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Förord 

 
Under vår studietid har vi vid ett flertal tillfällen ifrågasatt vad skillnaden mellan reklam och 

Public Relations är. Vi har inte fått förklarat för oss vad Public Relations innebär vari vi fann 

det intressant att undersöka det. I samband med detta har vi även förundrat oss över hur ett 

företag, som arbetar med att marknadsföra andra företag, marknadsför sig själv. Public 

Relations är en viktig marknadsföringsaspekt som få personer verkar förstå sig på vilket har 

lett till att vi valt att studera området närmre.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra fem huvudrespondenter som gjort det möjligt att genomföra 

denna uppsats:  

 

  - Anna Scharin  

 

     - Göran Sachs   

 

  - Henrik Nilsson  

 

     - Gustaf Ekelund   

 

  - Ingrid Kling  

 

 

Vi uppskattar att de har tagit sig tid samt givit oss givande svar. Vi vill rikta ett speciellt tack 

till Göran Sachs som tagit sig tid att hjälpa oss med intervjuobjekt samt bidragit med förslag 

på teori till uppsatsen. Vi vill även tacka Prat PR för hjälp vi fått från dem under arbetets gång 

samt ett tack till vår handledare Navid Ghannad som har givit oss vägledning och goda råd 

under processens gång.  

 

Vi har under större delen av uppsatsskrivandet befunnit oss på två olika platser i Sverige; 

Göteborg och Stockholm, där vi gjort vår praktik som ingår i utbildningen. Uppsatsprocessen 

har haft både toppar och dalar men vi har ändå hela tiden varit fast beslutna att ro skeppet i 

hamn. Nu, sex månader efter att vi skrev de första orden, är uppsatsen äntligen färdig och vi 

har lärt oss mycket under resans gång. Bland annat har vi fått en helt annan förståelse för 

ämnet och vi hoppas att uppsatsen även ska vara värdefull för våra läsare. 

 

Halmstad, maj år 2012 

 

 

        
Julia Edvardsson   Jennie Jonasson  



 

 

Sammanfattning 
 
Titel:  PR-branschen: Branschen som inte kan marknadsföra sig själv? – En 

studie om hur PR-byråer marknadsför sig genom relations-

marknadsföring. 

 

Författare:  Julia Edvardsson & Jennie Jonasson 

  

Handledare:   Navid Ghannad 

 

Nivå:   Kandidatuppsats, Marknadsföring (15hp), VT 2012 

 

Nyckelord:   Public Relations, relationsmarknadsföring, relation, interaktion samt 

nätverk 

  

Syfte:  Syftet med studien är att få en ökad förståelse för vad Public Relations är 

samt för hur PR-byråer marknadsför sig. Avhandlingen kommer därför 

att behandla följande forskningsfrågor: 

 

 Hur använder PR-byråer sig av relationsmarknadsföring för att nå ut 

med sin kunskap till potentiella kunder? 

 Finns det skillnader i marknadsföringen beroende på byråns 

inriktning? 

 

Teoretiskt perspektiv:  Tidigare forskning inom främst relationsmarknadsföring presenteras där 

begreppet bryts ned i kategorierna relation, interaktion samt nätverk. 

 

Metod:   En kvalitativ forskningsansats med ett deduktivt angreppssätt har 

använts. Personer från fyra olika PR-byråer - Gullers Grupp, Halvarsson 

& Halvarson, JKL och Prime samt en konsult har intervjuats inom ämnet 

för att besvara våra problemställningar. 

 

Empiriskt perspektiv: I empirin presenteras de djupintervjuer som genomförts med ansvariga 

för det strategiska arbetet med marknadsföring hos respektive byrå. 

 

Slutsats:   Framtagen empiri visar att relationsmarknadsföringen är den 

grundläggande byggstenen i ett framgångsrikt PR-arbete. Det är PR-

byråernas välarbetade kontaktnät som frambringar kompetenta 

medarbetare och som i sin tur bidrar till att PR-byrån når rätt kunder. Vi 

kan konstatera att det inte finns allmängiltig beskrivning av Public 

Relations och vågar hävda att detta grundar sig i komplexiteten i PR-

aktiviteterna. Med konstaterandet av att relationsmarknadsföringen 

genomsyrar hela PR-branschen har vi kunnat åskåda att de PR-aktiviteter 

som byråerna använder sig av varierar i relation till inriktning och kund. 

Empiri belyser även att PR-branschen i dagsläget inte utnyttjar sin fulla 

potential för att marknadsföra sig, dels för att få rätt kunder men framför 

allt för att förtydliga branschens komplexitet och olika inriktningar. PR-

byråerna tenderar även att utesluta traditionell reklam och enbart 

fokusera på Public Relations i sin egen marknadsföring.  

  



 

 

 

Abstract 
 

Title:  PR-industry: The industry that cannot promote themselves? – A thesis of 

how PR-agencies use relationship marketing to promote themselves. 

 

Authors:  Julia Edvardsson & Jennie Jonasson 

 

Advisor:  Navid Ghannad 

 

Level:  Bachelor thesis in Marketing, (15 ECTS), Spring 2012 

 

Keywords:  Public Relations, Relationship Marketing, Relation, Interaction and 

Network 

 

Purpose:  The purpose of this thesis is to bring a better understanding for Public 

Relations and for how the PR-agencies promote themselves. The thesis 

will explore the following questions:  

 

 How do the PR-agencies uses relationship marketing to reach out 

with their knowledge to their potential customers? 

 Are the any differences between their promotions when it comes to 

the agencies orientation?  

 

Theoretical framework: The chapter begins with a definition of Public Relations. After that a 

framework of Relationship Marketing theory is made with headlines as 

relations, interaction and networking. 

 

Method:  A qualitative research method, with a deductive approach, has been 

implemented. Four PR-agencies - Gullers Grupp, Halvarsson & 

Halvarson, JKL, Prime and a consultant have all been interviewed on the 

subject. 

 

Empirical:  The empirical framework presents the outcome of the interviews 

framework: with the four agencies and the consultant. The respondents 

give their agencies version on how they use marketing to reach out to the 

right customers. This is presented in the same way as in the theoretical 

framework 

 

Conclusion:   Developed empirical shows that relationship marketing is the 

 primary foundation in a successful PR work. It is the PR-agencies 

 well-adapt network that generates qualified co-workers and which, 

 in turn, contributes to the right customers for the PR-agency. We 

 can establish that there is no general description of Public  Relations and 

we dare to assert that this is based on the complexity  in the PR-

activities. With the findings of that relationship marketing permeates the 

entire PR-industry, we can see that the activities that agencies use varies 

to their orientation, values and amount of trust. The empirical framework 

also highlights that the PR-industry does not use their full potential to 

acquire the right customers and especially to clarify the complex and 

different orientations. PR-agencies also tend to exclude traditional 

advertising and solely focus on Public Relation for its own marketing 

purposes.  
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1. Inledning  
 

Vi inleder studien med en problembakgrund, bestående av en introduktion till Public 

Relations som mynnar ut i en problemdiskussion kring ämnet. Följt därefter presenteras vårt 

syfte samt avgränsningar och centrala begrepp. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Allt började den 26 augusti 2011 då TV4 berättar att Carema fått betala vite för otillräckligt 

utbildad personal på Koppargården. Trycket ökar när Dagens Nyheter under oktober gräver i 

kopplingar till vinster och riskkapitalbolag som undviker svensk skatt. Bevakningen 

exploderar den 6 november 2011 då SVT sänder dokumentären ”Vi gav dem vår pappa” (van 

den Brink, 2012, s. 5-7).  

 

Detta leder till en otrolig uppmärksamhet kring Carema. Ingen kan undgå att höra talas om 

vårdbolaget. Allmänheten känner till mediedrevet. Frågan är hur många som vet att en PR-

byrå var inblandad i mediedrevet?  

 

 

 

År 2002 skrev Rawet, Dahl och Flick att det rådde en bristande förståelse för vad PR-byråerna 

arbetade med - de ansågs bedriva ett dolt arbete. PR var ett svårtolkat och outforskat fenomen 

(Larsson, 2002) och den negativa mediebilden av PR-branschen präglades av att de ansågs 

hymla med vad de arbetar med (Rawet, et al, 2002). År 2009 skrev Schmitz att Public 

Relations fortfarande är ett mysterium för många företagare.  

 

Problematiken som finns kring ämnet vi berör är att många företag uppfattar PR som diffust 

(Schmitz, 2009). De benämner PR som ´pressmeddelande och sånt´ samt tror att PR är 

samma sak som reklam (ibid.). Skillnaden mellan reklambyråer och PR-byråer kan ibland 

vara en aning svävande, men är i själva verket två helt olika kommunikationsbyråer (ibid.). 

Reklam är kontrollerad där byråerna använder sig av köpt reklamutrymme, medan PR skapar 

nyhetsvärde genom att erbjuda fakta, åsikter och bevis till oberoende parter för att människor 

ska kunna bilda sig en egen uppfattning (ibid.). Däremot har gränserna mellan de olika 

kommunikationsföretagen inte kommunicerats tydligt nog på marknaden, vilket leder till en 

skepsis hos kunderna eftersom många inte riktigt vet vad Public Relations är (ibid.). 

Begreppet PR är enligt Larsson (2002) mångtydigt och innefattar ett brett perspektiv men står 

i allmänhet för relationen mellan ledare och folket. Definitionen av PR menar Schmitz (2009) 

är som följer: 

 

”Konsten att etablera relationer med, bygga upp och bibehålla ett förtroendekapital hos, och 

nå ut med sitt budskap till de målgrupper som på ett eller annat sätt påverkar eller kan 

komma att påverka företaget” (Schmitz, 2009, 345). 

 

Fortsättningsvis tror företag att PR är kostsamt och att det kan gå åt skogen om de gör fel, 

detta bidrar därför till att företag blir fega (ibid.). Många företag förstår inte heller vikten av 

relationer utan tänker att deras nuvarande marknadsföring är tillräcklig. Företagen påstår 
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därför att de inte har tid men egentligen grundar det hela sig i att de tycker det verkar för 

komplicerat (ibid.). Utöver dessa nämnda förevändningar kräver det en del arbete för 

företagen att finna en bra PR-byrå som kräver minimal inskolning kring företagets 

verksamhet och bransch. Det är även en grundförutsättning att en god personkemi etableras 

samt att företagen har klart för sig vilken kompetens det är som företaget faktiskt behöver 

(ibid.). Utifrån ovan nämnda bedömningsgrunder blir vi därför förundrade över hur företag 

väljer sin PR-byrå när det föreligger en så problematisk bakgrund bakom - hur förmedlar 

byråerna sin kompetens till företagen när de sällan exponeras i samband med sina uppdrag? 

Hur marknadsför sig byråerna mot företagen? 

 

Sundquist (2012) skriver att en ökad transparens kring vad PR-byråerna gör och vilka klienter 

de företräder skulle skapa större förtroende och skapa ett meningsfullt engagemang hos 

allmänheten. I dagsläget tycks majoriteten av PR- och kommunikationsbyråer enbart agera på 

uppdrag av sin klient utan att inse den egna delaktigheten. Tidsskedet för att börja redovisa 

vilken uppförandekod de följer har anlänt, de bör ge sig in i debatten om hur medias 

förtroende kan upprätthållas och bli de aktörer på marknaden som de har potential till att vara 

(Sundquist, 2012). ”Kanske är det ironiskt att /.../ konstatera att sanningen om skomakarens 

barns dåliga skor i allra högsta grad också gäller PR-branschen.” (Rawet et al., 2002, s. 11) 

1.2 Problemdiskussion  
 

PR-branschen, som är specialiserad på att ge sina kunder råd om hur de ska arbeta med sin 

kommunikation, kämpar själva för att lyckas kommunicera ut vad de står för (Rawet et al., 

2002). Så sent som den 8 mars 2012 publicerades reportaget - Finns det hopp för 

PRoblembyråerna? - i Resumé
1
. I reportaget framgår svårigheter som PR-byråerna handskas 

med dagligen, det finns en osäkerhet kring branschens olika inriktningar som har präglat 

branschen av allt annat än framgång. Tillsammans med reportaget föreställdes en bild där 

byråerna representeras utefter vilken inriktning de har (se bilaga 1). Inriktningarna kan vara 

krishantering, lobbying, medierelationer etcetera och ett par av de stora PR-byråerna har nu 

beslutat sig för att slipa på sina strategier och satsa mer på specifika områden inom branschen 

(Sundling, 2012). 

 

PR-byråer besitter en unik kompetens eftersom de ställs inför varierande utmaningar där de 

tvingas till ny kunskap och ökad kompetens i arbetet de utför (Ahrnell & Nicou, 1996). De 

kan därför erbjuda kundernas företag en spetskompetens och i nästkommande led hjälpa 

företagen att utvecklas på ett mer effektivt sätt. PR-byråerna behöver övertyga kunderna om 

att de faktiskt behövs i deras kommunikativa arbete och att deras kompetens är en avgörande 

framgångsfaktor (Ahrnell & Nicou, 1996). Hur gör byråerna då i en bransch som anses så 

diffus? I Dagens Media
2
 skrivs det om PR-byråernas svårigheter kring att visa upp bra 

referenser, till skillnad från köpt media som är lättare att visa upp (Widell, 2012). Detta beror 

bland annat på att PR-byråerna säljer kunskap (Ahrnell & Nicou, 1996) och att PR-branschen 

är relativt hemlig eftersom alla samarbeten inte exponeras (Rawet et al., 2002).  

 

Enligt Hans Gennerud, ordförande för PR-branschföreningen Precis
3
, har många företag 

felaktiga förväntningar på PR. Företags bytesfrekvens av byrå kommer sjunka i takt med att 

deras PR-vana mognar (Widell, 2012). Utmaningen som finns är att tydliggöra den strategiska 

                                                 
1
 Resumé – Skandinaviens största tidning om reklam, medier och PR (www.resume.se) 

2
 Dagens Media – En affärstidning om marknadsföring och medieval (www.dagensmedia.se) 

3
 Precis – Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige, är en branschförening för konsultföretag 

specialiserade på rådgivning inom Public Relations (www.precis.se) 
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kommunikationens roll (Rawet et al., 2002). Kommunikation har utvecklats till en 

affärsmässig funktion som är avgörande för företagens framgång. År 2001 inledde Precis ett 

långsiktigt arbete kring nyttan av kommunikation och det mervärde som experterna skapar 

med att se över och förnya hur PR-branschen ser sig själva och vad de kommunicerar. Arbetet 

handlade om probleminventering, branschens etiska ramverk samt skapandet av arbetsnormer 

(Rawet et al., 2002). Normerna som har fastställts har olika syften. Först och främst för att 

skapa en homogenitet kring branschens sätt att tala om Public Relations och genom det bidra 

till att det skapas en tydligare bild av den. Det kommer förhoppningsvis att leda till att kunder 

och medarbetare lockas samt att en allmän respekt skapas för professionen (Rawet et al., 

2002). 

 

Melzer (2012) berättar att PR-branschen ständigt växer samt att konkurrensen ökar. Valet av 

PR-byrå är viktigt i samma mening som att valet av rätt kund är viktigt för PR-byråerna 

(Westander, 2011). För att PR-byråer ska få de kunder de vill förknippas med måste de kunna 

förmedla sina värden och värderingar för att kunderna ska förstå att deras kompetens är 

viktig. PR-byråer behöver skapa sig en tydlig bild över vad just de är specialiserade på och 

vad de kan utbilda kunderna inom (Westander, 2011). Strategierna har, enligt Grönroos 

(2002), över tiden gått från massmarknadsföring till relationsmarknadsföring. 

