en alltmer demokratiserad kommunikation som synliggör debatter för 

offentligheten. Detta innebär att företag måste se över värdet av insyn, ansvar och uppdrag när 

människor runtomkring har möjlighet att uttrycka sina åsikter. Öppenhet eller transparens är 

viktigt inom PR-branschen inte minst om man arbetar mycket med sociala medier då samtal 

och dialoger offentliggörs. Den offentlighet som utvecklas innebär även att PR-aktörer måste 

ta an ett stort ansvar gentemot sina opinionsaktiviteter såsom etiska regler och ansvarssystem. 

Detta avgör även graden av professionalitet i yrket.  
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3.1 Val av metod 

I denna uppsats är syftet att undersöka PR-branschens synpunkter på 

kommunikationsteknologins utveckling. För att få ut tillräcklig information inom 

ämnesområdet och uppnå syftet är den mest givande forskningsmetoden en kvalitativ 

intervjumetod. Målet är att få fram de intervjuades synpunkter inom ämnet för att sedan 

bearbeta resultatet för en slutgiltig analys. Syftet med en kvalitativ metod är att genom 

intervjuer beskriva och förstå de centrala teman som respondenten upplever och förhåller sig 

till. Genom att få fram information på detta sätt kan man få en djupare förståelse för ämnet 

vilket förhoppningsvis ger det slutresultat man strävar efter (Kvale 1997).  

För att få ut så mycket information som möjligt från en respondent är valet av den rätta 

intervjumetoden betydelsefull. Jag använder mig av en semistrukturerad intervjuguide för att 

undersökningen ska bli mer givande i mitt fall. Detta eftersom mitt mål är att ta reda på olika 

synpunkter kring kommunikationsteknologins utveckling. Den semistrukturerade 

intervjuguiden är uppbyggd av en kombination mellan öppna och strukturerade frågor med 

följdfrågor (Kvale 1997). Meningen med en sådan intervjuguide är att man har alla frågor 

strukturerade framför sig utan att frågorna nödvändigtvis måste följas i ett led. Huvudsaken är 

att man har en målsättning med intervjun och att man håller sig till ämnet. Med en 

semistrukturerad intervjuguide är det bra att dela upp frågorna i olika teman. Detta underlättar 

överblicken under själva intervjun eftersom frågorna är öppna. Detta är till fördel för både 

intervjuaren och respondenten eftersom den sistnämnda kan svara fritt och lyfta fram det som 

anses vara relevant. En annan fördel med denna intervjumetod är när flera intervjuer görs med 

utgångspunkt i samma tema, då blir resultaten från de olika respondenterna ofta jämförbara 

vilket är av betydelse för min uppsats (Ekström & Larsson 2000). Det finns dock även en 

nackdel med den semistrutkurerade intervjuguiden då öppna frågor riskerar att övergå i 

irrelevanta sidospår (Lantz 1993).  

3.2 Urval  

Valet av respondenter utgick ifrån syftet som är att undersöka PR-branschens synpunkt på 

kommunikationens utveckling, sex PR-konsulter från olika företag valdes av den orsaken. För 

att utföra en jämförande analys valde jag att intervjua tre stycken från ett traditionellt företag 

och tre stycken från ett modernt företag. Mitt val av benämning på de olika branscherna har 
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jag valt på grund av vilka slags medier de använder i arbetet. Antingen använder de sig av 

traditionella medier eller av moderna medier. Därför har jag valt att benämna dem 

traditionella PR-byråer respektive moderna PR-byråer. Jag har valt att undersöka just dessa 

två typer av PR-byråer eftersom jag vill ta reda på ifall kommunikationsteknologins 

utveckling skiljer sig i betydelse utifrån vilket arbetsätt de olika företagen har. Detta utförs 

genom att jämföra olika synpunkter på utvecklingen ur två olika perspektiv inom PR-

branschen.  

Jag strävade efter en viss bredd vid urvalet av intervjupersoner. Detta för att kunna 

åskådliggöra olika tankebanor kring kommunikationen och dess utveckling. För att uppnå 

denna bredd började jag med att söka efter lämpliga PR-byråer på internet och fick två 

intervjuer från olika företag. Den tredje intervjun fick jag genom en kontakt med en nära vän. 

Denna intervju ledde mig vidare till de resterande två intervjuerna i ett så kallat snöbollsurval 

(Ekström & Larsson 2000).  

När jag valde ut respondenterna utgick jag först och främst ifrån företagets verksamhet. Jag 

använde mig av sökord som traditionell och modern PR-byrå eftersom det var verksamheten 

jag ville åt. Sekundärt valdes PR-konsulterna på företagen med undantag för två intervjuer 

som jag kom i kontakt med innan jag visste något om deras företagsverksamhet.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Mitt första steg i intervjuprocessen var att göra en väl utförd intervjuguide. Frågorna 

bearbetades innan men även mellan intervjuerna eftersom jag ville anpassa frågorna till de 

olika respondenterna. Men i grunden hade jag en och samma intervjuguide som jag följde 

genom hela processen. Målet med intervjuerna var att få respondenterna att tala så fritt som 

möjligt inom de teman intervjuguiden innehåller. För att således få information kring och 

inom PR-branschen och deras syn på den växande kommunikationsteknologin och de nya 

medierna. Frågorna är öppna och utformade för att inbjuda respondenterna till vidare 

diskussion och en möjlighet att utveckla sina upplevelser inom ämnet och dess innebörd.  

Intervjuerna fördes antingen på telefon eller i ett personligt möte och samtliga tog cirka en 

timme. De spelades in och transkriberades för att få ut så mycket av informationen i analysen 

som möjligt. Varje intervju började med en presentation både från mig och från respondenten. 

Min presentation bestod av att beskriva vad jag studerar, syftet med studien och varför jag 

valt deras företag. Medan respondenten fick berätta om sig själv, sin arbetsbakgrund och om 
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företaget. Detta gjorde att man skapade en förståelse samt ett förtroende för varandra vilket 

gör det lättare att hålla ett bra samtalsflöde genom intervjun (Ekström & Larsson 2000). 

Det var lättare sagt än gjort att träffa respondenterna i ett personligt möte. Då vi inte kunde 

bestämma en passande tid för oss båda och tiden var begränsad så blev telefonen i tre fall den 

enda lösningen. Jag var till en början kritisk till att utföra telefonintervjuer eftersom 

personliga samtalsintervjuer är att föredra då det möjliggör interaktion mellan intervjuaren 

och respondenten (Ekström & Larsson 2000). Efter den första telefonintervjun insåg jag dock 

att jag fick ut lika mycket information från samtliga intervjuer och fick därför bekräftat att 

intervjuerna på telefon fungerar lika bra som personliga möten. I mitt fall var telefonintervju 

inte något problem eftersom det interaktiva mötet inte var lika viktigt i förhållande till mina 

frågor. I en intervju där man ska undersöka ett mer personligt plan hos respondenterna är det 

mer relevant då man kan få ut mycket av respondenten genom att analysera exempelvis 

kroppsspråk. För mig var innehållet i respondenternas svar viktigast eftersom det gav resultat 

i undersökningen.  

Resultatet av undersökningen presenteras till slut i analysen där svaren från de kvalitativa 

intervjuerna ställs tillsammans med citat från respondenterna. Innan jag sammanställde 

intervjuerna analyserade jag respondenternas svar för att få ut relevanta resultat i 

undersökningen. Först sorterade jag intervjuerna genom att gruppera dem och sammanföra de 

svar som liknade varandra. Sedan reducerade jag upprepningar för att framhäva de mest 

intressanta svaren vilket resulterade i att vissa respondenter angavs mer än andra. För att 

slutligen skapa ett teoretiskt sammanhang analyserades respondenternas svar i relation till 

teorin.  

3.4 Presentation av respondenterna 

Respondenterna i uppsatsen kommer benämnas med A, B, C, D, E och F. Det tre första 

kommer från moderna PR-byråer och de tre sista kommer från traditionella PR-byråer. De är 

anonyma i uppsatsen för att behandla dem konfidentiellt. För att behålla informationsvärdet i 

deras uttalanden har jag däremot beskrivit deras bransch och bakgrund.    

Moderna PR-byråer 

Respondent A – har arbetat inom PR-branschen i 18 år och är en högt uppsatt PR-konsult. 

Han har tidigare arbetat som journalist, copy writer och creative director. Idag är han VD på 

den nyskapande PR-byrån som han själv startat. De är rotade i traditionell PR men har haft 
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lång erfarenhet av kommunikation på strategisk nivå. Sedan 2003 har de arbetat med sociala 

medier och är idag ledande PR-byrån med nyskapande projekt. 

Respondent B – har tidigare arbetat som konsult på ett PR-företag som höll på med 

traditionella medier och journalistik. Idag har hon ett eget företag och arbetar som PR-konsult 

för ett välgörenhetsprojekt. Hon använder mycket sociala medier i sitt arbete och tror på att 

personlig dialog är en viktig väg till framgång i kommunikation.  

Respondent C – arbetar på en kreativ kommunikationsbyrå och har arbetat som PR-konsult 

sedan 2006. Han har länge arbetat med kommunikativa utmaningar och brinner för att skapa 

nytänkande idéer. Det kreativa tänket kommer från hans engagemang i reklambranschen och 

har sedan dess arbetat för att få PR att bli ett mer strategiskt och kreativt verktyg i 

marknadskommunikationen. Sedan 2006 har han varit en flitig bloggare och arbetar mycket 

med sociala medier i sitt yrke. 

Traditionella PR-byråer 

Respondent D – arbetar som PR-konsult på sin PR-byrå som hon sköter själv sedan 2008. 

Innan dess har hon jobbat på fyra andra PR-företag och har arbetat i branschen i åtta år. Hon 

är i grunden civilekonom och har även studerat marknadsföring och medie- och 

kommunikationsvetenskap i efterhand. Hennes arbete är inriktat på traditionell PR med 

modern ”touch” och har olika uppdrag inom områden som resor och mat.  

Respondent E – är delägare på en PR-byrå som arbetar med traditionella medier och har som 

mål att hjälpa organisationer och företag att bilda opinion och att synas i medierna. Företaget 

startade 2007 och innan dess har han haft lång erfarenhet av ideella organisationer och 

konsultverksamhet. Han använder väldigt lite sociala medier i arbetet och anser att de 

traditionella medierna är mer trovärdiga och mer pålitliga.  

Respondent F – är en konsult, skribent och projektledare inom PR och kommunikation. Han 

har tidigare arbetat med marknadsföring och grafisk kommunikation. De senaste 20 åren har 

han jobbat med PR som är inriktad på massmedier och skrivarbeten. Som PR-konsult arbetar 

han främst med rådgivning, planering och skrivande av pressinformation såsom nyheter, tips, 

fakta och utspel. 
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4. Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat tillsammans med begreppen i 

teoriavsnittet som sedan redogörs i en analys. Undersökningen består av sex respondenter 

som arbetar inom antingen traditionell eller modern PR vars svar kommer genomsyra 

analysen. Jag kommer att använda mig av benämningen PR-bransch när jag diskuterar båda 

typerna av byråer. Respondenternas svar från undersökningen förstärks i analysen genom att 

de redovisas med hjälp av citat.  

4.1 Ett traditionell- och modernt PR-perspektiv på kommunikationsteknologins 

användning. 

Respondenterna har kommit från traditionella och moderna PR-byråer. Några jobbar i 

huvudsak med publicitet medan andra arbetar med varierande uppdrag i allt från 

pressmeddelanden till rådgivning och opinionsbildning. I en traditionell PR-byrå arbetar man 

som det låter med traditionell och pålitlig kommunikation som alltid är befogat som till 

exempel pressmeddelanden, mailinglistor, events etc. De är inte så insatta i de nya medierna 

men strävar till viss del att bli mer kunniga på området. Många arbetsuppgifter är traditionella 

i det anseendet att de liknar PR-branschen som den var förr såsom publicitet och spridning av 

information (Cutlip 1978). Breakenridge (2008) beskriver att det alltid kommer att finnas PR-

byråer som arbetar med traditionella medier eftersom det är ett pålitligt sätt att kommunicera 

på om man inte är så insatt i de nya medierna. En vanlig dag på jobbet består enligt de 

traditionella PR-byråerna av att man börjar med att göra omvärldsanalyser för att få en 

överblick över sina kunder. Sedan tittar de igenom Internet och olika branschtidningar för att 

få en uppdatering på exempelvis kundernas konkurrenter och för att vara uppdaterad av 

händelser runtomkring. Idag använder många företag Internet i sin analys om omvärlden, 

istället för de dyra programmen som många använde förr. Detta har bidragit till positiv 

förändring för de mindre traditionella företagen som inte har tillräckligt med resurser att göra 

omvärldsbevakning (Respondent B). Respondent D menar att deras kommunikation består i 

huvudsak av E-mail och telefonkontakt. Hon berättar att de inte använder sig av tjänster som 

exempelvis Twitter eller Facebook eftersom de inte är i behov utav det, förutom vissa 

undantag.  

Självklart använder vi oss av webbens utbud, men vi är inte lika insatta i alla tjänster 
som många andra företag är. - Respondent D.  
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Breakenridge (2008) som har forskat en hel del om PR och den nya teknologin menar att det 

är skillnad på att använda Internet och att vara insatt i sociala medier. Internet är ett fantastiskt 

nätverk som används av alla PR-byråer eftersom det är ett enkelt och effektivt sätt att 

kommunicera på. Det fungerar så bra att många PR-byråer är nöjda med tjänster såsom e-mail 

och omvärldsbevakning via webben. Det är också en anledning till att de inte valt att gå över 

till sociala medier som kräver mer tid och arbete om man inte är insatt. Respondent E 

använder i princip bara sig av traditionella medier och skiljer sig därför från de andra 

respondenterna då dessa använder sig av mer moderna medier. Valet av medier präglas av 

företagets verksamhetsinriktning, vilket kan vara en förklaring till varför respondenternas 

medieval skiljer sig åt. Cutlip, Center och Broom (1978) menar att det val av medium man 

väljer bör matcha mediets förmåga att förmedla och förstärka det budskap företaget har. 