Relationsmarknadsföringen sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum (Gummesson, 

1998; Grönroos, 2002; Holmlund, 1997) och föreskriver effektiviteten av att investera i 

långvariga relationer med kunder (Zinkhan, 2002). Alvesson (2004) menar att 

relationsmarknadsföring får en stor betydelse på grund av den svårighet som existerar för att 

marknadsföra professionella tjänster. Problematiken är även att kundernas image blir PR-

byråns image, vilket innebär att PR-byråer måste bli bättre på att marknadsföra sin kompetens 

så att de får efterfrågan från rätt kund (Hagan, 2011). Detta leder oss in på vårt syfte med 

studien: 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för vad PR är samt för hur PR-byråer 

marknadsför sig. Avhandlingen kommer därför att behandla följande forskningsfrågor: 

 

 Hur använder PR-byråer sig av relationsmarknadsföring för att 

nå ut med sin kunskap till potentiella kunder? 

 

 Finns det skillnader i marknadsföringen beroende på byråns 

inriktning? 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa vår studie till enbart PR-byråer och kommer inte behandla andra 

kommunikationsbyråer. Uppsatsen kommer inte heller ta fokus på hur omgivningen ser på 

PR-byråernas varumärke utan på hur aktivt PR-byråerna själva anser att de marknadsför sig 

för att attrahera kunder. Vi kommer enbart fokusera på teorier som är kopplade till 

relationsmarknadsföring. 

 

 

1.5 Centrala begrepp 
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Reklam - Reklam är köpt medialt utrymme som är helt kontrollerad (Schmitz, 2009).  

 

Public Relations – ”Konsten att etablera relationer med, bygga upp och bibehålla ett 

förtroendekapital hos, och nå ut med sitt budskap till de målgrupper som på ett eller annat 

sätt påverkar eller kan komma att påverka företaget” (Schmitz, 2009, s.349). PR handlar om 

ryktet – resultatet av vad du gör, vad du säger och vad andra säger om dig (Tench & 

Yeomans, 2009). 

 

PR-byrå – Konsultföretag som är specialiserade på rådgivning inom PR i syfte att skapa och 

underhålla uppdragsgivares relationer med publiker såsom potentiella kunder, personal, 

samhälle, marknad och ägare [1]. En PR-byrå erbjuder kunskap som produkt och hjälper 

andra företag som är i behov av kunskap för att lösa ett problem eller utveckla något 

(Anonymous, 2006). 

 

Kunskapsföretag - Företag som inte är standardiserade utan istället kreativa, starkt 

individberoende och komplext problemlösande (Ahrnell & Nicou, 1996). 

 

Relationsmarknadsföring - Relationsmarknadsföringen sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum (Gummesson, 1998) och skapar samt underhåller på så vis starka 

relationer med kunder och intressenter (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008) 

 

Relation - En relation förutsätter att olika parter står i kontakt med varandra (Gummesson, 

2002). 

 

Nätverk - Ett nätverk uppstår när det bildas ett flertal komplexa relationer (Gummesson, 

2002). 

 

Interaktion - De olika parterna i en relation utför aktiviteter och samspelar med varandra 

(Gummesson, 2002).  
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Public Relations 
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2. Teoretisk referensram 
 

Vi inleder teorikapitlet med en kort förklaring av Public Relations och av PR-byråer som 

kunskapsföretag. Det ger, i sin tur, en inblick i varför relationsmarknadsföring är viktigt för 

byråerna varpå vi därför kommer behandla detta ämne i teorikapitlet. Kapitlet behandlar 

sedan relationsmarknadsföringen med dess tre underkategorier; relation, interaktion och 

nätverk.  

 

 

2.1 PR-byråer som kunskapsföretag 

2.1.1 Definiera Public Relations 

 

Rent definitionsmässigt har begreppet Public Relation en tydlig grundinnebörd, nämligen att 

skapa och sköta goda relationer med omvärlden (Larsson, 2002). Doyle (2006) definierar 

Public Relations (benämns fortsättningsvis som PR) som de aktiviteter som företaget åtar sig 

för att kommunicera med sina intressenter. ”Konsten att etablera relationer med, bygga upp 

och bibehålla ett förtroendekapital hos, och nå ut med sitt budskap till de målgrupper som på 

ett eller annat sätt påverkar eller kan komma att påverka företaget” säger Schmitz (2009, 

s.349). PR handlar om ryktet – resultatet av vad du gör, vad du säger och vad andra säger om 

dig, menar Tench och Yeomans (2009). Samtidigt skrivs det om hur PR-branschen ständigt 

möts av skepsis då branschen inte lyckats förtydliga vad de jobbar med (Larsson, 2002; 

Rawet, et al, 2002; Schmitz, 2009).  

 

PR-branschen ger sig i uttryck i olika aktiviteter (Doyle, 2006). Dessa aktiviteter kan generera 

i att media lyfter fram en positiv och övertygande bild av kundens företag och kan genom 

utformning av en positivt associerbar kommunikation, utmynna i ett skapande och 

förstärkande av företagets image. Aktiviteterna inom PR kan vara att influera politiker och 

tjänstemän eller att ge rådgivning till ledningsgrupper gällande viktiga samhällsfrågor kan 

vara inriktningar (ibid.). PR kan fortsättningsvis förse press och media med högeffektiv 

kommunikation, skapa medvetenhet och intresse hos allmänheten samt påverka specifika 

segment. Krishantering och förbättringsarbete gällande image är också något branschen 

erbjuder (ibid.). I figuren nedan kan PR-branschens olika huvudaktiviteter beskådas.  

 

 

 

 

Figur 1: PR department structured in functions 

(Tench & Yeomans, 2009, s.29) 

 

Almqvist och Wilson (2000) menar att det finns olika aktiviteter inom PR som lätt förväxlas 

och tolkas olika. För att försöka förtydliga dessa aktiviteter ger Almqvist och Wilson (2000), 

Schmitz (2009) och Kotler et al (2008) oss en förklaring på de olika aktiviteterna. Intern 

kommunikation, är kommunikation inom företaget som har som syfte att stödja och motivera 

medarbetarna (Kotler et al., 2008). Business-to-Business, är företagets förmåga att skapa 

värdefulla relationer med andra företagskunder. Samhällsrelationer, är företagets förhållning 
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till samhälle och omgivning (ibid.). Investor Relations bestås av företagets relationer till 

aktieägare, börs samt finansiella intressenter (Almqvist & Wilson, 2000). Lobbying/PA är 

företagets förmåga att främja och influera politikers åsikter och beslutsfattare. 

Marknadskommunikation är företagets förmåga att utbyta information med allmänheten 

(ibid.). Utöver dessa aktiviteter som visualiseras i figur 1 förekommer ett flertal andra 

aktiviteter som är värda att nämnas, nämligen: Medierelationer, som behandlar företagets 

förhållning till media (ibid.). PR-Event som ger företaget chans att få journalister att uppleva 

och skriva om företagets nyhet (Schmitz, 2009). Krishantering är företagets förmåga att 

förbereda kunden inför en potentiell kris samt hanterandet av krisen vid inträffandet. Den 

avslutande aktiviteter som förekommer inom PR-arbetet är marknads-PR, som är ett företags 

aktiviteter som syftar till att stödja marknadsföringen av företagets produkter (ibid.). Flertalet 

av dagens medelstora företag har en avdelning som ansvarar för företagets PR och de större 

företagen anlitar allt oftare oberoende PR-byråer till att sköta deras svåra och viktiga uppdrag 

(Doyle, 2006). Precis som Ahrnell och Nicou (1996) förklarar ovan kan PR-byråer erbjuda en 

spetskompetens där deras kommunikativa arbete är en framgångsfaktor för företag. I figuren 

nedan kan PR genomslagskraft bevittnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Role of the publicrelations practitioner 

Modellen handlar om vilken marknadsföring som ger bäst avkastning på investerat kapital. 

(Tench & Yeomans, 2009, s. 45) 

2.1.2 Tjänsteföretag & Kunskapsföretag 

 

Med frånvaro av fysiska produkter klassificeras PR-byråer som tjänsteföretag (Doyle, 2006). 

Enligt Doyle (2006) karaktäriseras tjänster genom att de är abstrakta, att de produceras och 

konsumeras samtidigt och att de är svåra att standardisera (se figur nedan). Att tjänsten är 

abstrakt medför en oförmåga att utvärdera köpet på förhand, vilket betyder att kvalitet och 

upplevelse av köpet förblir okänt tills tjänsten är genomförd (ibid.).  

 

Detta förorsakar att influering via word-of-mouth ökar då kunden söker något konkret att göra 

sin bedömning på (Doyle, 2006). Det är då inte ovanligt att frågor kring personalen lyfts. 

Personalen är av yttersta vikt för ett tjänsteföretag då kunden dömer byrån efter hur kontakten 

mellan kundens företag och byråns personal yttras och hur personalen beter sig. 

Heterogeniteten medför att kvaliteten för en tjänst varierar då den påverkas av personalen som 

utför den. Doyle (2006) menar att tjänsten därför noga måste sköta om sina relationer med 

existerande och potentiella kunder. 

 
 

Figur 3: Abstrakt och konkret dominans 

(Doyle & Stern, 2006, s.349) 
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Ahrnell och Nicou (1996) utvecklar begreppet tjänsteföretag ytterligare och menar att det 

även finns så kallade kunskapsföretag. Ett kunskapsföretag är ett tjänsteföretag och har 

därmed samma grundförutsättningar. Skillnaden är att konsulterna säljer kunskap och 

produktionen av kunskap står i centrum för konkurrenskraften (Ahrnell & Nicou, 1996). I 

lärande organisationer är den mest framträdande resursen intellektuellt kapital (Gummesson, 

1998). Typiskt för kunskapsföretag är att de inte är standardiserade, de är istället kreativa, 

starkt individberoende och komplext problemlösande (Ahrnell & Nicou, 1996). 

Kunskapsföretag är företag med anställda specialister som är konsulter, revisorer, mäklare 

med mera. Det som kännetecknar ett kunskapsföretag är att dess klienter är i behov av 

kunskap för att lösa ett problem eller att utvecklas (Ahrnell & Nicou, 1996). PR ses allt mer 

som en integrerad strategi, där många företag ser PR som ett naturligt sätt att hjälpa till att 

utbilda snarare än att sälja (Anonymous, 2006). Kunskapssäljarnas roll är att initiera och driva 

förändringar genom att vara en slags innovatör, katalysator eller mentor (Ahrnell & Nicou, 

1996).   

2.2 Relationer  
 

Att kunna hantera sociala relationer är viktigt inom kunskapsintensiva företag (Alvesson, 

2004). När tjänstens kvalitet eller värde är svårbedömt blir personen som erbjuder tjänsten 

extra betydelsefull för affären (ibid.). Doyle (2006) är av samma åsikt då han menar att ett 

företag alltid bör betrakta relationer med kunder som underliggande syfte för varje försäljning 

och förhandling. Kotler et al (2008) menar att företag kan öka sin lönsamhet genom goda 

relationer även till samarbetspartners, författarna bedömer att det i dagens samhälle är 

nödvändigt för att skapa bästa möjliga värde för kunden. Figuren nedan visar hur företag kan 

öka sin marknadsföringskraft genom relationer. Figuren visar att det är kunskap som är PR-

byråns råvara och det är utmanarna och pitcherna som bidrar till kunskapsutveckling samt 

konkurrenterna som ökar köpkraften. Medarbetarna medverkar till ökad marknadsföring av 

företaget samt deras goda relationer inom branschen som medför till att värde skapas för 

kunden (ibid.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: The 8 Cs competitive domain. 

(Kotler et al, 2008, s. 397) 

  

Relationsmarknadsföringen är ett attraktivt koncept då den väver in olika delar av 

marknadsföring och erbjuder värde både för kunden och företag (Zinkhan, 2002). 
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Relationsmarknadsföringen sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum (Gummesson, 

1998; Grönroos, 2002; Holmlund, 1997) och förespråkar effektiviteten av att investera i 

långvariga relationer med kunder (Zinkhan, 2002). Relationer förutsätter att olika parter står i 

kontakt med varandra, nätverk uppstår sedan när det bildats ett flertal komplexa relationer och 

interaktion innebär att parterna i relationerna samspelar och utför aktiviteter med varandra 

(Gummesson, 1998). Nackdelen med relationsmarknadsföringen är att den är kostsam både 

ekonomiskt och tidsmässigt, samt att det kan vara mer fördelaktig för kunden när det finns ett 

flertal företag som konkurrerar med sina priser (Zinkhan, 2002).  

 

Relationer förutsätter att olika parter står i kontakt med varandra och omfattar aktiviteter av 

marknadsföringsmässig art, utbyte av resurser såsom produkter och kunskap samt att 

människor som interagerar med varandra påverkas och påverkar varandra (Gummesson, 

1998). Relationer utgör grunden för all marknadsföring (Gummesson, 1998) och 

relationsmarknadsföringen ger möjlighet till konkurrenskraftiga fördelar eftersom den skapar 

starka band med kunden (Zinkhan, 2002). Den nära relationen kan vara fördelaktig för båda 

parter och genererar mest när både kunden och företaget är intresserade av fördelarna som 

relationen medför (ibid.).  I relationsmarknadsföring betonas kundlojalitet där den trogna 

kunden aktivt marknadsför leverantören i slutändan (Gummesson, 1998). Den sociala 

relationen personerna emellan blir avgörande (Alvesson, 2004). Fokus bör därför ligga på att 

främja kundrelationen och kvaliteten på tjänsterna (Grönroos, 2002).  

2.2.1 Kundkännedom 

 

Kunden är inte nödvändigtvis på jakt efter den byrån som är störst på marknaden, utan snarare 

efter den byrån de har information om samt i fall det tilltänkta byrån kan övertyga kunden om 

att de har förmåga att lösa just deras problem (Ahrnell & Nicou, 1996). Att belysa kundens 

situation, debattera kring kundens frågor samt att attrahera kunden genom noggrann 

utformning och presentation av erbjudandet är avgörande (ibid.). Konsulterna bör se till att 

skaffa sig kundkännedom för att kunna identifiera kundens behov och därmed kunna hjälpa 

dem på bästa sätt (Grönroos, 2002). En dialog mellan byrån och kunden där konsulterna är 

lyhörda rekommenderas (ibid.). Kunskapen måste utvecklas i relation till ett behov för att den 

ska bidra till kundens affärsmässiga mål (Ahrnell & Nicou, 1996). För att upprätthålla 

kundkännedom är regelbunden kontakt med kunden att rekommendera (Ahrnell & Nicou, 

1996). 