Breakenridge (2008) menar vidare att det är upp till var och en att avgöra hur man väljer att 

använda sig av den nya teknologin. Det beror på vilken slags PR-byrå man är och vad det är 

man vill förmedla och erbjuda sina kunder som räknas. Respondent D berättade att hon skiljer 

sig från andra PR-företag genom att erbjuda billiga tjänster och för att hon är en personlig 

byrå.  

Det som karakteriserar min PR-byrå är att jag har ett uppdrag åt gången och går 
helhjärtat in i det, jag känner mig som en del av det företaget jag arbetar för, nästan 
som att jobba inhouse. – Respondent D. 

Idag handlar det om att skapa och vidmakthålla kommunikationen i företaget vilket de flesta 

PR-byråer är medvetna om. Enligt Heide m.fl. (2005) så är det meningsskapande perspektivet 

en metod för hur detta kan uppnås, dvs. genom ömsesidig förståelse, vilket är ett 

genomgående perspektiv för alla företag i dagens PR-industri.  

En modern PR-byrå arbetar med ett modernare tankesätt där sociala medier är centralt, och 

använder allt det som sociala medier innebär och de är väldigt insatta i nya och moderna 

medier. Kreativitet är centralt i deras arbete och många strävar efter att bli marknadsledande. 

Respondent A berättar att en vanlig dag på jobbet aldrig är den andra lik. Han menar att det 

kreativa tankesättet innebär att de arbetar med att skapa nya och annorlunda idéer vilket 

varierar från dag till dag. Respondent C kommer från en PR-byrå som ger fullservice inom 

många olika kommunikationsområden och är därför svårt att definiera en vanlig dag. Dagarna 

ser olika ut beroende på vad för uppdrag vi har just den dagen.  

Ena dagen hjälper vi ett företag att skapa uppmärksamhet medan andra dagar 
utbildar vi eller hjälper till att starta en blogg. – Respondent C.  
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Kommunikationsanvändningen är med andra ord väldigt varierad i moderna PR-företag, det 

som alla har gemensamt är att ta sig fram i djungeln av PR-aktörer. I den moderna PR-världen 

måste man hela tiden tänka ett steg längre på grund av det föränderliga arbetet de omringas 

av. Detta beror till stor del på att de moderna PR-aktörerna använder sig av digitala medier i 

sitt arbete vilket enligt Falkheimer (2003) skapar förändringar i kommunikationen.  

De flesta PR-byråer utgår idag från det meningsskapande perspektivet eftersom de fokuserar 

på att sätta människors tolkningar i centrum snarare än sig själva (Heide m.fl. 2005). Det har 

blivit allt viktigare att betona den ömsesidiga relationen och samförståndet inom ett PR-

företag (Larsson 2002). Heide och Larssons förstärker det som respondent A även uttrycker.  

Dagens skicklighet handlar om hög social kompetens i mer utsträckning än förr. 
Förmågan att kommunicera i dagens samhälle kräver att man har sociala 
befogenheter att kunna ”snacka” och skapa starka relationer. – Respondent A.  

Detta håller många PR-forskare med om, det innebär framförallt att kunna utbyta olika 

resursbehov (Larsson 2002). Enligt Broom m.fl. (1997) så kan man förklara relationen utifrån 

tre steg där huvudpunkten är utbytet av ömsesidig förståelse vilket kan uppstå av olika 

anledningar. Antingen att de är i behov av varandras resurser, att de känner av ett gemensamt 

hot eller att de har legala skäl att samarbeta med varandra. Denna relationsteori menar precis 

som systemteoretikers teori att utbytet av varandras resurser leder till framgång. 

Kommunikationsteknologin som sociala medier får här en viktig roll i och med den 

interaktivitet och tvåvägskommunikation som skapas.  

Förfarandet att kommunicera har utvecklats enormt sedan 1940-talet. Förr var medierna en 

diktatur med masskommunikationen, man tryckte ut reklam och PR till alla olika 

demografiska grupper (Respondent B). Skillnaden idag är att målgrupperna är mindre 

eftersom man enklare kan nå en utvald målgrupp. Enligt respondent B så litar inte människor 

på auktoriteter längre, utan man litar istället på människor som är lik en själv. Även 

Falkheimer och Heide (2003) förklarar att bristen på tillit hos auktoriteter är en effekt av 

samhällets fragmentisering. För att nå ut till målgruppen är det många företag idag som 

använder sig av en ambassadör som sprider rykten om en bra produkt berättar respondent A. 

Detta är enligt Breakenridge en av PR-branschens vanligaste uppgifter nämligen att bygga 

starka relationer med ambassadörer för att få dessa att sprida positiva rykten om ett 

varumärkes egenskaper och deras profil (Breakenridge 2008).  
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4.2 PR-branschens syn på kommunikationsteknologins utveckling. 

Den kommunikativa utvecklingen inom teknologin handlar enligt traditionell PR om att 

ständigt tänka nytt. Det nya tankesättet innebär bland annat att hitta nya medier och 

applikationer för att följa med i utvecklingen. Teknologin har expanderats de senaste åren 

framförallt spridning av information på Internet. Om man inte följer med i förändringen finns 

det risk att man förlorar kontrollen över sina kunder och konkurrenter.  

Den digitala utvecklingen blir bredare, bättre och mer ”high tech” än tidigare. 
Pressmeddelanden känns till och med ancient, det är inte fel men man måste kunna 
nya saker. – Respondent D.  

De traditionella PR-byråerna menar att det krävs mer skicklighet inom kommunikation nu än 

förr. Utvecklingen av kommunikationsteknologin ökar alltmer och kunderna kräver och 

förväntar sig att PR-byråerna har fullständig uppsikt. Detta uttalar även Falkheimer (2003) i 

sitt resonemang om PR-branschens expansion de senaste åren. Han menar att det ställs högre 

krav på PR-branschen idag, då det behövs skickligare kommunikatörer som kan arbeta i den 

turbulenta omgivning som sker. Breakenridge (2008) uttalar ett liknande resonemang då hon 

menar att PR-aktörerna måste ha kontroll på förändringar i den digitala utvecklingen eftersom 

medieanvändarna som är viktiga för PR-branschen ingår och är en del av förändringen idag.  

Respondent E tycker att kommunikationen borde värderas utefter hur många i ens målgrupp 

som förstår budskapet och inte efter hur roligt det är att arbeta med 

kommunikationsverktygen. Han anser att människor har tagit för lite ansvar för sin 

användning av nya och moderna kommunikationsvägar. Som till exempel företag och 

enskilda individer som bloggar utan vetskap om konsekvenser. Detta förtydligar Melissa 

Johnson (1998) som har undersökt PR-aktörers syn på teknologin. Hennes undersökning 

visade att tidigare PR-utövare påpekat att många inte har tillräckligt med kunskap i hur man 

använder de nya medierna på effektivast sätt utan måste träna sig till hur man använder dem. 