 

Kundvärdet i en kunskapstjänst är kunskapsföretagets förmåga att beskriva och tydliggöra hur 

de kan hjälpa kunden att på ett kvalitativt sätt nå ett resultat. Ahrnell och Nicou (1996) menar 

att kunskap är abstrakt och enligt Alvesson (2004) tenderar kunden att lägga mer vikt vid 

personen som erbjuder tjänsten när det kommer till en tjänst vars kvalitet eller värde är svårt 

att bedöma. Det gäller att vara medveten om vilka resultat som kan skapas för kunden, vara 

självsäker och ha förmåga att sälja sin kunskap. Detta i form av förslag på förbättringar till 

kunden som matchar företagets kompetens (ibid.). Kunderna önskar att kunskapsföretagen ska 

kunna tala om vilka problem de är bra på att lösa, ge dem aha-upplevelser som få dem att 

förstå sina förändringsbehov (Ahrnell & Nicou, 1996). Tjänsten skapas inte förrän efter 

kunden bestämt sig för att köpa den (Alvesson, 2004). Byråerna bör, under pågående uppdrag, 

skaffa sig information om andra potentiella projekt, som de kan sälja i samband med 

avlöningen från föregående uppdrag (ibid.). Alvesson (2004) menar därmed att 

marknadsföringen görs i samband med det aktuella uppdraget. Resultat är också svårt att 

förutspå eftersom effekterna kanske inte visar sig förrän på längre sikt (ibid.). Här är 

kunskapsföretagens uppgift att hjälpa kunden att uppfatta sitt behov av förändring och viljan 

att söka en lösning (Ahrnell, & Nicou, 1996).  
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2.3 Interaktion   
 

Interaktion innebär att parterna i en relation utför aktiviteter och samspelar med varandra 

(Gummesson, 1998). Samarbete är ett avgörande bidrag till marknadsföringen och kan leva i 

miljöer med olika grad av konkurrens, vilket innebär olika förutsättningar för förhållandet 

(Grönroos, 2002). Långsiktigt samarbete är en grundsten i relationsmarknadsföringen, en lång 

relation blir effektivare och skapar intensitet (Gummesson, 1998). Däremot kan det enligt 

Gummesson (1998), i vissa fall, vara lönsamt att bryta en relation. 

 

Människor som interagerar med varandra påverkas och påverkar varandra (Gummesson, 

1998). Ett kunskapsföretag förknippas extra mycket med sina kunder eftersom samarbetet blir 

något konkret för allmänheten att relatera till i en så abstrakt bransch (Ahrnell & Nicou, 

1996). Kundernas image färgar av sig på företaget vilket medför att imageskapande kunder är 

viktiga (Ahrnell & Nicou, 1996). Det är kunskapsföretagets val av kund och kundvärde som 

är grundpelarna i deras affärsidé (Ahrnell & Nicou, 1996). De skapar sin framtid genom sina 

val av målgrupp, kund och uppdrag och dessa val går hand i hand med företagets affärsidé 

och strategi (ibid.).  

 

Hela kunskapsföretagets framgång beror på personalen hävdar Ahrnell och Nicou (1996), 

varpå Doyle (2006) menar att felrekrytering kan ha förödande konsekvenser. Eriksson (2005) 

förklarar att det är av relevans att personalstyrkan är medvetna om vilka värderingar 

organisationen vill förmedla för att kunna kommunicera ut rätt budskap till marknaden när de 

söker samarbeten med nya kunder. I nästa led lockar kunderna både till sig nya kunder och 

kompetenta medarbetare (ibid.). Fel kunder kan därmed också ha förödande konsekvenser för 

företaget (Ahrnell & Nicou, 1996).  

 

En väsentlig del i företaget är att skapa målbilder av sina framtida kunder genom att 

visualisera en idealkund som alla enas om (Ahrnell & Nicou, 1996). Därefter bör de befintliga 

kunderna granskas efter dessa kriterier. Aspekter som - vilka kunder har en image som bidrar 

till vår image, vilka kunder ger oss vidare affärskontakter och vilka kunder vill vi inte ha - bör 

besvaras (ibid.). Med hänvisning till den sistnämnda frågan är kunskapsföretag i den unika 

situationen där de faktiskt kan välja vilka kunder de vill ha och det finns en mängd olika skäl 

till varför de också bör göra det (Alvesson, 2004). Kunskapsföretag bör ta företagsimagen på 

allvar då imagefrågor blir extra betydelsefulla inom kunskapsföretag eftersom kunskap är av 

en så osynlig karaktär (ibid.). 

2.3.1 Offentliggöra samarbeten 

 

I reklambranschen, där relationerna mellan kunskapsföretag och kund är betydligt mer 

exponerade, tillfrågas troligtvis kunderna allt oftare efter bra konsultrekommendationer 

(Ahrnell & Nicou, 1996). Med förutsättning att samarbetet varit framgångsrikt för kunden 

rekommenderas sannolik byrån/konsulten vidare (ibid.). Samtidigt kan PR-konsulterna inte 

alltid vara öppna med vilka kunder de har samt vad de gör för dem (Rawet et al., 2002). Det 

finns dock en rädsla för att avslöja verksamheten för konkurrenterna menar Ahrnell och 

Nicou (1996), det gäller att vara klok i valet av vad, hur och till vem företaget låter dela med 

sig av den interna kunskapen (ibid.).  
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2.3.2 Förtroende 

 

Ahrnell och Nicou (1996) är övertygade om att kunskapsföretag når framgång när företagets 

medarbetare lyckas skapa förtroende hos kunden. Gummesson (1998) menar sedan att det är 

förtroendet som mäter styrkan i relationen mellan byrå och kund, ofta vet kunden bara delvis 

vad de köper och då gör de det i förtroende för den de köper av (ibid.). Förtroende grundas i 

företagets förmåga till problemlösning och till att ta vara på nya möjligheter, kompetensen 

kring kunskapsintensiva tjänster måste demonstreras av sina specialister för att förtroende ska 

genereras (Ahrnell & Nicou, 1996). Det gäller att vända ut och in på traditionella 

marknadsföringsaktiviteter och införskaffa insikter om att det krävs ansvar från samtliga på 

företaget för att upprätthålla kundrelationer (Ahrnell & Nicou, 1996). Utvecklingen av PR-

branschen har stor betydelse för människors bristande tillit och relation till risk (Larsson, 

2002). Medieutvecklingen är central för denna samhällsutveckling och dess betydelse för 

människors tillit är problematisk (ibid.). Grönroos (2002) menar att om kunden har tillförlit 

till sin PR-byrå skapas värde för denne.  

2.3.3 Image, rykte & word-of-mouth 

 

Almqvist och Wilson (2000) diskuterar kring att företag bör ha en tydlig bild över vilka de är 

och vilken inriktning de har. De exemplifierar med en webbyrå inte fick lov att delta i en 

marknadsöversikt av företag som arbetare med e-handel på grund av att allmänheten inte hade 

en korrekt uppfattning av företaget. Författarna diskuterar även om att valet av PR-byrå blir 

enklare för företaget om byråns inriktning är tydliggjord (ibid.). Schmitz (2009) skriver om 

image, som även kan benämnas som anseendet eller ryktet i omgivningen. Företagsprofilen är 

hur företaget uppfattar sig själva och vad de vill förmedla ut till sina intressenter. Företag 

strävar i regel efter att imagen och profilen ska överensstämma, men så är tyvärr inte alltid 

fallet (Schmitz, 2009).  

  

Enligt Werner Runebjörk (2006) säljer en konsult inte enbart sin kunskap, utan även sig själv 

som person. Byrån, som konsulten är anställd på, kan vara relativt anonymt för kunden. 

Konsulten är den som dagligen interagerar med kunden, inte själva byrån i sig. Framtoning, 

specialisering och kärnvärden är avgörande för vilken framgång som uppnås (ibid). Werner 

Runebjörk (2006) förklarar vidare att dagens arbetssökande attraheras av arbetsgivare med 

tydliga visioner. Företag skapar förtroende om de lyckas förmedla sin personlighet och beröra 

de intressenter de vill ha en relation med. Att driva ett företag utifrån starka värderingar och 

en tydlig företagskultur kallas för employee branding 
4
 (ibid.).  

 

Werner Runebjörk (2006) menar att det i vissa situationer är nästintill omöjligt att fatta ett 

beslut utifrån den information som erbjuds. Besluten avgörs många gånger via andra kanaler 

och oftast den kanal som vi hyser något slags förtroende för. Valet kan exempelvis grunda sig 

i att någon är områdesexpert, någon som har liknande värderingar som oss själva, någon som 

är öppen med vad de gör eller kanske någon som attraherar oss (Werner Runebjörk, 2006). 

Vardagliga konversationer består till viss del av informationsutbyte i form av intryck, åsikter 

och rekommendationer av erfarenheter (Silverhart, 2007). I marknadsföringssammanhang är 

denna typ av informationsutbyte en marknadsföringsmetod som benämns word-of-mouth 

(ibid.).  

 

 

                                                 
4
 Employee Branding – Företagsledare använder starka personligheter inom företaget till att förstärka företagets 

anseende (Kotler et al., 2008) 
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Word-of-mouth är extra viktigt inom tjänstebranschen eftersom det är svårt att marknadsföra 

en tjänst då den är abstrakt (Boyd Posey, Yarborought Layden & Neuby, 2009). Word-of-

mouth påverkar varumärkeskännedomen, attityderna och preferenserna i valet (Werner 

Runebjörk, 2006). Ju viktigare köpet är för kunden, desto mer inverkan har word-of-mouth 

menar Boyd Posey et al (2009). Kunskapsutvecklingen har en bundenhet till social interaktion 

och kontaktytor (Alvesson, 2004). Med det menar Alvesson (2004) att vikten av att ha 

kopplingar till aktörer som kan bekräfta ens kunskapsintensitet är stor. En person framstår 

som kunnig när andra kunniga personer bekräftar detta (ibid.). Prindle (2011) konstaterar att 

PR-branschens rykte är ömtåligt och word-of-mouth är viktigare nu än någonsin. 

2.4 Nätverk   

2.4.1 Internt 

 

Holm (2002) menar att ett strategiskt tänkande gällande framför allt val av marknad, 

kommunicering av utbud samt att tänka på sin image är avgörande. För att lyckas bör 

kompetenta medarbetare införskaffas (ibid.). Ett företags kompetens kan liknas vid en 

magnet, vilket i detta sammanhang motsvarar att kompetent personal drar till sig kunder 

(Ahrnell & Nicou, 1996). Kunskapsföretag lever på att sälja sin kunskap, vilket i samma 

mening betyder att de lever på en känslig, flyktig och opåtaglig tjänst som riskerar att 

försvinna på ett ögonblick. Den enda vägen till överlevnad är att ständigt fylla på med ny 

kunskap. Personalen är företagets främsta resurs (ibid.). “Kompetens är den samlade effekten 

av förmågan och viljan att klara av en uppgift eller aktivitet.” (Ahrnell & Nicou, 1996, s. 

135) 

 

Evans (2012) skriver att en ny uppsättning av yrkesmässig personal behövs inom PR och 

menar att det inte finns många andra branscher som har behövt förnya sig så mycket som PR-

branschen. Det behövs experter som kan förstärka kärnverksamheten och konkurrera med det 

breda utbudet som finns inom branschen (ibid.). Det digitala utbudet som uppstått på 

marknaden erbjuder stora möjligheter för PR-byråer att överleva. PR-byråerna arbetar hårt för 

att sälja in sig till samma medarbetare och uppdrag som finns inom de digitala byråerna. Detta 

medför utmaningar i att skapa välutformade inom företaget, så kallade in-house team, samt att 

skaffa färdigheter att möta kundernas behov och bygga meningsfulla relationer med experter 

inom komplimenterande verksamheter (ibid.). En kompetent och hängiven personalstyrka är 

en nyckelresurs för serviceverksamheter då de bygger kontaktytan med kunderna, bevakar 

omvärldens svängningar och är organisationens ansikte utåt (Normann, 2000). 

2.4.2 Externt 

 

Nätverk uppstår när det bildas ett flertal komplexa relationer (Gummesson, 1998). Vid val av 

person eller företag som ska utföra en abstrakt tjänst tenderar människor lita på sina 

personliga kontakter och rekommendationer (Ahrnell & Nicou, 1996). Kunden är ute på 

okänd mark och är lyhörda innan de gör sina val. Om någon avråder till att ta kontakt med en 

person eller ett företag följer kunden, med största sannolikhet, detta råd (ibid.). Ur 

kunskapsföretagets perspektiv påvisar detta hur viktigt det är med ett bra kontaktnät samt att 

människor talar väl om företaget. Att medvetet bygga upp personliga relationer är nödvändigt 

i dagens samhälle. En stor del av affärer inom kunskapsbranschen börjar med att en person 

kände en annan person (ibid.). Vanligtvis utnyttjar professionella serviceföretag sina 

kontakter och indirekta relationer för att finna nya uppdrag (Alvesson, 2004). Med anledning 

av att tjänster, i de flesta fall, säljs via rekommendationer är det avgörande om det är 

auktoriteter i branschen som gör rekommendationen (Ahrnell & Nicou, 1996).  I 
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relationsmarknadsföring betonas kundlojalitet där den trogna kunden aktivt marknadsför 

leverantören i slutändan (Gummesson, 1998). Det är opinionsbildarna i detta sammanhang 

som förmedlar åsikter och sprider information inom kompetensområdet. Därav bör 

uppmärksamheten riktas mot just dem (Ahrnell, & Nicou, 1996). Kunskapsföretaget bör ta 

initiativ till att styra deras uppfattning istället för att lämna det åt andra (ibid.). “Ingen fisk blir 

fet av att simma i egna stim. Vårda de kontakter som kunderna har förtroende för och inte 

enbart de egna branschkontakterna” (Ahrnell & Nicou, 1996, s. 78).  

 

Sociala medier är kommunikationskanaler som öppnar möjligheter för användare att 

kommunicera och knyta kontakter direkt med varandra över internet och kan ge sig i uttryck i 

bloggar och internetforum såsom Facebook och Twitter (Carlsson, 2009). Enkelt förklarat är 

sociala medier plattformar där människor ges möjlighet till interaktion sinsemellan. I 

arbetslivet kan sociala medierna användas för att skapa kontaktnät, medvetandegöra sin 

kundgrupps köpbeteende och finna nya vägar mot att rekrytera rätt medarbetare (Carlsson, 

2009). Sett till PR-byråernas användning av sociala medier kan det vara till stor hjälp när det 

gäller att bredda målgruppen för allt från opinionsbildning, kommunikation och direktkontakt 

med omvärlden samt kontaktskapande med bloggare (ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Egen utformad figur som visualiserar strukturen av det teoretiska innehållet.  
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3. Metod 
 

I följande kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga under genomförandet av studien. Här 

presenterar vi våra val av metoder och för en kritisk argumentation kring varför vi gjort 

dessa val. 

 

 

3.1 Deduktiv & Induktiv 
 

Det finns två olika ansatser att välja mellan i genomförandet av en studie (Jacobsen, 2002). 

En deduktiv ansats utgår från teorin för att sedan undersöka om empirin stämmer överens med 

teorin. Här menar Jacobsen (2002) att det är enkelt att missa viktig information eftersom 

undersökaren utgår ifrån vad författaren skrivit och därmed eftersöks endast empiri som 

stödjer detta. Med en induktiv ansats är tanken att ha ett helt öppet sinne och inte lägga in 

värderingar i insamlingen av empiri, varpå utgångspunkten är verkligheten. Dock menar 

Jacobsen (2002) att det är näst intill omöjligt att skapa en induktiv ansats då det är naivt att tro 

att det går att göra en undersökning med ett helt öppet sinne. Eftersom vi fann det nödvändigt 

att vara pålästa innan vi tittade på verkligheten skapade vi vår intervjuguide utifrån vår 

teoretiska referensram och genomförde därefter våra fem djupintervjuer. Metoden vi använde 

oss av stämmer väl överens med den ansats som Jacobsen (2002) benämner som deduktiv. 

Med hänsyn till kritiken mot denna ansats som Jacobsen (2002) beskriver, försökte vi ha ett 

öppet sinne när vi ställde öppna frågor som vi hoppades skulle leda till väntad som såväl 

oväntad och viktigt information.  

3.2 Kvalitativ & Kvantitativ 
 

Vår uppsats är enligt Jacobsen (2002) av en beskrivande karaktär eftersom vi valt att titta på 

hur byråerna marknadsför sig mot sina potentiella kunder och därefter undersöka likheter och 

skillnader inom branschens inriktningar för att få en ökad förståelse. Eftersom vi valde att 

fördjupa oss i ett ämne vi inte hade så stor kännedom kring utgick vi från en metod som skulle 

komma att ge oss en djupare förståelse för ämnet och som gav möjlighet till ny information. 

Detta ansåg vi skulle göras bäst om vi begränsade oss till att undersöka ett fåtal respondenter. 

Vi beslutade därför att från början bygga vår uppsats på en kvalitativ studie eftersom vi ansåg 

att våra frågor krävde djupare svar där följdfrågor sågs som nödvändigt för att få mer 

förståelse kring ämnet. 

 

Vid beskrivande forskning är den mest lämpliga metoden den kvalitativa ansatsen enligt 

Jacobsen (2002). En deduktiv ansats kan användas tillsammans med den kvalitativa metoden 

eftersom den utgår från både teori och empiri (ibid.) och därmed inte begränsar vilken 

information som samlas in. I den kvalitativa ansatsen undersöks ett fåtal enheter för att kunna 

gå mer på djupet och skapa klarhet i ett ämne där det endast finns lite kunskap (Backman, 

2008; Jacobsen, 2002; Saunders, Lewis & Thornill, 2009). Jacobsen (2002) menar att fördelen 

med denna metod är att en öppenhet och en intern giltighet uppnås i svaren. De enskilda 

respondenterna ger djupgående svar vilket möjliggör nyanserade svar och kopplingar. Vid 

kvalitativa ansatser förekommer en närhet i undersökningen, vilket är lämpligt då avsikten 

ofta är att få mer djupgående svar (ibid.). Vi anser därför att en kvalitativ metod är bra då det 

finns relativt lite skrivit om PR-byråers marknadsföring. I den motsatta kvantitativa metoden 

finns, enligt Jacobsen (2002), nämligen risken att generalisera redan i intervjuguiden vilket vi 

ville undvika.  Dock menar Jacobsen (2002) att kvalitativa undersökningar inte får någon 
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extern giltighet då det oftast är för få respondenter för att kunna generalisera svaren. 

Ytterligare nackdelar med en kvalitativ ansats är att det är resurskrävande (ibid.). Det finns 

även en risk för att en intervjuareffekt förekommer eftersom undersökaren och respondenten 

samtalar med varandra vilket kan innebära att intervjuaren påverkar respondentens svar 

(ibid.). Vi valde därför att inte läsa in oss för mycket i ämnet innan våra intervjuer då vi ville 

minimera intervjuareffekten i största möjliga utsträckning och undvika att styra intervjun och 

respondentens svar. Därav togs beslutet att genomföra intervjuerna förhållandevis tidigt under 

uppsatsprocessen, dels för att få fram en relevant vinkling på uppsatsen och dels för att 

minska risken att förbise viktig information. Vi var alltså medvetna om nackdelarna med 

denna metod, som enligt Jacobsen (2002) bland annat är svåröverskådlig information, risken 

för subjektiv analys och risken för att undersökningen aldrig blir klar på grund av en stor 

flexibilitet. Backman (2008) och Jacobsen (2002) är dock överens om att flexibiliteten en 

kvalitativ ansats ger undersökaren kan vara bra då det ger undersökaren friheten att ändra sin 

problemformulering under arbetets gång utefter vilka svar som kommer in. Vårt 

ämnesområde krävde flexibilitet eftersom problemformuleringen förändrades i och med att ny 

information samlades in. 

3.2.1 Fallstudier 

 

Fallstudier lämpar sig när frågorna hur och varför ska besvaras (Yin, 1994). Våra 

problemställningar ville besvara frågorna hur PR-byråer marknadsför sig mot sina potentiella 

kunder genom relationsmarknadsföring och om det finns skillnader på byråernas 

marknadsföring beroende på deras inriktning. Det syftar till att undersöka hur de bedriver sin 

marknadsföring för att nå rätt kunder. En fallstudie är även lämplig när det fokuseras på 

sociala relationer, vilket passar bra då vi ämnar behandla relationsmarknadsföring. Vi anser 

därför att vår undersökning uppfyllt de kriterier som krävs för att definieras som en fallstudie. 

En fallstudie påminner mångt och mycket om en berättelse, med undantaget att fallstudiens 

två huvudegenskaper är direkta observationer och systematiska intervjuer (ibid.). Backman 

(2008) menar att fallstudier är att föredra när man vill gå djupare inom ett ämne. Styrkan i 

fallstudien är att författaren själv kan välja hur många insamlingsmetoder, intervjuer och 

observationer hen vill använda (Yin, 1994). Vi valde att använda oss av fem personliga 

djupintervjuer och därför passad en fallstudie bra in i vår studie. De fyra byråerna är olika 

inriktade i branschen och den femte, som är en konsult, bidrar till ett objektivt hänseende till 

de andra respondenterna. Nackdelar som finns med att använda sig av en fallstudie är att 

författaren kan påverka studiens inriktning på grund av de tvetydliga svar som kan ges, samt 

att det lämnar dåligt med utrymme för generalisering (Yin, 1994). Detta var vi medvetna om 

och vi har inte haft några ambitioner att varken påverka inriktningen eller att generalisera. En 

fallstudie kan lätt förväxlas med en kvalitativ studie, men bör inte göra det eftersom 

fallstudier kan baseras på både kvalitativ och kvantitativ information. Med andra ord, en 

fallstudie behöver inte alltid baseras på direkta observationer (Yin, 1994). Fördelen med 

fallstudier är att den inte enbart tar undersöker vilka resultaten är utan även öppnar upp för 

möjligheten att förklara varför vissa resultat uppstår (Yin, 1994). 

 

Denna studie är inte heltäckande eftersom den inte täcker alla områden inom branschen vi valt 

att undersöka. I intervjuerna som genomförts har vi valt de personer som har störst kännedom 

för PR-byrån marknadsföring och det har varit personer med olika befattningar i alla fallen. 

Vi anser dock inte att det nödvändigtvis är VD:n som vet mest om marknadsföringen och tror 

därför inte att detta på något vis har påverkat utfallet av studien.  
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3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata 

 

Primärdata är en förstahandskälla som samlas in genom främst intervjuer, observationer eller 

frågeformulär och görs av undersökaren själv, utan mellanhänder (Jacobsen, 2002). Vi 

använde fallstudier eftersom syftet består i att få en ökad förståelse för hur marknadsföringen 

fungerar i PR-byråerna och varför de gör som de gör. Intervjun är den viktigaste 

informationskällan i en kvalitativ undersökning Yin (2007). Enligt Jacobsen (2002) är det 

tidskrävande att genomföra individuella besöksintervjuer, men att detta är att fördra när 

relativt få enheter undersöks. Jacobsen (2002) menar vidare att intervjuer passar bra när syftet 

är att få fram enskilda personers perspektiv på ämnet, därför valde vi att använda oss av detta. 

De första små intervjuerna som genomfördes togs inte med i uppsatsen då de mer tillförde en 

insikt i ämnet och lade en grund till kommande intervjuguide.  

 

Under våra djupintervjuer valde vi en semistrukturerad intervjuform. En semistrukturerad 

intervjuform innebär att en intervjuguide skrivs och sedan fungerar som en mall med ämnen 

som ska tas upp under själva intervjun (Jacobsen, 2002). Genom att välja just denna 

intervjuform fungerar frågorna som förslag och riktlinjer som öppnar upp för möjlighet till 

följdfrågor samt motverkar att frågor utelämnas (ibid.). Vår intervjuguide är baserad på viss 

teori samt utifrån vårt intresse för att undersöka hur PR-byråer når sina potentiella kunder. 

Vår önskan har därför varit att hålla intervjun så öppen som möjligt för att öppna upp för 

möjligheten till annan viktigt information som vi inte kunnat förvänta oss i ett tidigare stadie. 

Vi utformade därför en intervjuguide som gav oss möjlighet till omformuleringar samt 

följdfrågor under samtliga intervjuer. Vi har inte haft dolda avsikter med intervjuerna utan 

har, inför samtliga intervjuer, upplyst respondenterna om studiens syfte.  

3.3.1.1 Val av företag 

 

Det är, enligt Ejvegård (1996), viktigt att vara noggrann i sitt val av respondent eftersom 

intervjuer är en omfattande undersökningsmetod som tar tid att sammanställa och genomföra. 

Vår tanke var först jämföra en PR-byrå med en reklambyrå, men valde sedan att ha samma 

bransch för studien, då den annars hade blivit allt för okoncentrerad.  

  

Företag: Intervjuperson: Befattning: Datum & Plats: Karaktär: 
 

Gullers Grupp 

 

Anna Scharin 

 

Delägare 

2012-03-16, Gullers Grupp, 

Stockholm 

Personligt möte 

 

Halvarsson& 

Harlvarson  

 

Gustaf Ekelund 

 

Marknadsförings- 

ansvarig 

2012-03-23, Halvarsson& 

Halvarson, Stockholm 

Personligt möte 

 

Sachs  

Kommunikation 

 

 

Göran Sachs 

 

Konsult 

2012-03-16,  

café utvalt av Sachs, Stockholm 

Personligt möte 

 

JKL 

 

 

Henrik Nilsson 

 

Managing Director 

1012-03-23,  

JKL, Göteborg 

Personligt möte 

 

Prime 

 

Ingrid Kling 

 

Ansvarig egna kanaler 

2012-03-30,  

Prime, Stockholm 

Personligt möte 
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De fallföretag vi valt att intervjua är Gullers Grupp, Halvarsson & Halvarson, Prime, JKL och 

Göran Sachs, erfaren konsult inom branschen - dessa intervjuobjekt valdes av olika 

anledningar. Gullers Grupp, Sachs samt Halvarsson & Halvarson valdes då vi kommit i 

kontakt med dem under vår utbildnings tillhörande praktik och det blev därför en form av 

bekvämlighetsval. Byråerna är dock, trots bekvämlighetsvalet, högst relevanta för 

undersökningen, speciellt då Gullers Grupp valdes ut till årets PR-byrå föregående år. Efter 

dessa tre inledande genomförda intervjuer fick vi en större insikt i PR-branschen och valde 

därför ut de resterande fallföretag utefter branschens inriktningar, då vi fått tips genom 

snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär att vi inspirerats av respondenterna att kontakta 

andra respondenter som kan vara intressanta för undersökningen (Jacobsen, 2002). Denna 

metod låg alltså till grund för kontaktandet av fler byråer, men inriktningen på dessa avgjorde 

vilka som valdes. Vi kom att ta kontakt med Prime samt JKL. En annan nämnvärd anledning 

till varför vi valde just JKL var för att ett intresse väckts när vi upptäckte att de inte skyltar 

med vilka kunder de har. Detta var intresseväckande eftersom resterande fallföretag verkade 

följa helt andra premisser när det gäller att exponera sina samarbeten. Detta såg vi som en 

avvikande strategi för branschen och därmed intressant för vår undersökning.  

 

För att få en omfattande beskrivning av ett fenomen som verkar uppfattas olika från person 

till person valde vi att prata med personer med olika befattningar kopplade till 

marknadsföringen på de olika byråerna. Detta för att se om de har en enhetlig syn på hur deras 

byrå marknadsförs, samt bör marknadsföras. För att få ytterligare en variabel i 

undersökningen frågade vi även en fristående konsult, som inte är bunden under någon byrå, 

om hans strategier för att marknadsföra sig. En vidare förklaring till varför vi valt att ha en 

konsult är, som vi nämnt ovan, ett medvetet val för att vi ville få ett objektivt hänseende på 

studien. När vi säger att vi vill ha ett objektivt hänseende menar vi att Göran Sachs kan 

tillföra ett annat synsätt på frågorna eftersom han inte är bunden till någon av byråerna. Sachs 

svarade på frågorna utifrån sina tidigare erfarenheter i branschen. På så sätt anser vi att han i 

vissa fall kan styrka vissa påståenden och i andra fall även tydliggöra vilka skillnader det 

finns inom branschen. Eftersom Göran Sachs är en erfaren PR-konsult anser vi att hans 

åsikter har en tyngd i studien som gör den än mer trovärdig.  

 

Dessa intervjuobjekt har alla gemensamt att de jobbar med PR, men skiljer sig åt i inriktning. 

Vi anser att detta är bra då vi därmed fått ett bredare perspektiv och på så vis även kan se om 

inriktningen har betydelse för hur de marknadsför sig. Främst valdes dessa byråer alltså med 

hänsyn till deras olika inriktningar. Att de vänder sig till olika kunder fann vi intressant för att 

se om det medförde skillnader i tillvägagångssättet för marknadsföringen. Byråerna är 

lokaliserade i Stockholm och Göteborg, vilket vi inte ansåg vara en avgörande faktor i studien 

eftersom samtliga fallföretag, trots placering av kontor, verkar på samma marknads. Vi kunde 

inte, utifrån fallföretagens kunder samt relationsmarknadsföringen teorier, urskilja några 

skillnader och valde därför inte att låta studien ta närmre hänsyn till det. En annan aspekt av 

våra val är hur stora byråerna är. Vi har enbart undersökt större byråer och har därför ta 

hänsyn till att utfallet i studien skulle kunna sett annorlunda ut om vi valt mindre byråer. Att 

intervjua fem stycken byråer såg vi som en lagom mängd för att kunna göra en jämförande 

undersökning, men vi insåg också att vi utifrån dessa företag inte kunnat få ut en 

generaliserande slutsats då undersökningen endast representerar ett fåtal byråer på 

marknaden.  

3.3.1.2 Intervjuer 

 

Vår målsättning var att ha endast personliga intervjuer. Fördelen med personliga intervjuer är 

att undersökaren kan uppfatta reaktioner och kroppsspråk (Jacobsen, 2002). Dock bör miljöns 
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påverkan tas i beaktning. Respondenten kan bli påverkad av vart intervjun äger rum (ibid.). 

För att respondenten skulle känna sig trygg valde vi att möta dem på hemmaplan, antingen på 

deras jobb eller i annan miljö som respondenten föredrog (ibid). Nackdelen med en personlig 

intervju är dock den så kallade intervjuareffekten som handlar om att personen som intervjuar, 

medvetet eller omedvetet, kan komma att påverka intervjuobjektet (Jacobsen, 2002). Vi var 

medvetna om detta och har försökt mildra det genom att genomföra intervjuerna så tidigt som 

möjligt i arbetet med uppsatsen, just för att inte själva bli allt för påverkade av teori inom 

ämnet. För att kunna återge intervjuerna noggrant valde vi att spela in dem. Vi tyckte det var 

bra att inte lägga all uppmärksamhet på att anteckna allt respondenten säger under intervjun, 

och vi tror även mycket missas vid anteckningar. Vi är medvetna om den eventuella 

obekvämhet som kan uppstå för respondenten när denne vet att hen blir inspelad. Därför 

frågade vi först om lov till att använda bandning av intervjuerna.  