Idag har kommunikationsteknologin missbrukats enligt respondent E. Han menar att den 

fascination för bloggar som uppstått i PR-världen kan riskera att företag och organisationer 

lägger för stor vikt på fel kommunikationsvägar vilket kan leda till ambivalenta resultat. Han 

medger trots sin illvilja mot utvecklingens följder att det är ett bra sätt att kommunicera med 

sina målgrupper och för att få sin röst hörd.  

Till skillnad från de traditionella PR-byråerna så menar Respondent A och hans PR-byrå att 

de tänker så modernt som det går och att företaget ligger långt fram i utvecklingen. Han anser 
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att den teknologiska framväxten endast har bidragit till positiva resultat. Mediesamhället har 

varit en diktatur som i och med utvecklingen blivit till en demokrati där alla medborgare får 

vara med och bestämma. Även Larsson (2005)B uttrycker i sin forskning att den teknologiska 

utvecklingen har påverkat kommunikations- och informationssamhället vilket bidragit till ett 

mer demokratiskt mediesamhälle. I och med demokratins utveckling så har detta påverkat ett 

rollbyte i samhället då PR-aktörer blivit mer barmhärtiga och mottagarna fått mer makt.  

Det finns ingen som godtar manipulation längre. För att nå ut till människor med sitt 
budskap krävs det att man använder både hjärna och hjärta vilket de flesta företag 
gör idag. – Respondent A.  

Detta resulterar i en genuin arbetsmetod från PR-branschen generellt. Enligt Falkheimer så 

har den manipulativa PR-verksamheten blivit impopulär (Falkheimer 2003). Detta ges även i 

uttryck i Grunig och Hunts PR-modell där den manipulativa PR-verksamheten med 

övertalning i fokus står i kontrast till idealiska symmetrimodellen där ömsesidig förståelse är 

central (Heath 2000).  

Jämfört med traditionella PR-företag så anser respondent A att det krävs en annan typ av 

skicklighet när man hanterar kommunikationsteknologin. Detta beror på att marknaden växer 

och det finns fler att konkurrera mot vilket kräver nya arbetsformer. Förr behövde man vara 

skicklig på att manipulera för att kunna påverka människor. Som kommunikationsteknologin 

har utvecklats genom åren så har även PR-branschen utvecklat nya perspektiv. Det som förr 

ansågs vara självklart är inte lika relevant idag som till exempel den transmissionssyn man 

hade på kommunikation (Carey 1988). Det som respondent A menar med hur PR-branschen 

utvecklats de senaste åren kan kopplas till Grunigs PR-modell som skapades med avsikt att 

professionalisera PR-yrket. Olika verksamhetstyper inom PR-branschen beskrivs genom 

modellerna och används med syfte att uppnå bästa resultat. Respondent A menar att PR-

branschen har utvecklats från att manipulera en stor grupp till att skapa en dialog med sin 

utvalda grupp. På samma sätt är Grunig och Hunts modell utvecklad då den beskriver de olika 

verksamheternas syfte från envägskommunikation till symmetrisk tvåvägskommunikation. 

Breakenridge (2008) tar även upp i sin bok att PR-branschens utveckling har medfört att 

traditionella medier har tvingats utvecklas på grund av att konsumenterna anpassar sig till den 

nya teknologins framväxt vilket ökar användningen av olika mediekanaler. Respondent B tar 

upp ett exempel på hur medierna har utvecklats genom exempelvis viral marknadsföring eller 

word of mouth som det även kallas på engelska.  



! "#!

Det är ett fantastiskt medel för effektiv marknadsföring eftersom ett budskap kan nå 
många fler mottagare på kort tid. Exempelvis så kan ett youtube klipp sprida ett 
budskap till en mängd människor som även gjort ett eget val att ta del av 
informationen. - Respondent B  

Respondent C anser att kommunikationsteknologins utveckling har exploderat med flera 

kanaler och fragmentiserade målgrupper vilket innebär att masskommunikationen håller på att 

upphöra och ersätts istället med mikrokommunikation.  

Det föränderliga medielandskapet som vi arbetar i ställer stora krav på alla oss som 
vill kommunicera, helt plötsligt måste vi känna målgruppen och deras medievanor 
och kommunikationen måste både vara sökbar och tillgänglig. - Respondent C.  

Everett Rogers (1981) har utvecklat konvergensmodellen som ska vara lösningen för att 

hantera dessa krav som PR-branschen utsätts för i och med utvecklingen. För att uppnå 

ömsesidig förståelse med sina kontakter ger konvergensmodellen en bild av den process som 

detta kräver. Processen skapas genom att kontinuerligt tolka varandra för att undvika 

missförstånd som kan uppstå. Man kan enligt Rogers skapa goda kommunikationskontakter 

genom att kommunicera med en gemensam förståelse. Hans motto är med andra ord att 

gemensam förståelse skapar god kommunikation (Cooper 1989). Respondent B upplever att 

det är hårdare för PR-branschen att kommunicera idag men att det däremot ger möjligheter för 

mindre företag att kommunicera speciellt om de har liten budget och ett ärligt budskap. Till 

skillnad från större företag som måste konkurrera mot de mindre företagen som nu också har 

tillgång att slå sig ut på marknaden. En anledning till att det är lättare för mindre företag att 

kommunicera beror till stor del på den lättillgänglighet och snabbhet som de sociala medierna 

medför idag (Cass 2007).  

4.3 Användning av sociala medier 

Sociala medier är en stor del av kommunikationsteknologins utveckling och samtliga 

respondenter som deltagit i undersökningen använder sig av sociala medier i sitt yrke. Vissa 

mer än andra som exempelvis de moderna PR-byråerna som använder sig av alla sociala 

medier de har kunskap om, det vill säga så många som finns på marknaden. Respondent A 

menar att användningen av sociala medier har expanderat de senaste fem åren vilket bidrar till 

att fler tjänster finns att använda. Vi hoppar på det första bästa som finns på marknaden, 

ju mer vi använder desto bättre. – respondent A.  

Författarna Breakenridge (2008) och Cass (2007) är båda flitiga användare av sociala medier 

och menar att användningen av den nya teknologin är ett revolutionerande sätt att nå 
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människor på. Detta gäller i synnerhet inom PR-branschen eftersom det har fått människor att 

skapa förbindelser med varandra istället för att sprida informationen som man gjorde innan 

(Breakenridge 2008). Kommunikationsteknologins utveckling vad gäller sociala medier har 

på så sätt bidragit till att flera av PR-branschens professioner har förbättrats. Möjligheten att 

nå ut med sin information och hålla kontakten med människor har förbättrats enligt Cass. 

Respondent A berättar att expansionen idag har blivit total vilket även gör att det är svårare att 

använda sig av sociala medier jämfört med för fem år sedan. Detta bidrar till att trängsel har 

uppstått mellan alla som vill nå ut med sin information via Internet.  