 

En form av intervju är den fokuserade intervjun. Detta är en öppen intervju som pågår ungefär 

i en timme och antar formen av en dialog (Yin, 2007). Jacobsen (2002) förespråkar att en 

intervjuguide ska börja med allmänna frågor till respondenten. Om intervjun börjar med för 

precisa frågor finns det en risk att undersökaren enbart erhåller svar på de frågor den anser är 

viktiga och inte det som respondenten anser är viktigt (ibid.). Vid en fokuserad intervju ska 

intervjuaren enligt Yin (2007) ställa frågorna så att respondenten uppfattar samtalet som en 

vanlig dialog utan uppsatta frågor, trots att det finns en struktur (ibid). Detta för att få ut 

respondentens syn på saken. Intervjumetoden har dock medfört en aning olika djupgående 

svar från respondenterna inom vissa frågor. Detta var vi medvetna om och valde att nöja oss 

så länge vi fått svar på frågan, då vi ville hålla oss till den vanliga dialogen som Yin (2007) 

förespråkar och därmed inte styra samtalet med allt för många styrande frågor. Det var bra 

med en deduktiv metod i hänseendet att det medförde en viss struktur i frågorna. Att ha en 

helt öppen intervju kan bli svårhanterligt (Jacobsen, 2002). Detta för att intervjuaren inte vet 

vad som kommer sägas under intervjun och att risken för irrelevant information ökar (ibid.). 

Det krävs struktur för att kunna hantera informationen. Vi använde oss av den fokuserade 

intervjun där vi satt upp vissa kategorier att utgå från för att hålla oss till relevant information, 

men också för att underlätta hanteringen och jämförelsen av den insamlade informationen 

vilket Jacobsen (2002) förespråkar.  

 

Att informera respondenten om syftet med undersökningen kan vara bra då det medför att 

respondenten håller sig till ämnet under intervjun, men kan också vara bra att hålla dolt då 

respondenten annars kan uppge falsk fakta (Jacobsen, 2002). Vi valde att berätta vad intervjun 

skulle komma att handla om, men meddelade respondenterna att vi helst inte skickade ut 

några frågor innan intervjun. Detta för att vi inte ville att respondenterna skulle svara på ett 

allt för övertänkt och eventuellt säljande sätt, utan att de i och med oförberedelsen skulle 

svara så ärligt som möjligt. Dock ville Prime och Halvarsson & Halvarson ändå ha alla frågor 

innan intervjun, vilket vi fick respektera. Detta kan ha haft inverkan på intervjun och bör tas i 

beaktning. Respondenterna fick godkänna materialet efteråt för att de skulle känna sig trygga i 

att vi använde oss av deras uttalanden och refererade till deras svar. De fick även vara 

anonyma om de ville, men vi meddelade de redan när kontakten togs att vi helst ser att de inte 

är anonyma. Vi utgick från samma intervjuguide (se bilaga 2) i alla intervjuerna, men fick 

ändra någon fråga när det kom till intervju med Göran Sachs eftersom han inte representerar 

någon byrå. Sachs bidrog dock med ett objektivt synsätt av de andra medverkande PR-

byråerna, utan att under intervjun veta vilka som ingick i undersökningen. Under intervjuerna 

försökte vi att båda två medverka, men fick dock göra någon intervju på egen hand. Detta kan 

haft viss inverkan på utfallet, men vi försökte ha dessa intervjuer i slutet, då vi redan visste 

ungefär vad vi ville ha ut av intervjun och dessutom kände oss lite mer bekväma i rollen som 
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intervjuare.  

 

I sammanställningen av empirin har vi valt att endast ta med de svar från intervjuerna som är 

relevanta för undersökningen. För att underlätta för läsaren har vi även strukturerat upp 

empirin efter de kategorier - relationer, interaktion och nätverk - som utgjorde teorikapitlet 

och inte efter de olika intervjuerna i sig. Vi har alltså plockat citat och fakta ur intervjuerna, 

men vi har återgett den relevanta informationen bokstavligen.  

3.3.2 Sekundärdata 

 

Det har inte skrivits mycket om PR-byråers marknadsföring utan desto mer om 

marknadsföring i sin helhet samt vad en PR-byrå gör och hur de marknadsför andra företag. 

Därför har det varit svårt att hitta teorier kring detta, vilket har resulterat i att vi lagt desto mer 

krut på vårt empirikapitel. Där upptäckte vi att relationsmarknadsföringen hade en central del 

i marknadsföringsstrategierna, och kom därför att bygga vårt teorikapitel kring detta ämne.  

 

Forskaren blir beroende av information som finns, information som är framtagen av någon 

annan och som därmed nödvändigtvis inte garanterat är ett direkt svar på den aktuella 

frågeformuleringen (Holme & Solvang, 1997). Sekundärdata är, i motsats till primärdata, 

insamlad av andra forskare vilket innebär att materialet ofta är inhämtad för att besvara en 

annan problemformulering än den i uppsatsen (Jacobsen, 2002). Då vi använt både primär- 

och sekundärdata kompletterades och kontrollerades fakta med varandra. 

 

Databasen på Högskolan i Halmstad har varit källan till de flesta av våra artiklar. Vi har även 

använt oss av sökverktyget Retriever 
5
som funnits på en av våra praktikplatser. Detta verktyg 

scannar av internet på alla artiklar, i både digital och tryckt form, som skrivits om ämnet som 

eftersöks. I avsikt att förtydliga PR-branschen har vi även gjort ett aktivt val att ha med fakta 

från branschtidningar, då detta ger uppdaterad insyn i branschens komplexitet. Vi är medvetna 

om att detta inte är vetenskapliga artiklar, om än granskade, vilket medför att vi inte kommer 

analysera kring dessa fakta.   

 

Sökord vi använt har varit följande; Public Relations, PR-byrå, PR-agancy, PR-bransch, PR-

industry, relationsmarknadsföring, Relationship Marketing, kommunikationsstrategier, 

kommunikation, relations, kunskapsföretag, Service Business. 

3.3.3 Analysmetod 

 

Hermeneutiken och positivismen är två olika forskningsperspektiv som kan tillämpas i en 

studie (Kvale & Brinkmann, 2009). Det positivistiska perspektivet används primärt vid 

tolkning av siffror och skapar en möjlighet till generalisering (Jacobsen, 2002), medan det 

hermeneutiska perspektivet tillämpas när skribenterna vill göra en förståelsebaserad metod 

och studera, samt tolka, information i ord (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har valt en 

hermeneutisk analys eftersom vi använt oss av en deduktiv ansats och vill beskriva vårt valda 

ämne på djupet samt genomföra en tolkning av intervjusvaren i ett skriftligt utförande (ibid.).  

 

Det första steget i analysprocessen av intervjuerna var att transkribera informationen och 

färdigställa ett empiriskt kapitel som senare kom att ligga till grund för analysen (Patel & 

Davidsson, 2011). Det som sker vid en transkribering är att informationen inte blir densamma 

                                                 
5
 Retriver – Retriever är Nordens ledande leverantör av mediebevakning, verktyg för redaktionell research, 

medieanalys och företagsinformation (http://retriever.se/om-retriever.html).  

http://retriever.se/om-retriever.html
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i skriftspråk som i talspråk eftersom kroppsliga uttryck försvinner (ibid.). En viktig aspekt i 

sammanhanget är därför att inleda analyseringen i ett tidigt stadie för att motverka att tankar 

och intryck från intervjun går till spillo (Patel & Davidsson, 2011). Det är även avgörande för 

studien att få en tydlig översikt samt en röd tråd för att senare kunna urskilja likheter och 

olikheter mellan teori och empiri (ibid.). Vårt tillvägagångssätt var därför att färdigställa 

transkriberingen omedelbart efter intervjuerna samt att sedan försöka skapa oss en tydlig bild 

av materialet och urskilja en röd tråd. Vi insåg att samtliga av våra djupintervjuer kretsade 

kring relationsmarknadsföringsteorin och valde därför att strukturera den empiriska och den 

teoretiska referensramen utifrån relationsmarknadsföringens olika beståndsdelar. Under 

sammanställningen av empirin använde vi oss av meningskoncentrering, vilket enligt 

Jacobsen (2002) innebär att svaren kortas ner till sådant som är väsentligt för studien.  

 

Vi valde att inte redovisa intervjuerna gruppvis, utan att presentera svaren utifrån våra 

huvudrubriker samt under respektive företagsrubrik. Detta medför att analysen får ett 

lättöverskådligt flöde samt att upprepningar undviks. Det ger också en struktur i arbetet då 

teori, empiri och analys följer samma mall. Analysmetoden vi valt att använda består av två 

delar, en inomfallsanalys där PR-byråerna analyseras mot teorin, samt en mellanfallsanalys 

där vi analyserar PR-byråerna och PR-konsulten mot varandra för att kunna dra slutsatser 

kring om det finns skillnader på hur de marknadsför sig inom branschen. Detta har vi vävt 

ihop under de olika rubrikerna i vårt analyskapitel. Det var ett aktivt val att inte dela upp 

analysen efter dessa två analysmetoder, då vi som ovan nämnt ville följa samma rubriker och 

undvika upprepningar. 

3.4 Validitet, Reliabilitet & Trovärdighet 
 

Jacobsen (2002) skriver att resultaten av en undersökning av kvalitativ karaktär kritiskt ska 

granskas i giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Även Bryman (2011) menar att 

det finns kriterier som ökar trovärdigheten för en kvalitativ studie; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet.  

 

Jacobsen (2002) menar att validitet är att empirin ska vara giltig och relevant, att empirin mätt 

det som ska mätas och att informationen uppfattas som relevant. Författaren menar att 

reliabilitet uppnås genom att undersökningen ska genomföras på ett trovärdigt vis (ibid.). 

Trovärdigheten är även ett viktigt kriterium i kvalitativa undersökningar menar Bryman 

(2011). Gällande tillförlitligheten ifrågasätts om undersökningen inkluderat en representativ 

del av studiens forskningsområde. Våra val av intervjupersoner bidrar till hög tillförlitlighet 

eftersom vi genomför intervjuerna med ägare eller marknadsföringsansvariga personer på 

samtliga utvalda byråer, dock är vi medvetna om att alla respondenter kan tala i säljande 

syfte. Överförbarheten innebär att resultatet av studien kan appliceras på andra studier inom 

samma forskningsområde (Bryman, 2011). Det anser vi att våra resultat kan göra såvida PR-

byråer ingår som forskningsobjekt. Pålitligheten ifrågasätter huruvida ett granskande synsätt 

antagits (Bryman, 2011), vilket vi anser att vi har haft genomgående under hela studien. Den 

sista delen är konfirmerbarheten som ifrågasätter hur objektiv forskaren varit vid 

undersökningen och hur mycket personliga värderingar kommit att påverka slutsatserna 

(Bryman, 2011). Vi har inte lagt ner några vidare personliga värderingar mer än att vi tagit 

med oss lärdomarna från våra praktikplatser, som legat som en nödvändig grundkunskap 

under arbetet med studien.  

 

Intervjuguiden testades på VD:n på en utomstående PR-byrå och intervjuerna som därefter 

genomfördes med fallföretagen kom att spelas in. Dessa två metoder medför en starkare 
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validitet då brister i intervjuguiden kunnat upptäckas samt att uttalanden och kommentarer 

under intervjuerna med fallföretagen blivit korrekta. Även att respondenterna fått kontrollera 

innehållet i efterhand stärker giltigheten. För att erhålla reliabilitet har vi varit noga med vilka 

personer vi intervjuat i form om att se till deras befattningar och erfarenheter. Vi har sökt 

information i granskade vetenskapliga artiklar och använt oss av böcker som är skrivna av 

forskare inom ämnet. För att öka hela trovärdigheten för undersökningen är hänvisningar till 

tidigare forskning inom ämnet att föredra, och en bra struktur av texten ökar trovärdigheten 

(Bryman, 2011).  

3.5 Källkritik 
 

Jacobsen (2002) menar att all data som samlas in kritiskt skall granskas utifrån vart data 

kommer ifrån och vilka eventuella fel som kan finnas i forskningen. Angående våra källor har 

vi försökt utgå nästan uteslutande från böcker och artiklar, istället för internetsidor, för att få 

granskad fakta. Artiklarna har vi främst hämtat från databaserna på Högskolan i Halmstad, 

men även från Retriever.se. Dock är vissa källor äldre exemplar av böcker, vilket kan haft viss 

inverkan på vår sammanfattning eftersom branschen vi undersöker ständigt förändras. Vi 

hävdar dock att de allra äldsta källorna enbart beskriver grundläggande teorier kring 

kunskapsföretag och relationsmarknadsföring och ser därför inte de äldre källorna som något 

nämnmärkningsvärt problem. Vad gäller företagen vi intervjuat tycker vi att vi fått tag i rätt 

personer och relevanta organisationer. Dock är vi medvetna om intervjuareffekten och även 

att vi utifrån vår undersökning inte kan generalisera då vi intervjuat endast ett mindre antal 

byråer. Risken att respondenterna talat på ett medvetet eller omedvetet säljande sätt skall 

också tas i beaktning då dessa innehar ledande positioner inom marknadsföringen på 

respektive byrå och därmed kan ha för avsikt att framhålla byråerna på ett tilltalande sätt.   
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4. Empirisk referensram 
 

Vi inleder empirikapitlet med en kort företagspresentation. Därefter följer empiri från 

samtliga företag där vi valt att nämna våra respondenter vid efternamn. Kapitlet följer 

samma struktur som teorikapitlet. Empirin består primärt av information från våra fem 

personliga djupintervjuer, samtidigt som det på ett fåtal ställen vävs in sekundär empiri i 

form av information från deras hemsidor. Slutligen sammanställer vi 

marknadsföringsaktiviteterna för de olika byråerna i en jämförande tabell. 

 

 

4.1 Företagspresentationer 

4.1.1 Gullers Grupp 

 

Gullers Grupp grundades år 1989. De är 48 konsulter på Gullers Grupp som 

arbetar som strategiska kommunikationsrådgivare och är alla aktieägare i byrån. 

Gullers Grupp är inriktade på miljö, infrastruktur, livskvalitet, läkemedel, cases, 

medier och varumärke, och är branschledande när det gäller myndigheter, 

kommuner och landsting. Gullers Grupp har sin nisch inom sjukvården och blev Årets Byrå 

2011. Vårt intervjuobjekt Anna Scharin är delägare, konsult och projektledare på Gullers 

Grupp sedan år 2001. Medarbetarna på Gullers Grupp är mestadels seniora och har jobbat 

många år som kommunikatörer. Under intervjun framkommer att de börjat anställa lite yngre 

människor, men att det blivit en del av imagen att vara seniora (A. Scharin, Personlig 

kommunikation, 2012). 

 

Grunderna på företaget är en platt organisationsstruktur, gemensamt ägande, gemensamt 

ansvar, liten byråkrati och främjande av samarbete. Gullers Grupp hjälper sina kunder att 

utveckla kommunikation, skapa lösningar samt bygga långa starka relationer. Deras vision är 

att utveckla sina kunders kommunikativa kompetens, vilket ska göra dessa företag till de 

främsta inom respektive bransch eller verksamhetsområde [2]. 

 

 
“Public Relations, det är ingenting man har, 

det är någonting man skapar genom att 

bygga sitt företag. Det är hur man 

uppfattas av omvärlden” 

 

(A. Scharin, Personlig kommunikation, 16 mars, 2012) 

 

4.1.2 Halvarsson & Halvarson 

 

Halvarsson & Halvarson grundades 1995 och erbjuder en samlad kompetens inom 

varumärkesbyggande företagskommunikation [3]. Det 115 medarbetarna som 

arbetar på företaget har en komplett uppsättning av tjänster inom finansiell 

kommunikation. Byrån erbjuder allt från finansiell kommunikation, Investor 

Relations och Public Affairs till digital kommunikation, krishantering och medieträning (G. 

Ekelund, Personlig Kommunikation, 2012). Deras heltäckande resurser ger byrån möjlighet 

att klara av alla typer av uppdrag och har därför en bred kundportfölj av både små och stora 

företag [3]. 
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Personen vi valt att intervjua heter Gustaf Ekelund och är Senior Advicer på Halvarsson & 

Halvarson. Vi fick under intervjun förklarat för oss att det finns två delar av branschen, 

Halvarsson & Halvarsons del arbetar mycket med Corporate Communication, alltså 

varumärke och företagskommunikation vari deras PR-arbete därför blir lite mer restriktivt. 

Den andra sidan är marknadssidan där Ekelund menar att företag generellt sett är mer öppna 

med sina samarbeten.  

 

 
“Det är en spännande bransch och det gäller att  

hitta sin nisch och göra det man är bra på.  

Vi är breda och djupa och det är vår styrka” 

 

(G. Ekelund, Personlig kommunikation,  

23 mars, 2012) 

 

4.1.3 Prime 

 

Prime grundades år 1998 och består dels av Prime PR och dels av analys- och 

strategiföretaget United Minds som är ett systerbolag till Prime sedan mitten av 

2000-talet. Tack vare dessa två bolag blir Prime en fullservicebyrå. Företaget har 

idag 140 medarbetare och växer kontinuerligt. Prime erbjuder Corporate 

Communication där de stödjer ledningsgrupper i intern såväl som i extern kommunikation, de 

erbjuder Public Affairs där de jobbar med offentliga upphandlingar samt traditionellt 

lobbyingarbete. Prime arbetar även med marknadskommunikation där de arbetar med mer 

traditionella PR-kampanjer och slutligen har de en trend- och analysdel via United Minds.  

 

Personen vi valde att intervjua heter Ingrid Kling och ansvarar för ett par 

marknadsföringskanaler på Prime, bland annat rekryteringsprocessen. Det specifika PR-

arbetet på Prime är just att de är en fullservicebyrå, de kan alltid erbjuda det breda i alla 

projekt de går in i, de behöver inte rikta in sig på en specifik del (I. Kling, Personlig 

Kommunikation, 2012). Prime genomför uppdrag för uppdragsgivare inom alla branscher och 

deras affärsstrategi är att uppnå affärsresultat och verksamhetseffekter för sina uppdragsgivare 

[4]. 

 
“Public Relations is a strategic communication process  

that builds mutually beneficial relationships between  

organisations and their publics” [4] 

 

 

4.1.4 JKL 

 

JKL grundades 1985 och arbetar med strategisk kommunikation. JKL har kontor i 

alla nordiska länder och ingår i ett stort kommunikationsföretag som heter Groupe 

Publics som är ett av världens största med 45 000 anställda i koncernen. I Sverige 

arbetar ungefär 55 konsulter och i JKL Group är de idag 125 konsulter. 

Utgångspunkten när JKL startades var att de, helt enkelt, ville möjliggöra för näringslivet att 

förstå politiken [5]. JKL jobbar inom tre olika områden, dels Public Affairs, alltså politisk 

opinionsbildning, Corporate Communications som är intern och extern kommunikation, 

medieträning, budskapsträning och slutligen finansiell kommunikation som kan vara IPOs, 
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alltså börsinstruktioner, företagstransaktioner och köp & sälj, VD-stöd, krishantering och 

krisstöd (H. Nilsson, Personlig Kommunikation, 2012).  

 

Den person som vi valde för intervjun var Henrik Nilsson, Managing Director på JKL i 

Göteborg. Under intervjun får vi förklarat för oss hur svårt det kan vara att förklara vad 

strategisk kommunikation är, varför det kostar och varför det inte kostar - det PR-byråer gör 

är diffust. Nilsson menar att det inom reklambranschen är så mycket enklare att visa vad 

reklambyrån gör eftersom det är mer konkret och företagen kan se att - den reklamen har jag 

köpt. PR är mer komplicerat eftersom företagen istället måste säga - den här rådgivningen har 

vi köpt (H. Nilsson, Personlig Kommunikation, 2012).  

 
“Vi är rådgivare till företagsledningar från de flesta branscher  

kring hur kommunikation kan bidra till att uppnå affärsmål.  

Vi arbetar med att bygga och bevara organisationers  

förtroendekapital gentemot olika publiker, vi föreslår  

lösningar och vi bidrar till att de genomförs” [5]. 

 

 

4.1.5 Göran Sachs 

 

Göran Sachs är i grund och botten civilekonom och började på Nordiska Kompaniet 

AB, där han tog hand om personaltidningen och blev internt informationsansvarig. 

Därefter blev Sachs upplockad av Jerry Bergström, PR-legenden på den tiden, och 

var 10 år på BNL Information som International Director, sedan 5 år som Senior 

Account Executive på Burson-Marsteller, ett internationellt PR-konsultföretag. Efter det blev 

Sachs headhuntad till informationsdirektör i företag ASP AB. Tre år senare bildade Sachs 

konsultföretaget Göran Sachs Kommunikation AB där han är nu jobbar som Senior Advisor. 

Sachs har även skriver boken Från PR till relationik (1976).  

 

Sachs förklarar under intervjun att PR-branschen såg annorlunda ut för några år sedan. Då 

jobbade PR-byråerna i huvudsak inom fyra olika områden; interninformation, 

marknadskommunikation, Public Affairs och Inverstor Relations. Nuförtiden är byråernas 

mer nischade. Sachs exemplifierar med att Prime, som är en av Sveriges största byråer, har en 

tydlig specialisering och nisch inom marknadskommunikation och produkt-PR. Halvarsson & 

Halvarson är ekonomi- och IT orienterade, och JKL arbetar över hela registret. Han menar att 

det hör till saken att JKL har gått ett steg vidare eftersom de har ett eget dotterbolag som heter 

MSL. Alla marknadskommunikationsuppdrag går dit och alla corporateuppdragen går till JKL 

(G. Sachs, Personlig Kommunikation, 2012). 

 

 
“Efter 25 år i branschen är det fortfarande svårt att 

 svara på vad PR är.” 

 

(G. Sachs, Personlig kommunikation, 16 mars, 2012) 

 

 

“Public Relations går ut på att bygga upp och vårda goda relationer internt och med 

omvärlden. Goda relationer skapas genom engagemang, trovärdighet, kontinuitet och sunt 

förnuft. Varje företag eller organisation av någorlunda format har en kommunikationsuppgift 

eftersom just kommunikationen skapar och underhåller de värden som gör deras produkter 

eller tjänster efterfrågade” [6]. 
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4.2 Relationer 

4.2.1 Gullers Grupp 

 

Gullers Grupp använder seminarier som en kanal för att bygga relationer. De föreläser och 

besöker olika seminarier, främst för att skaffa kontakter, berättar Scharin. Gullers Grupp 

arrangerar även frukostmöten för sina kunder. Där diskuterar de olika teman i samklang med 

ett kundcase, kunden blir på så vis ett marknadsfönster för Gullers Grupp. Scharin berättar 

även att de håller i utbildningar på Uppsala Universitet och på Informationsföreningen för de 

nya kommunikatörerna. Almedalsveckan
6

 är en annan viktig marknadsföringskanal för 

Gullers Grupp. Scharin förklarar att Almedalsveckan innebär interaktion med ett flertal av 

deras kunder. Scharin berättar att de skriver vårdrapporter för sina kunder vilket innebär att de 

är med och bevakar olika seminarium för sina kunders räkning.  

 

I huvudsak är det upphandlingarna som för kunderna till Gullers Grupp. Därmed läggs det ner 

mycket tid på just upphandlingar, som i sin tur fungerar som ett trackrecord
7
 för kunderna och 

blir som ett självspelande piano, menar Scharin. Upphandlingar är ofta offentliga för 

allmänheten eftersom Gullers Grupp jobbar inom den offentliga sektorn, vilket innebär att 

vem som helst kan se vad de har gjort tidigare. Scharin förklarar därför vidare om hur viktigt 

det är att finnas med och synas i specifika sammanhang och i rätt kontext - det är som att 

välja en viss klädstil, säger hon. 

 

Scharin berättar sedan hur de kontinuerligt nischar specifika personer på byrån i syfte att 

bygga personlig ryktesspridning. För att förtydliga berättar hon att Gullers Grupp ser till att 

duktiga Scenario Players
8
, forskare eller bloggare får komma ut i allmänheten och synas. De 

genererar i förlängningen uppdrag tack vare starka personligheter på byrån. För övrigt talas 

det internt på Gullers Grupp om att de är bagarens barn, med andra ord en aning blyga. De 

marknadsför sällan byrån i sin helhet och Scharin hävdar att Gullers Grupp definitivt skulle 

kunna slå mer på trumman gällande deras marknadsföring - de skulle kunna skylta med att de 

blev utvalda till Årets Byrå
9
, men det gör de inte. De använder aldrig sig heller av annonser, 

inte ens när de ska rekrytera, berättar Scharin.  

 

 
”Vi pratar mycket om det här internt, att vi är lite  

bagarens barn, blyga, vi hade ju kunnat ha en stor banderoll  

över hela huset med ’Årets Byrå’ ”. 

 

(A. Scharin, Personlig Kommunikation, 2012). 

 

4.2.1.1 Kundkännedom 

 

Scharin menar att deras arbete det handlar om att bygga relationer, att vara kundnära, 

personlig samt att se kundens behov utan att bli för personlig. Oavsett om det är en ny eller 

nuvarande kund gör Gullers Grupp alltid en research på kunden. Det gör de genom att ringa 

                                                 
6
 Almedalsveckan – Sveriges största politiska mötesplats (www.almedalsveckan.se) 

7
 Trackrecord – Tidigare historia av en person, organisation eller produkt, betraktad i sin helhet. (A, Scharin, 

Personlig Kommunikation, 2012) 
8
 Senario Player – Personer som spelar en specifik rollfigur (A, Scharin, Personlig Kommunikation, 2012) 

9
 Årets Byrå – En branschstudie som består av flera undersökningsdelar. Bland annat kartläggs hur nöjda 

Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer och vad som är avgörande vid inköp av 

kommunikationstjänster (http://www.aretsbyra.se/?page_id=14) 

http://www.aretsbyra.se/?page_id=14
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upp intressegrupper för att få rätt kunskap om kunden - det gäller helt enkelt att ha ett genuint 

intresse, menar Scharin. “Det finns ju inget roligare än när någon är påläst, kanske har gjort 

en workshop och vill prata om en själv” (A. Scharin, Personlig Kommunikation, 2012). En 

stor fördel på Gullers Grupp när de avser att få ökad kundkännedom är deras antal 

medarbetare. Scharin förklarar att det tack vare dem går snabbt och enkelt att toppa 

kännedomen kring en kund. I samma mening som Scharin menar att kundkännedom är viktigt 

i deras upphandlingar menar hon att deras trackrecord inte får kringgås, eftersom majoriteten 

av deras upphandlingar stödjs av tidigare uppdrag.  

4.2.2 Halvarsson & Halvarson 

 

Halvarsson & Halvarson använder sig även de av seminarium som ett sätt att bygga 

relationer. Halvarsson & Halvarson har 5-6 frukostseminarier per halvår, där de tittar närmare 

på olika affärsområden. Ekelund berättar att de vid dessa tillfällen bjuder in 60 personer att 

lyssna på ett par aktuella ämnen som de försöker väva samman, ämnen kan exempelvis vara 

digitalt och media eller media och Public Affairs. Ambitionen med seminarierna är att få olika 

särområden att vävas samman. På Halvarsson & Halvarson har de även något de kallar för 

Round Tables. Vid dessa Round Tables samlas människor i syfte att diskutera, samla 

erfarenheter samt skapa nätverk. Utöver det arrangerar de ett par större events varje år varav 

det ena är ett årsredovisningsseminarium där de genomför Best Practice
10

, förklarar Ekelund. 

Halvarsson & Halvarsson deltar även de aktivt under Almedalsdagarna där de jobbar med 

sina kunder på plats. Sett till kanaler som de skulle kunna utnyttja mer i relationsbyggande 

syfte, menar Ekelund att de skulle kunna arbeta mer med mediebilden, men att Halvarsson & 

Halvarson gjort ett aktivt val att inte göra det. Deras policy är just att varken tala om sig själva 

eller deras kunder.  

4.2.2.1 Kundkännedom 

 

Ekelund förklarar att det funnits existerande relationer till majoriteten av bolagen de idag 

samarbetar med. Det händer ofta att man frågar om det är någon inom företaget som känner 

någon på ett företag man önskar ha som kund, säger Ekelund. Självklart förekommer det även 

kunder som kommer till dem med ett specifikt uppdrag. Det händer även att kunden står i 

valet och kvalet mellan att välja Halvarsson & Halvarson och en annan byrå. I de 

situationerna försöker Halvarsson & Halvarson lyfta sina styrkor, såsom deras bredd, historia 

och tidigare uppdrag samt att de brukar visa upp en modell över hur de skulle kunna angripa 

kundens uppdrag, vad de kan tillföra samt att de hela tiden försöker förbättra kundens 

förtroende för Halvarsson & Halvarson. Utöver ovan nämnda tillvägagångssätt händer det att 

de arbetar med en kund och säger ´nu har vi gjort er årsredovisning, nu föreslår vi att vi kikar 

på er affärsstrategi´. På så vis har de redan en kundkännedom som de kan fortsätta bygga 

vidare förtroende på, och därmed skapa en långsiktig relation.  

 

 

”Nu har vi gjort er årsredovisning,  

nu föreslår vi att vi kikar på er affärsstrategi” 

 

(G. Ekelund, Personlig kommunikation,  

23 mars, 2012) 
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 Best Practice – En metod eller teknik som används för att upprätthålla kvalitet genom att beskriva, utveckla 

och följa upp processer. (G. Ekelund, Personlig Kommunikation, 2012) 
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4.2.3 Prime 

 

Prime arrangerar varje år så kallade Showcase-dagar där de bjuder in sina största kunder, 

bästa nätverksrelationer samt blivande talanger. De brukar bli ungefär 600 personer som 

samlas denna dag, precis som det låter, tar del av flertalet cases som gjorts på Prime under 

året som gått. Dessa dagar diskuteras det över både de lyckade och de mindre lyckade 

uppdragen. Risken för kopiering av arbetet är överhängande, medger Kling, men hon menar 

att alla i slutändan vet vem som gjort originalet. Risken de tar väger inte heller lika tungt som 

den marknadsföring och det välförtjänta mediala utrymme det genererar. På detta sätt kan de 

bygga djupare relationer samtidigt som de tränar sig själva på att bli bättre på vissa saker. 

Kling exemplifierar det med att deras konsulter tvingas prata inför alla dessa människor och 

därmed tränar sig på att pitcha sina idéer. 