Man måste ”ligga på” för att få sin röst hörd och nå ut med sitt budskap innan någon 
annan hinner före. – Respondent A.  

En av de största utmaningarna med sociala medier är att man hela tiden måste vara kreativ 

menar respondent C. Detta kan relateras till Breakenridge’s uttalande om att företag måste 

anpassa sig till de nya teknikerna. Hon förklarar hur kommunikationen har medfört 

förändringar hos många PR-företag bland annat rollen som aktör och förmedlandet av 

effektiviteten i kommunikationen. Rollen som aktör förändras i och med att teknologin 

utvecklar tjänster som gör att PR-konsulter måste anpassa sig till användarna istället för det 

omvända. Internet hjälper även användare att utvidga sina kommunikationskunskaper vilket 

även utmanar arbetet för PR-konsulterna (Breakenridge 2008).  

De traditionella PR-byråerna har liknande upplevelser av sociala mediernas framväxt 

framförallt när det gäller att följa med i utvecklingen. Respondent D menar att hon använder 

sociala medier till viss del, men inte i samma utsträckning som många andra PR-byråer. Hon 

tycker inte heller att hon behöver det då hennes relationsskapande i huvudsak bygger på 

personliga möten. De gånger hon använder sig av sociala medier är när hon gör 

omvärldsbevakningar via Internet.  

”Sociala medier är en ny kommunikationsform som bygger på relationer, jag 

använder mig av det i mitt yrke för att få en överblick om vad omgivningen tycker och 

tänker”. – Respondent D.  

Som tidigare nämnts så har sociala medier medfört många förändringar i PR-konsulternas 

arbete. Detta gäller även de PR-byråer som inte använder sociala medier i lika stor 

utsträckning som de moderna PR-byråerna (Breakenridge 2008). Det har bland annat 

förändrat traditionella mediers dagliga rutiner såsom omvärldsbevakningar på Internet. Men 

det bör även nämnas att den teknologiska utvecklingen används av de traditionella medierna 
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mestadels för att samla in och sprida information. Men det görs inte på samma nivå som de 

moderna PR-byråerna som har mer kunskap och erfarenhet utav användningen av teknologin 

på Internet (Ibid.). Respondent E är kritisk till sociala medier då de används som 

kommunikativa kanaler och verktyg inom PR-yrket.  

Med sociala medier når man så få i relation till de resurser i form av tid och arbete 
som det kräver. - Respondent E.  

Han tycker det är fel att medieföretag föreslår att alla organisationer och företag bör satsa på 

sociala medier för att nå ut med sitt budskap. Han anser att det är de traditionella medierna 

som får mer uppmärksamheten och når fram till fler mottagare, i alla fall med högre 

trovärdighet.  

En annan nackdel med sociala medier enligt respondent E är att PR-byråers kommunikation 

kan leda till slöseri med arbetstimmar som man inte har resurser till. Även om verktygen man 

använder är billiga eller gratis så måste det läggas ner mycket tid för att göra kampanjen 

lyckad. Detta är främst en nackdel för resurssvaga företag då det inte finns tid att arbeta med 

sociala medier i förhållande till hur få man riskerar att nå jämfört med traditionella medier. 

För resursstarka företag är detta inget problem, men en dags arbete på Internet kan innebära 

stor förlust för ett litet företag om det inte ger något resultat. Respondent E menar på att det 

blir ett slags maktspel mellan de starka och de svaga. Trots alla positiva egenskaper som 

Breakenridge framhäver i och med sociala medierna så medger hon även att det krävs hårt 

arbete från PR-aktörernas sida för att både bygga upp och underhålla relationerna 

(Breakenridge 2008).  

4.4 Hot  

De hot och möjligheter som kan uppstå i PR-branschen i och med den teknologiska 

utvecklingen uppfattades olika inom traditionell och modern PR. Enligt traditionell PR 

kopplas den teknologiska utvecklingens nackdelar med sociala medier och vilka konsekvenser 

det kan ha.  

Vem som helst kan bli expert på Internet, det kan gå snett om det är fel personer 
som uttalar sig. - Respondent D.  

Många kan delta i en debatt och om det är ett känsligt ämne kan förtal ske. Enligt respondent 

D kan händelser ske i förväg vilket riskerar att leda till problem i ett företag. Internet är ett 

levande fenomen där regler eller lagar inte existerar och det är väldigt enkelt att vara anonym. 

Ytterligare ett hot är att det som skrivs i bloggarna inte alltid är av hög kvalitet. Detta menar 
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Cass beror på att innehållet ofta är upplagt av användare som inte granskar sitt arbete såsom 

redaktioner gör i traditionella medier (Cass 2007).  

Sedan kan folk tycka och tänka som de vill vilket kan gå helt fel eftersom det kan 
resultera i ryktesspridning. - Respondent F.  

Detta kan vara ett problem för både företag och individer då känslig information kan spridas. 

Cass skriver i sin bok att sociala medier kan innebära problem då nyheter och information kan 

vara falska. Eftersom de sociala medierna inte har några etiska riktlinjer för hur omfattande 

informationen får vara kan individer och företag utsättas för kriser som är svåra att ta sig ur 

(Ibid.).  

De moderna PR-byråerna hade en annan syn på hot utifrån teknologins utveckling. De 

menade att det inte finns hot inom PR-branschen men däremot hot mot användarna av 

moderna medier då exempelvis tidningens konsumtion minskar eftersom utbudet på Internet 

ökar. Detta är ett hot då journalister granskar kritiskt vilket människor går miste av om de inte 

läser tidningarna enligt respondent A. Detta påverkar i sin tur ökning av källornas osäkerhet 

vilket gör att det i längden blir svårt att veta vad som är sant och vad som är falskt. John Cass 

(2007) tar även upp detta i sin bok. Han menar att det finns en risk med Internet då det inte 

finns någon redaktionell granskning utan det är användarna som står för källorna vilket inte 

alltid initialiseras på rätt sätt.  

Respondent B menar att det finns ett hot mot de stora PR-byråerna som utsätts för prov då de 

får nya konkurrenter. Förr var de resursstarka företagen ensamma på marknaden eftersom de 

kunde köpa sig publicitet. Detta har förändrats då även de resurssvaga företagen kan synas 

idag. Detta menar även Heath (2000) som visar på att de sociala medierna tillför ny och 

varierad teknologi vilket bidrar till bättre informationsmöjligheter. Både Heath (2000) och 

Johnson (1997) beskriver att dagens PR-bransch intagit en ”fjärde våg” vilket innebär den 

revolutionerande teknologin som påverkat kommunikationen i samhället. Respondent C 

menar att konsumenternas beteenden och konsumtionsmönster har förändrats då konsumenten 

har fått ökad makt genom framväxten av den sociala webben. Detta bidrar till att man måste 

skapa ett starkare band till medieanvändaren, vilket kräver nya arbetsmetoder. Breakenridge 

(2008) beskriver att teknologins utveckling har tillfört att organisationer har förändrats till 

alltmer komplexa nätverk. Anledningen till detta beror på att många mottagare har ändrat 

deras användning från traditionella medier till webb-baserade medier. Den utveckling som 
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Breakenridge beskriver har även tillfört att mottagarna blivit mer involverade i sändarens 

budskap allteftersom organisationerna utvecklas.  