 

Utöver en stark open source-strategi, vilket innebär ett öppet samarbetsklimat, är tävlingar ett 

viktigt marknadsföringsfönster för Prime. Kling berättar att Prime, bland annat, brukar delta i 

Guldägget mestadels för att synas. Tävlingarna innefattar ibland olika pitcher men oftast 

casefilmer som Prime lägger ner mycket energi på. Det finns medarbetare på Prime som är 

helt dedikerade till dessa tävlingar, vilket tyder på deras stora engagemang. Förra året vann 

Prime Cannes Lion
11

 då de ansågs vara den mest prisbelönta PR-byrån i världen. Tävlingarna 

blir en stark marknadsföringskanal som, framför allt, lyfter fram Primes medarbetare. I 

tävlingar om offentliga upphandlingar stoltserar Kling med att Prime brukar vinna 40 % av 

dessa. En annan viktigt marknadsföringskanal för Prime är deras djupa samarbeten med 

Högskolor och Universitet runt om i landet. Kling berättar om Primes integrering med 

Uppsala Universitet, där Carl Fredrik Sammeli (Primes grundare) är ute och föreläser på ett 

av deras Mastersprogram. Prime fungerar då som en partner där de i samband med 

föreläsningarna ger studenterna uppgifter där eleverna får skriva om Prime som ett case-

företag. Kling förklarar vidare att detta ger Prime välförtjänt medial uppmärksamhet. Kling 

berättar även att de sällan använder sig av köpt utrymme eftersom de inte tror på den sortens 

marknadsföring inom deras bransch, de föredrar kort och gott personlig interaktion.  

4.2.3.1 Kundkännedom 

 

Kling berättar att det, i de flesta fall, är kunderna som tar kontakt med Prime, men att de 

självklart arbetar utåt för att nå potentiella kunder. Det är därför viktigt att hela tiden tänka på 

att utveckla relationer samt skapa affärer. Kling fortsätter förklara att när det finns stora 

företag som de vill ha som kund eftersöker de en ingång till det företaget via deras interna 

mail. Om det finns någon medarbetare som har en ingång brukar det även bli den personen 

som får pitcha idén. Däremot är det många gånger en personlig kontakt som avgör valet av 

byrå och i de fallen kan det vara svårt att påverka, menar Kling. Hon sammanfattar sitt 

påstående med att förklara hur viktig den personliga kontakten faktisk är då det, många 

gånger, inte räcker med en bra pitch.  

4.2.4 JKL 

 

På JKL bjuds det, vid flera tillfällen per år, in till Samtal på JKL. Här får publiken ta del av 

intressanta föredragshållare som, av olika skäl, är aktuella och kan ge saker ett nytt 

perspektiv, berättar Nilsson. Förutom rena seminarier och föredrag är showcases och events 

metoder som byråer tillämpar i marknadsföringssyfte. På JKL arbetar de primärt inom ett 
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 Cannes Lion – International Advertising Festival, en årlig tillställning vars primära syfte är att utse det gångna 

årets bästa marknadsföring (www.canneslions.com) 
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antal kluster, exempelvis logistik. De är då specialiserade på branschen och kan vara med när 

det händer och läsa bakom hörnet. Förutsättningslösa luncher och möten är också vanligt på 

JKL, menar Nilsson. Det är ofta där de skapar kontakter som leder till samarbete längre fram. 

 

Även JKL är duktiga på att profilera sig i högskolevärlden över hela Sverige. Nilsson berättar 

att de samarbetar med Kåren i Lund samt med både Handels och Chalmers studentkår i 

Göteborg, detta för att sänka tröskeln till JKL. Nilsson tror att om de ska försöka synas mer i 

marknadsföringssyfte ska de jobba än mer mot studenter eftersom de har sin framtida 

rekryteringsbas där. Han menar att de aldrig får glömma bort att attrahera studenterna med 

tanke på hur viktigt det är för JKL att de blivande talangerna söker dig till just dem.  

 

Angående Almedalsveckan är JKL lite mer sparsmakade, Nilsson menar att de tar Almedalen 

för vad det är. Han tycker inte det är fel av konkurrenterna att anordna egna mingel eftersom 

de är duktiga på det samt att de möter intressanta personer på detta sätt, men för JKL blir det 

inte lika trovärdigt eftersom de inte är lika sprungna på just politik. JKL jobbar också med så 

kallade Pro Bono-uppdrag
12

. Ett av uppdragen är ett samarbete med handikapprörelsen under 

Paralympics där JKL hjälper till att lyfta fram idrottarnas budskap. Nilsson förklarar att det är 

viktigt för byrån att finnas med där för att nyansera bilden av att JKL är hemliga och bara 

jobbar med vapen, för det är inte sant, menar Nilsson. 

4.2.4.1 Kundkännedom 

 

JKL närvarar i stor utsträckning på konferenser och mässor för att lyssna in sig i kundens 

bransch och vara tillgängliga, vilket genererar en hel del kontaktskapande. Nilsson påtalar hur 

viktigt det är att finnas ute i det vardagliga samhällslivet och ta till sig, samt analysera, 

kunskap för att i nästa led kunna bli en stabil partner och erbjuda sina kunder rätt kunskap.  

 

Nilsson berättar att det är viktigt att hänga med i samhällsdebatten för att hålla sig uppdaterad 

på vart byrån kan tänkas kunna hjälpa till. Därefter kan JKL kontakta en tänkbar kund och 

presentera ett bra och genomarbetat förslag. Utöver studentfokus anser Nilsson att JKL bör 

finns med mer ute i diskussioner i samhället, de måste veta vad som rör sig inom kundens 

företag och förstå vad för sorts utmaningar de står inför. Kombinationen av tajming mellan 

rätt idé och rätt tid är avgörande. Nilsson menar att utmaningen är att komma innanför skinnet 

på kunden, men han menar samtidigt att det är tidskrävande. Nilsson sammanfattar med att 

JKL bör finnas ute på relevanta ytor vid employee branding - sammanhang och för blivande 

kunder. Detta tillsammans med att finnas med på mediedagar eller transportforum för att lära 

sig mer, samt för att träffa potentiella kunder. Det handlar om att ta till sig kunskap och få 

kunskap för att kunna analysera situationen och komma till dem som bör vara intresserade av 

att ta del av JKLs kunskap, menar Nilsson. 

4.2.5 Göran Sachs 

 

Göran Sachs jobbar mycket med att leverera bra uppdrag samt att jobba hos rätt börsföretag. 

Sachs har själv varit informationsdirektör i ett stort företag och varit aktiv i ett flertal PR-

branschföreningar. Han har målmedvetet jobbat med sitt namn genom att delta i olika 

samhällsdebatter i branschrelaterade tidningar som Resumé, Dagens Media och Dagens 

Industri och förlitar sig även på att word-of-mouth fungerar. Sachs är övertygad om att kunder 

uteslutet skaffas genom personliga kontakter samt att en konsult/byrå gör det den är bra på. 

Göran berättar att sedan 2000-talets början har PR-byråerna nischat sig inom sina egna 

                                                 
12 Pro Bono-uppdrag – Ideella uppdrag utförda av professionella företag (Pealer, 2008). 
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inriktningar på ett helt annat sätt än fram till år 1990-95. Sachs menar att specialiseringen nu 

är mycket tydligare.  

4.2.5.1 Kundkännedom 

 

Sachs berättar att det händer att han själv gör så kallade cold calls, vilket innebär att han 

ringer till en helt okänd kund som troligtvis inte känner till honom. Då är det viktigt att ha ett 

erbjudande eller en idé som triggar igång den potentiella kunden. Detta gör Sachs genom att 

förklara att det finns olika sätt att profilera och positionera sig för att skapa nyhetsvärde. Han 

förklara även hur kunden, med hjälp av PR, kan skaffa sig trovärdighet. Sachs menar dock att 

alla branscher är dåliga på att tala för sig själva; “bagare är dåliga på att förmedla sina 

kunskaper och PR-branschen är dåliga på att marknadsföra sig själva” (G. Sachs, Personlig 

Kommunikation, 2012).  

4.3 Interaktion 

4.3.1 Gullers Grupp 

 

Gullers Grupp jobbar varken med tobaksbolag eller sekter, berättar Scharin. Det är en profil 

som de tagit ett gemensamt beslut om på byrån. Scharin säger också att hon tror det är viktigt 

att en konsult jobbar med något som tror på och brinner för om det ska generera i ett bra 

resultat. 

4.3.1.1 Offentliggöra samarbeten 

 

PR-branschen är en relativt tyst bransch där de flesta inte berättar om sina uppdrag berättar 

Scharin. Hon menar att det på Gullers Grupp är en medvetet vald strategi att sätta kunden 

främst. ”Vi är inte som Westanders som går armkrok med kunden. Det är kunden som ska 

synas, det är kundens tid i ljuset och det är kunden som ska bli prisad och belönad.” Trots det 

kommer kunden och uppdragen att påverka byråns image (A. Scharin, Personlig 

kommunikation, 2012). 

4.3.1.2 Förtroende 

 

Scharin menar som tidigare nämnt att det är viktigt att skapa en nära kontakt med kunden, 

utan att bli privat. En konsult måste vara kundnära och se kundens behov för att skapa 

förtroende. Även att Gullers Grupp blev vald till Årets Byrå tror Scharin skapar ett förtroende.  

 

Scharin förklarar att i PR-branschen tas inga konflikter, med det menar hon att de aldrig 

arbetar med två olika kunder inom samma bransch med samma diagnos eftersom det skulle få 

det uppbyggda förtroendet att rasera. Däremot skulle de absolut kunna jobba med två olika 

läkemedelsföretag med olika preparat, menar Scharin och förtydligar samtidigt att de alltid 

frågar kunden om tillåtelse först. 

4.3.2 Halvarsson & Halvarson 

 

Ekelund säger att Halvarsson & Halvarson tackar nej till de kunder som har affärsmässiga mål 

som inte överensstämmer med deras egna. De kan även tacka nej om de inte tror på uppdraget 

de blir tillfrågade om eller om det innefattar etiska frågor som kan leda till oenighet mellan 

konsulterna på byrån. Detta kan exempelvis handla om tobaksindustrin. I övrigt vill 

Halvarsson & Halvarson inte inleda samarbete med politiska partier, förklarar Ekelund.  
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4.3.2.1 Offentliggöra samarbeten 

 

Ekelund tror att öppna samarbeten med stora bolag skapar möjligheter till fler uppdrag. 

Samtidigt berättar Ekelund att byråns policy är att inte tala om sina kunder så länge det inte 

sker på kundens initiativ. Detta medför att Halvarsson & Halvarson inte jobbar lika effektivt 

med sin mediabild, vilket de hade kunnat göra. Ska de gå ut mer i media krävs det att 

Halvarsson & Halvarson talar om antingen sig själva eller om sina kunder, vilket de inte vill. 

Det är ett aktivt val från byrån att hålla en låg profil, berättar Ekelund. 

4.3.2.2 Förtroende 

 

Ekelund tror även att samarbete med stora kända bolag genererar i att potentiella kunder får 

förtroende för byrån. Samtidigt menar Ekelund att de stora bolagen inte alltid är intressanta 

eftersom deras fokus mer ligger på börsföretag. När det gäller konkurrerande företag påpekar 

Ekelund att de, i fall där de har konkurrerande kunder, alltid måste kontrollera med kunderna 

först för att se om de godkänner det. 

4.3.3 Prime 

 

Prime tar sig an alla uppdrag så länge det känns etiskt rätt för de konsulter som jobbar med 

uppdraget, berättar Kling. Hon menar att en av Primes styrkor är att de är så stora att det alltid 

finns någon som kan tänka sig arbeta med ett uppdrag och de behöver därmed sällan tacka nej 

till kunder. Prime är inte rädda för att ta sig an politiska partier, men Kling förklarar sedan att 

Prime förmodligen inte skulle vilja jobba med just Sverigedemokraterna på grund av att hon 

tror att deras extremt politiska åsikter inte stämmer överens med någon av deras medarbetares 

åsikter.  

4.3.3.1 Offentliggöra samarbeten 

 

Kling förklarar att det ofta finns en bakomliggande anledning till att hemlighålla ett 

samarbete, i många fall är det när kunden behöver hjälp med kriskommunikation. Kling 

menar samtidigt att Prime gärna vill synas i samband med alla stora kunder eftersom både 

byrån och företaget kan gynnas av ett öppet samarbete. Prime har en så kallad open source-

strategi och visar därmed gärna vilka de samarbetar med.  

4.3.3.2 Förtroende 

 

På Prime använder de sig av en open source - strategi där de öppet delar med sig av vad som 

gått bra respektive dåligt under året. Kling tror att det bidrar till att förtroende skapas för 

byrån.  

 

När det handlar om konkurrerande uppdrag menar Kling att Prime generellt sett inte ger 

exklusivitet till någon kund inom en speciell bransch om inte kunden kräver det. Prime jobbar 

med konkurrerande grupper där kunderna är medvetna om varandra i de fall de vill att Prime 

ska berätta om det. I andra fall har de arbetat med konkurrerande kunder där de inte vetat om 

varandra, men då har det funnits så pass mycket förtroende att det aldrig skulle kunna bli 

något problem, hävdar Kling. Kling tror även att samarbete med stora kända bolag genererar i 

att deras kunder får förtroende för byrån.  
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4.3.4 JKL 

 

 “Vi tar oss inte an politiska partier eller religiösa samfund” (H. Nilsson, JKL, Personlig 

kommunikation, 2012). I övrigt tackar de inte nej till kunder om det inte handlar om 

konkurrerande uppdrag. Nilsson förklarar att det är allmänt känt att de jobbar med 

försvarsindustrin. Vissa tycker det är fel på grund av att det involverar vapen, men Nilsson 

menar att JKL ser det som en svensk försvarsmaktsdel.  

 

 
“Man får inte glömma av att vi inte är ett politiskt parti. Vi har våra  

värderingar och uppskattningar och ska naturligtvis hålla ett förtroende,  

men det finns inte en etisk kompass i den meningen.  

Vi är ett företag som vilket företag som helst, vi är ingen demokrati, det  

får man inte glömma bort”  

 

(H. Nilsson, JKL, Personlig Kommunikation, 23 mars, 2012). 

 

4.3.4.1 Offentliggöra samarbeten 

 

Nilsson berättar att JKLs strategi är att inte prata om något samarbete alls. Nilsson menar att 

kunden gärna får berätta att de samarbetar med JKL, men att det ska vara upp till kunden att 

avgöra om de vill offentliggöra samarbetet med PR-byrån eller inte. På så vis menar Nilsson 

att ett förtroende för byrån utvecklas. “Det man aldrig får glömma av är att det inte är du 

själv som står i första rummet, du står liksom långt bak i ledet idag. Man är inte stjärnan 

själv, det är alltid kunden.“ (H. Nilsson, Personlig Kommunikation, 2012) 

 

Förutom samarbeten med kunder har JKL samarbete med kända personer - däribland Göran 

Persson. Detta är en strategi där JKL, bland annat, ser möjligheter i dessa personers nätverk. 

Nilsson hävdar att det är ett vanligt förekommande fenomen inom branschen att byråerna 

rekryterar tidigare politiker och journalister. Dessa bidrar till profilmärket. Samarbetet är 

medvetet öppet och kändisarna kontrakteras i alla möjliga sammanhang, som exempelvis 

moderatorer. “För när man sitter där som företag och Uppdrag Granskning har ringt, vem 

ringer man då? Då har man vissa saker på näthinnan och så ringer man dem” (H. Nilsson, 

Personlig Kommunikation, 2012). Sättet dessa personer syns på ger intäkter för byrån, menar 

Nilsson. 

4.3.4.2 Förtroende 

 

Nilsson menar att personkemin är en viktig del i branschen. Stämmer den skapas ett 

förtroende. Att JKL är ett välkänt namn och att struktur och vinstmarginaler talar sitt tydliga 

språk räcker inte, menar han. ”Det handlar mycket om att förstå när man ska trycka på rätt 

person, vad man ska säga och hur man ska göra” (H. Nilsson, Personlig kommunikation, 23 

mars, 2012). JKL satsar på att vara en kunnig och förtroendeingivande byrå.  