4.5 Möjligheter 

Det finns många positiva tankar om den teknologiska utvecklingen framförallt inom PR-

branschen. De har ett yrke som innebär mycket kontakt med medier och det är en fördel för 

både traditionella och moderna PR-byråer att medierna breddas. Utvecklingen medför även 

förändringar hos många företag.  

Framtidens möjligheter är att företagen blir alltmer mänskliga, det är ingen som 
vinner på att tänka för egen vinning längre. – Respondent A.  

Detta beror på att sociala medier bygger på transparens och framväxten av teknologin bidrar 

till att människor medverkar i medierna på ett helt annat sätt än vanligt. Användarna blir 

inbjudna att delta med åsikter och tankar vilket gör att de blir engagerade. Det är ett nytt 

koncept som utvecklats i och med teknologin. För att ett företag ska vara transparent krävs det 

också att företaget arbetar utefter människors förväntningar och principer. Detta kan jämföras 

med det meningsskapande perspektivet som innebär en tvåvägskommunikation mellan företag 

och konsument med utbyte av varandras förståelse. En annan modell är konvergensmodellen 

som är inriktad på deltagarnas strävan att nå ömsesidig förståelse vilket enligt Rogers (1981) 

är en viktig komponent för att uppnå en överenskommelse mellan konsulten och klienten. 

Respondent B tycker att det finns enorm potential med sociala medier då alla individer kan få 

sin röst hörd. Det utvecklar även framsteg hos företagen som gynnar medborgare.  

Den transparens som grundar sig i sociala medier tvingar även företag och bloggare 
att bli transparenta. Jag tror att de finns otroliga möjligheter för framtiden då intern- 
och extern kommunikation i ett företag kommer gå i ihop till en helhet där 
transparensen mellan den interna och externa kommunikationen kommer bli större 
vilket gör att omgivningen kommer kunna få en inblick i hur verksamheten fungerar. 
Det är redan på väg idag då flera medarbetare twittrar om sina företag.                      
– Respondent B 

Larsson (2005)A menar att transparens har blivit ett krav hos många företag eftersom 

mediesamhället alltmer blivit till en demokrati och allmänheten kan delta i företaget på ett 

helt nytt sätt än förr. Han menar att öppenhet är väldigt viktigt i PR-branschen idag eftersom 

många företag använder sig av sociala medier vilket gör att dialoger och information är öppna 

för offentligheten.  

Den största styrkan med sociala medier är att det finns möjlighet att nå nya 
opinionsbildare och påverkare. Det medför att man idag kan kommunicera med stora 
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grupper av människor i ett sammanhang som det tidigare var svårt att nå fram i.        
- Respondent C  

De möjligheter som utvecklats och medfört att konsumenterna blir inbjudna till att delta är 

inte endast en metod inom de nytänkande PR-byråerna utan det är även centralt inom 

traditionell PR. Respondent D håller med respondent A om att mediala utvecklingen ger 

fördelar för PR-branschen. Hon använder sig av bloggar eftersom det är en direktkontakt som 

ger ett personligt intryck.   

Respondent D uttrycker även att möjligheterna med den mediala utvecklingen är positivt i 

hennes yrke som PR-konsult. Hon menar att med bloggare och kontakter på internet är det 

lättare att nå målgrupperna ”ju lättare att påverka desto bättre” – respondent D. Detta 

menar även respondent F som tidigare även tog upp hot såsom ryktesspridning inom 

teknologins utveckling. Han menar att rykten sprider sig snabbt genom sociala medier vilket 

kan användas för att undersöka hur målgruppen resonerar som sedan kan användas i en 

målgruppsanalys.  

I och med tillväxten av kanalernas spridning har möjligheten att nå ut till målgruppen 
blivit mycket bättre. – Respondent F 

Som ovanstående respondenter sagt så har den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att på 

ett enklare sätt nå människor. Detta håller respondent E med om, dock vill han understryka att 

sättet att bygga relationer på i regel inte har förändrats eftersom det fortfarande går ut på att ta 

kontakt med människor. Det är ett socialt dilemma då människor både kommer närmare 

varandra samtidigt som de glider ifrån varandra. Detta har ett samband till Anthony Giddens 

(1996) teori om hur människor skapat ett avstånd från varandra genom sociala medier. Han 

beskriver bland annat om avskiljandet mellan tid och rum samt om urbäddningsteorin. Han 

hävdar att den moderna teknologin som används skapar distanser mellan individer i samhället 

samt att de lyfts ur sina sociala sammanhang på grund av konsekvenserna som teknologiska 

utvecklingen innebär. 

Respondent E som var kritisk till PR-aktörernas användning av sociala medier tillägger trots 

allt möjligheten om att man snabbt kan få sin röst hörd i frågor som övriga medier inte vill 

skriva om. Han menar även att blogg, youtube, communites och andra liknande 

kommunikationskanaler kan i vissa fall ge ett bra genomslag för ett budskap eller en produkt.  
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4.6 Etik och moral 

Vikten av att upprätthålla etiken i PR-företagen var alla respondenter ense om. Det är en 

väldigt viktig åtgärd speciellt inom PR-branschen eftersom det handlar om att vidmakthålla 

goda relationer. Idag värnar de flesta PR-företag om sitt rykte eftersom det tidigare år har 

påpekats och diskuterats från utomstående aktörer vilket också är ett hot mot demokratin 

(Larsson 2005)B. Konsten att upprätthålla sitt rykte handlar om att bevara god etik och moral i 

sitt agerande mot allmänheten.  

Respondent A berättar att det är speciellt viktigt med etik och moral när man arbetar inom de 

sociala medierna. Detta beror på att etiken kan försummas när man lätt kan vara anonym på 

Internet. Han nämner även att många företag idag har lärt sig att det inte tjänar något till.  

Människor tar till sig mycket lättare idag och ratar företag som inte uppehåller etik 
och moral. Därför är alla företag idag väldigt uppmärksamma om att handla rätt.        
– Respondent A.  

Detta visar även Starck och Kruckenberg (1988) i sin forskning om kravet på förbättrad etik 

och ansvar i företagen. De menar att det finns ett krav av socialt ansvar hos PR-aktörer vilket 

branschen idag är medvetna om enligt respondent A. Starck och Kruckenberg (1988) beskrev 

i sin forskning att företagen inte har den kontakt med sin omgivning som de bör ha. 

Respondent B har ett exempel på detta då hon påpekar att det finns en risk med sociala medier 

då etik och moral kan försvagas vid tillexempel mutningar av bloggare. Hon berättar att hon 

varit med om att en annan PR-aktör försökt få människor att skriva om hans produkt i deras 

bloggar. Hon menar att det inte finns någon moral inom PR-branschen om företag vill att 

bloggare ska skriva bra saker om dem mot betalning.  

Meningen med sociala medier är att alla ska kunna uttrycka sina tankar och få just 
sin röst hörd. Hela grejjen försvinner om bloggare blir mutade att skriva om något.     
– Respondent B.  

Detta kan ses utifrån Starck och Kruckenbergs forskning då de menar att PR-branschen har ett 

samhällsansvar och att deras uppgift bör vara att vidta åtgärderna om gemenskapen i 

samhället som till exempel etiken på Internet.!De menar även att etiska värden är viktiga för 

ett företag eftersom det avgör om en PR-bransch är professionell samt att det klargör vilken 

relation de har till samhället.  

Respondent D menar att ett etiskt förfarande innebär att det är väldigt viktigt att vara öppen 

med vem man är på Internet. I synnerhet när PR-utövaren vänder sig till bloggare eller har 
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aktiviteter på kundernas hemsidor. Detta är viktigt för att inte vilseleda någon som tar del av 

informationen.  

Man måste vara väldigt tydlig med informationen mot bloggare, annars kan det gå 
helt galet. Man ska aldrig försöka göra något i lönndom, så länge man är ärlig är det 
inga problem att bloggarna skriver vad de vill. - Respondent D.  

Detta kopplas till kravet på öppenhet i ett företag. Enligt Larsson (2005)A är transparens en av 

de viktigaste principerna för att skapa god etik. I likhet till transparens är det minst lika viktigt 

att man har talat klarspråk och är ärlig mot mottagarna som man kommunicerar med på 

webben. Så länge man har ett ärligt budskap finns det ingen risk för hot eller att misslyckas 

menar respondent B. 

4.7 PR-branschens syn på kommunikationsteknologins framtid vad gäller sociala 

medier. 

Det har blivit ett oroligt överflöd av information på grund av kommunikationsteknologins 

utveckling, vilket gör det är svårt att få tag på människor idag.  

Medierna kommer absolut att stanna men utsträckningen kommer att minska då 
människor nog kommer att tröttna på vissa tjänster som finns idag. - Respondent D.  

Falkheimer (2003) hävdar däremot att informationsflödet och den nya teknologin får 

företagen att satsa mer för att upprätthålla relationerna med sina intressenter. Respondent B 

har samma åsikter som Falkheimer och menar att det är lättare att få tag på människor idag. 

Hon håller inte med respondent D utan menar snarare att informationsflödet skapar 

möjligheter till att nå alltfler människor på webben.  

Sociala medier kommer att stanna och utvecklas och traditionella medier kommer 
förr eller senare försvinna. Redan idag är det mindre människor som använder sig av 
traditionella medier, vilket inte är något problem då det finns stora valmöjligheter på 
internet. - Respondent B. 

Respondent B menar även att de sociala medierna har mycket kvar att ge eftersom det är 

många som ännu inte förstått vitsen med användningen av de tjänster som finns idag. Det 

finns aktörer såsom företag och organisationer som missbrukar användningen av sociala 

medier. De utnyttjar inte möjligheterna med de nya tjänsterna utan använder sig av 

traditionella metoder även inom sociala medier vilket inte lönar sig i längden. Breakenridge 

(2008) förklarar att sociala medierna innebär att engagera människor att delta i dialoger och 

på så sätt fånga mottagarnas uppmärksamhet. Hon menar att det ställs många krav på företag 

vilket medför brist på kontroll i arbetet. I en undersökning som gjordes av PRECIS år 2008 
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visade det sig att det är många PR-företag som tycker att det är svårt att hantera 

kommunikationen idag då det ställs mer krav på att vara både snabb och tillgänglig 

(Informationsindex 2008). Respondent F tror att de sociala medierna kommer att utvecklas. 

Nästa steg är att arbeta mer långsiktigt med sociala medier. - Respondent F 

Respondent A menar även att utvecklingen beror på hur de sociala mediernas efterfrågan ser 

ut hos användarna. Utvecklingen kommer med andra ord att utvecklas utefter hur 

användningen ser ut. Detta resonemang kan leda till Grunigs excellence-teori som innebär att 

man genom kommunikation försöker hitta en acceptabel lösning för att båda parterna ska vara 

nöjda och tillfreds i en så kallad win-win zon (Larsson 2001).  

Det är användarna som bestämmer hur de väljer att kommunicera och sociala 
medier kommer att utvecklas därefter. Det kommer att fortsätta så länge som de som 
är aktiva får ut något utav det. – Respondent A 
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5. Avslutande kommentarer  

Syftet med uppsatsen var att få en djupare förståelse för hur kommunikationsteknologins 

utveckling ser ut ur ett traditionellt PR-perspektiv jämfört med ett modernt PR-perspektiv. I 

detta kapitel sammanfattas resultatet utifrån de frågeställningar som presenterades i 

inledningen. Dessa behandlar hur kommunikationsteknologins utveckling och dess 

användning ser ut inom traditionella PR-byråer respektive moderna PR-byråer. Vilka hot och 

möjligheter som kan uppstå samt hur etiken påverkas i och med kommunikationsteknologin 

utveckling. Slutligen diskuteras traditionella PR-byråer respektive moderna PR-byråer syn på 

kommunikationsteknologins utveckling i framtiden.  

Undersökningen visar att det inom kommunikationsteknologins utveckling främst är de 

moderna PR-byråerna som utnyttjar interaktiva verktyg såsom sociala medier. De traditionella 

PR-byråerna föredrar istället verktyg som skapar personliga intryck som exempelvis 

personliga möten, events, pressfrukostar etc. De använder visserligen sociala medier men 

snarare som ett verktyg för publicitet och överföring av information. 

Samtliga respondenter ser på kommunikationsteknologins utveckling som en möjlighet att 

kommunicera med omgivningen framförallt genom sociala medier. Deras användning av 

sociala medier skiljer sig däremot åt eftersom de traditionella PR-byråerna använder sig av 

den nya teknologin för att hålla kontakten med kunder och organisationer samt 

informationsspridning. De moderna PR-byråerna ser däremot sociala medier som ett nytt sätt 

att skapa relationer på. Deras syn på kommunikationsteknologin skiljer sig åt eftersom deras 

verksamheter strävar efter att förmedla olika budskap. De traditionella PR-byråerna strävar 

efter att förmedla ett personligt intryck. Medan de moderna PR-byråerna vill bli 

marknadsledande genom kreativa utmaningar.  

Deras syn på kommunikationsteknologins utveckling skiljer sig även åt när det gäller krav på 

skicklighet. De traditionella PR-byråerna känner av ett ökat krav på nya tänkesätt i och med 

teknologins utveckling. De moderna PR-konsulterna ser dock positivt på dessa krav eftersom 

det bidrar till att informationssamhället blir mer demokratiskt och att företagen blir mer 

ansvarstagande. Detta beror på att kravet av ömsesidig förståelse har ökat inom PR-branschen 

generellt. Både traditionella och moderna PR-företag betonar vikten av ömsesidig förståelse 

för att uppnå och behålla goda relationer. Detta görs framförallt i utbyte av olika resursbehov. 

Ett sådant utbyte leder således till ett framgångsrikt relationsskapande med utomstående 

intressenter.  
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Hoten och möjligheterna med kommunikationsteknologins utveckling utkristalliseras av de 

argument de olika PR-byråerna för när det gäller prioriterade verktyg i sin verksamhet. De 

traditionella PR-byråerna menar att användandet av sociala medier medför en stor risk. Bland 

annat förtal och sämre kvalitet av Internets utbud då informationen som sprids samt att 

responsen av denna information är svårare att kontrollera. Vidare uttalades en annan nackdel, 

nämligen avsaknaden av redaktionell granskning som kan leda till att felaktig information 

sprids, vilket kan ses som ett demokratiskt problem. Detta betonar även de moderna PR-

byråerna men de menar istället att det främst är ett hot mot användarna av sociala medierna 

som därmed går miste om den redaktionella granskningen. De moderna PR-byråerna menade 

snarare att användandet av sociala medier kan öka demokratin i samhället då fler kan vara 

delaktiga och att felaktig information ändå uppdagas relativt fort. Vidare argumenterade de 

moderna PR-byråerna för användandet av sociala medier med att det är ett relationsbyggande 

verktyg som når personer som aktivt valt att medverka genom Internets olika tjänster. De 

traditionella PR-byråerna föredrar istället den personliga kontakten och traditionella mediers 

trovärdighet framför sociala medierna. 

De olika PR-branschernas använder de nya teknologierna mer eller mindre frekvent vilket 

präglar hur de ser på hot och möjligheter. Resultatet visade nämligen att en van användare av 

sociala medier det vill säga moderna PR-byråer såg mindre hot och mer möjligheter. Medan 

traditionella PR-byråer som inte använde sig lika mycket av sociala medier hade desto fler 

synpunkter på hot som kan uppstå. 

Transparens är en viktig komponent för PR-konsulter bland annat för att behålla sina 

relationer och för att upprätthålla god etik i företaget. Denna öppenhet blir även alltmer 

betydelsefull i och med de sociala medierna som kommunikationsteknologins utveckling 

medför. Det beror på att användarna har blivit deltagare och att de därför snabbt kan sprida 

missnöjda åsikter via Internet. Det har blivit allt viktigare för användarna att företagen 

uppehåller god etik, vilket är ett krav för att en PR-byrå ska vara legitimt eftersom ärlighet 

vara längst.  

De båda PR-byråerna var överens om att kommunikationsteknologins utveckling vad gäller 

sociala medier är ett fenomen som är här för att stanna i framtiden. Däremot har byråerna 

skilda uppfattningar om hur sociala medier kommer att utvecklas. De traditionella PR-

byråerna anser att hypen kring sociala medier kommer att minska, medan de moderna PR-

byråerna menar att kommunikationsteknologins utveckling förr eller senare kommer att ta 
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över de traditionella mediernas makt. De menar därför att nya teknologier kommer att 

vidareutvecklas och att användarnas behov och inflytande av sociala medier kommer att öka.  

Det råder olika uppfattningar om kommunikationsteknologins utveckling. De traditionella 

PR-byråerna och de moderna PR-byråernas anpassning till medierna kan relateras till Everett 

Rogers innovationsteori. Då somliga tillhör den tidiga majoriteten som anses vara innovatörer 

på området och är först med att använda de nya teknologierna. De är positiva till samhällets 

förändring och de fördelar som detta innebär. Den andra gruppen utgörs av den sena 

majoriteten som inte är insatta i de nya teknologierna men är intresserade och positiva till att 

lära sig. Sedan finns det eftersläntrarna som inte ser lika positivt på förändringen utan tycker 

att det var bättre förr. I denna undersökning framkom samtliga av de olika medieanvändarna 

som nämndes ovan. I de traditionella PR-byråerna ingick både den sena majoriteten och 

eftersläntrarna. Medan de moderna PR-konsulterna liknar innovatörer på området som är 

snabba med att prova nya produkter på marknaden. Denna teori visar hur olika PR-byråers 

syn på kommunikationsteknologin kan se ut.  

Det skulle vara intressant att forska vidare om teknologins fortsatta utveckling samt hur 

kommunikationen kommer att utvecklas i framtiden.  Ett annat forskningsområde skulle 

kunna vara att undersöka de risker som kommunikationsteknologin medför med utgångspunkt 

i Ulrich Becks teorier om risksamhället. Ett annat intressant ämne att forska om är hur PR-

branschens krishantering påverkas utav kommunikationsteknologins utveckling.  
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Bilaga. 

Intervjuguide 

INLEDANDE FRÅGOR 

Vad är din position på företaget? 

Hur länge har du arbetat inom PR-branschen? 

Berätta om er verksamhet, har ni någon speciell inriktning? 

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet? 

Hur skiljer ni er från andra PR-byråer? 

Hur definierar ni Public Relations på ert företag? 

 

KOMMUNIKATION 

Vilka kanaler använder ert företag normalt sett i sin externa kommunikation? 

Kan du ge en övergripande beskrivning av företagets externa kommunikation? 

Hur ser ni på kommunikationens digitala utveckling i ert företag? Bra, Varför? Dålig, Varför? 

På vilket sätt påverkas er externa kommunikation av utvecklingen? 

Det ställs mer krav på skicklighet i kommunikation idag. Har ni märkt av det på ert företag, 
på vilket sätt? 

Vilka hot kan uppstå genom den kommunikativa utvecklingen? 

Vilka möjligheter ser ni med den kommunikativa utvecklingen? 

Tycker ni att det kan vara svårt att arbeta med ett yrke som påverkas lätt av den mediala 
utvecklingen? 

På vilket sätt har mediala utvecklingen förändrats inom PR-branschen i allmänhet?  

Det finns idag många vägar att använda för att nå men också ge ut information. Ser du detta 
som ett hot eller möjlighet? 

 

MEDIEANVÄNDNING 

Vilka olika medier använder ni er av i yrket? Vilket använder ni mest utav? Varför? 

Hur har din användning av medier förändrats de senaste åren?  

Anser ni att det är svårare att nå ut i media idag jämfört med tidigare? Varför? 

Vad tänker du på när jag säger sociala medier? 

Hur använder sig ert företag av sociala medier idag? 



Vilka fördelar ser du med att använda sociala medier? 

Vad anser du är sociala mediers styrka? 

Vilka är sociala mediers nackdelar enligt dig? 

Vad har varit för er de största utmaningarna beträffande införandet av sociala medier? 

Hur tror du kommunikationsteknologins utveckling och sociala medier kommer utvecklas i 
framtiden? 

 

ETIK OCH MORAL 

Varför är det viktigt att uppehålla god etik och moral inom PR-branschen? 

Hur ser etik och moral ut idag i och med kommunikationsteknologins utveckling? 

Upplever du att etiken och moralen hos andra PR-byråer brister i och med utvecklingen? I så 
fall på vilket sätt? 
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