 

Nilsson förklarar att det inte är någon hemlighet att JKL jobbar med konkurrerande företag. 

De jobbar dock aldrig med konkurrerande företag till ett konkurrerande uppdrag, i de fallen 

tackar de nej till uppdraget.  
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4.3.5 Göran Sachs 

4.3.5.1 Offentliggöra samarbeten 

 

Sachs är av åsikten att båda strategierna - att offentliggöra respektive inte offentliggöra sina 

samarbeten - har sina för- och nackdelar. Sachs menar att de flesta PR-byråerna brukar uppge 

vilka kunder de har, men att ett par av de lite större byråerna gärna hemlighåller sina 

samarbeten. Fördelar med att avslöja sina samarbeten är att det kan bidra till att andra kunder 

tänker ´Aha, de jobbar minsann med Coca Cola, dem vill vi ha ett samarbete med!´, menar 

Sachs. Fördelen med att inte avslöja är det omvända, kunder känner i stället ‘Dem kan vi lita 

på, de avslöjar aldrig någonting’. Sachs tror även att det kan bidra till någon slags 

mytbildning när företaget aldrig avslöjar någonting.  

 

En annan reaktion, eller sätt att marknadsföra, som blivit tydligare och tydligare de sista åren, 

är kändisfaktorn. Sachs berättar att Göran Persson blivit konsult på JKL, Björn Rosengren på 

en annan byrå och journalisten Barbro Hedvall på en tredje. Dock hävdar Sachs att 

rekrytering av dessa personer kan medföra ett bristande förtroende för kompetensen inom 

branschen och hur bra det är för PR-yrkets trovärdighet, är en annan fråga.  

 

4.3.5.2 Förtroende 

 

Sachs menar att det finns två perspektiv gällande byråer som jobbar med konkurrerande 

uppdrag. Han menar att det både finns de uppdragsgivare som gillar tanken då de menar att 

PR-byrån på så vis är påläst om kundens bransch, medan andra ser det som ett hot. 

 

 
”Det finns uppdragsgivare som säger;  

’Glöm oss om ni ska arbeta med det företaget’ och andra  

som säger ’Så bra, då vet ni redan allt om vår bransch!’” 

 

(G. Sachs, Personlig kommunikation, 16 mars, 2012). 

 

 

4.4 Nätverk 

4.4.1 Gullers Grupp 

4.4.1.1 Internt 

 

Gullers Grupp är en PR-byrå som rekryterar enbart via kontakter, berättar Scharin men hävdar 

att det däremot ibland är oklokt av dem då rekryteringen faktiskt är en grund till 

imageskapare. 

 

När det kommer till frågan om det är personen eller byråns namn som säljer svarar Scharin att 

det är en kombination. Det blir vanligare och vanligare att konsulter ska vara namngivna. 

Scharin berättar att Gullers är ett gammalt och etablerat namn, men hon menar att 

ryktesspridning bör tas i beaktning och liknar PR-branschen vid en ankdamm, där det skapas 

ringar på vattnet. Hon menar att ryktet sprids snabbt, vilket också kan vara farligt om man 

kör i diket vilket man gör, enligt Scharin. Gullers Grupp förlitar sig på den personliga 

ryktesspridningen.  
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”Gnugga rygg och slänga visitkort.  

Mingla och vingla. Mycket PR.  

Man tar varje tillfälle i akt.  

Det ligger i konsultjobbet att se varje chans till  

försäljning – att nätverka!” 

 

(A. Scharin, Personlig kommunikation, 16 mars, 2012) 

 

4.4.1.2 Externt 

 

Scharin tror att kunden värdesätter personlighet och kompetens i första hand. På Gullers 

grupp ser de sociala medier som en integrerad del i kommunikationen, men inte som en egen 

aktivitet.  

4.4.2 Halvarsson & Halvarson 

4.4.2.1 Internt 

 

Ekelund menar att deras kontakter med kunder, till största del, kommer via relationer. 

Flertalet av de personer som rekryteras kommer direkt från ett yrkesliv inom samma bransch 

och på så vis skaffar sig Halvarsson & Halvarson sina relationskontakter. Rekryteringen blir 

därför deras största sätt att marknadsföra sig.  

4.4.2.2 Externt 

 

För Halvarsson & Halvarsson är kontaktnätet viktigt. Ekelund berättar att det är vanligt att de 

internt efterfrågar någon som känner personer på företaget de önskar ha som kund. Det blir 

därigenom lättare att få ett uppdrag.  

 

På Halvarsson & Halvarson fungerar hemsidan som ett visitkort som beskriver vilka de är, 

vilken kompetens de har, vilket tjänsteutbud de erbjuder samt vilka personer som är anställda 

på byrån. De använder sig av bland annat Facebook, Flickr och Youtube där kanalerna mer 

fungerar som ett stöd för dem. Utöver dessa kanaler finns en blogg som är lite mer aktuell och 

uttrycker Halvarsson & Halvarsons åsikter i olika sammanhang. Ekelund menar att bloggen 

blir som ett levande dokument över tid.  

4.4.3 Prime 

4.4.3.1 Internt 

 

Kling berättar att rekryteringsprocessen har en central del i Primes marknadsföring eftersom 

deras sätt att kommunicera med och uppfattas av blivande talanger är avgörande. Hon menar 

att så kallad talangförsörjning är den mest kritiska processen i företag som erbjuder tjänster 

och kunskap. Utan medarbetarna är företaget ingenting.  

4.4.3.2 Externt 

 

På Prime läggs mycket tid på relationsbyggande. Det är viktigt att hela tiden tänka på att 

utveckla sina relationer för att skapa affärer, säger Kling. Hon berättar även att de ofta 

eftersöker personer internt på Prime som har en relation till någon i ett företag de önskar ha 

som kund, eftersom det blir lättare att få till ett samarbete om det redan finns en kontakt.  
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”Hela branschen handlar så pass mycket om relationer  

och nätverk. Har man inte en relation så försöker man  

skapa en relation i samband med en pitch”  

 

(I. Kling, Personlig Kommunikation, 2012). 

 

 

När det kommer till sociala medier berättar Kling att Prime, bland annat, använder sig av fyra 

olika hemsidor. Dessa plattformar försöker de utnyttja på bästa sätt genom att dela med sig av 

sin kunskap och sitt arbete i form av olika casefilmer. Vid två tillfällen i månaden ger de ut 

nyhetsbrevet Spaning där de har skrivit om något ämne som är aktuellt. Samtidigt publicerar 

de varje dag något som har med Prime och deras kunskap att göra. Utöver hemsidorna finns 

Prime på Facebook och Twitter. De använder forumen som stöd till att sprida information 

som inte läggs ut på hemsidorna.  

4.4.4 JKL 

4.4.4.1 Internt 

 

På JKL medger Nilsson att rekrytering av namnkunniga personer är en väsentlig del i 

marknadsföringen och att Göran Persson självklart har bidragit till en stor del av JKL:s 

nuvarande kunder. Dessa kända personers kontaktnät, samt hur de syns utåt, ger bra intäkter 

för byrån. JKL har ett system de kallar för industrial visours vilket innebär att personer med 

hög befattning eller personer som nyligen pensionerat sig är knutna till JKL, eftersom de är 

viktiga för byrån i form av kontaktnät samt nya samarbetsformer. Nilsson påpekar att det även 

är vanligt bland konkurrenterna att rekrytera före detta politiker och mediala journalister. De 

blir lite av ett profilmärke och de genererar säkerligen stora intäkter för byrån i fråga, säger 

Nilsson. JKL är, som tidigare nämnt, även duktiga på att profilera sig i högskolevärlden över 

hela Sverige. Nilsson anser att de har sin framtida rekryteringsbas där och han menar att de 

aldrig får glömma bort att attrahera studenterna med tanke på hur viktigt det är för JKL att de 

blivande talangerna söker dig till just dem. När det kommer till frågan om det är personen 

eller byråns namn som säljer menar Nilsson att JKL talar sitt tydliga språk genom 

vinstmarginaler och att JKL är en av de byråer som har högst intäkt per konsult, men att det är 

otroligt personrelaterat. Som konsult måste man ha känslan för hur man ska ta kunden, menar 

Nilsson.  

4.4.4.2 Externt 

 

På JKL ser de sociala medier som en integrerad del i kommunikationen, men inte som en 

egen kanal.  

4.4.5 Göran Sachs 

 

Göran Sachs uttrycker sin ståndpunkt från två perspektiv. Han menar att vissa personer inte 

anställs för att de är duktiga konsulter utan på grund av deras kontaktnät. Sachs anser att det 

kan vara smart agerat av PR-byråerna att knyta till sig den sortens kända aktörer, samtidigt 

menar han att yrket och seriositeten i PR besudlas på grund av detta. Yrket får inte bli en 

kändisfälla.  
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4.5 Sammanfattande tabell över det empiriska materialet 
 

Tabellen förklarar vilka marknadsföringsaktiviteter respektive PR-byrå använder sig av: 

 
 

       Mf- aktiviteter 

 

Byrå &  

Inriktning: 

 

Seminarier/ 

frukostmöten 

byrån håller: 

 

Universitet 

& Högskolor 

 

Almedalen 

 

Seminarium om 

den egna byrån 

 

Aktivitet för 

nätverkande 

 

Tävlingar 

 

Övrigt 

 

Gullers Grupp 

(Strategisk 

Kommunikation) 

   Lyfter 

personalens 

kunskap 

  

Årets Byrå 

 

 

Halvarsson & 

Halvarson 

(Ekonomi & IT) 

 

    

Årsredo-

visningar 

 

Round Tables 

  

 

Prime 

(Marknads-

kommunikation) 

 

    

Showcase-dag 

  

Guldägget 

 

 

JKL 

(Allt) 

 

    

Showcases 

   

Pro bono -

uppdrag 

 

Sachs 

(Konsult) 

 

       

Artiklar i 

bransch-

tidningar 

 

 

Byråer använder sig av aktiviteten i marknadsföringssyfte 

 

 
Byråer använder sig inte av aktiviteten i marknadsföringssyfte    
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5. Analys 
 

Vi inleder analyskapitlet med en kort analys kring vad Public Relations är. Därefter följer en 

utförlig analys mellan våra respondenter och framställd teori. Analysen behandlas under 

samma rubriker som i teori- och empirikapitlet för att på ett tydligt vis framställa vilka 

skillnader och likheter som framkommit under de olika underkategorierna; relation, 

interaktion och nätverk.  

 

 

5.1 PR-byråer som kunskapsföretag 
 

PR är en diffus bransch där mycket hemlighålls och svårigheten för PR-byråerna att 

kommunicera ut vad de gör och vad de står för är i sammanhanget påtaglig (Rawet, Dahl & 

Flick, 2002). Empirin visar att även byråerna själva har svårt att svara på frågan - vad är 

Public Relations? 

 

“Public Relations, det är ingenting man har, utan det är någonting man skapar genom att 

bygga sitt företag. Det är hur man uppfattas av omvärlden” (A. Scharin, Gullers Grupp, 

Personlig kommunikation, 16 mars, 2012) 

 

“Det är en spännande bransch och det gäller att hitta sin nisch och göra det man är bra på. 

Vi är breda och djupa och det är vår styrka” (G. Ekelund, Halvarsson & Halvarson, 

Personlig kommunikation, 23 mars, 2012) 

 

“PR är ett luddigt begrepp, det är som reklam fast man köper inte utrymmet. Det specifika 

PR-arbetet på Prime är just att de är en fullservicebyrå, de kan alltid erbjuda det breda i alla 

projekt de går in i, de behöver inte rikta in sig på en specifik del” (I. Kling, Prime, Personlig 

Kommunikation, 30 mars, 2012) 

 

“Efter 25 år i branschen är det fortfarande svårt att svara på vad PR är för något.” (G. 

Sachs, Konsult och Egenföretagare, Personlig kommunikation, 16 mars, 2012) 

 

Larsson (2002) menar att begreppet PR är otydligt och innefattar ett brett perspektiv där det i 

allmänhet står för relationen mellan ledare och folket. Rent definitionsmässigt har begreppet 

en tydlig grundinnebörd, menar Larsson (2002), nämligen att skapa och sköta goda relationer 

med omvärlden. Sett till empirin finns ingen fastställd definition som intervjuobjekten 

hänvisar till, men en tydlig likhet mellan teori och fallföretagen är att samtliga aktiviteter som 

genomförs inom PR-branschen har som syfte att kommunicera med intressenter för att göra 

ett avtramp (Doyle, 2006). Doyle (2006) påvisar att det finns olika genomföranden av dessa 

aktiviteter, vissa aktiviteter har som syfte att stärka en image medan andra har som syfte att 

påverka politiker, det varierar i relation till vilken inriktning PR-byråerna har och Almqvist 

och Wilson (2000) förtydligar dessa aktiviteter, som också går att urskilja bilden från 

Resumé. Samtliga av våra fallföretag arbetar brett men har tagit sig olika specialiseringar 

inom PR-branschen, Gullers Grupp är nischad mot strategisk kommunikation inom sjukvård, 

Halvarsson & Halvarson inom varumärkesbyggande företagskommunikation mot 

börsnoterade företag, Prime med övergripande marknadskommunikation och JKL inom 

heltäckande strategisk kommunikation. Sachs förklarar däremot att det inte alltid varit så, förr 

arbetade alla företag inom samtliga områden, men i dag är specialiseringen betydligt 

tydligare, dock ännu inte fulländad. Almqvist och Wilson (2000) menar att dagens distinktare 
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specialisering medför att det blir tydligare för kunden att veta vilken byrå de ska anlita då 

byråns inriktning och nisch framgår på ett tydligare sätt. 

 

Vidare pratas det i tidningen PR News om att PR-byråer säljer kunskap (Anonymous, 2006). 

Ahrnell och Nicou (1996) förklarar att företag med anställda specialister – konsulter - är 

kunskapsföretag. Gullers Grupp säljer kunskap i form av att hjälpa sina kunder att utveckla 

deras strategiska kommunikation och kommunikativa kompetens, Halvarsson & Halvarson 

säljer kunskap i form av att sälja en samlad kompetens inom varumärkesbyggnads 

företagskommunikation, Prime säljer kunskap i form av att bland annat erbjuda ledningsstöd 

inom kommunikation samt utformning av reklamkampanjer och JKL säljer kunskap i form av 

rådgivning kring kommunikation samt skapa att förtroende kapital gentemot olika publiker. 

Både Ahrnell och Nicou (1996) och Doyle (2006) menar dock att företag som säljer kunskap 

har svårt att standardisera sin produkt då denna ständigt skiftar. Relationsmarknadsföring är 

viktig i sammanhang där det är svårt att bedöma kvalitet och värde på en produkt (Alvesson, 

2004; Doyle, 2006). Sachs understryker precis det som Alvesson (2004) och Doyle (2006) 

menar – PR går ut på att bygga och vårda relationer samt skapa trovärdighet genom 

kontinuitet och sunt förnuft. Det gäller även att göra det man är bra på, menar Ekelund.  

5.2 Relationer 
 

Alvesson (2004) förespråkar vikten av att hantera sociala relationer eftersom produkten som 

säljs är svår att bedöma, det blir snarare personen som säljer varan som blir betydelsefull. 

Samtliga av fallföretagen är medvetna om att det är personerna på byrån som besitter den 

efterfrågade kunskapen likväl som kontakterna till potentiella kunder och väljer därför sina 

medarbetare med omsorg. Det är enligt Alvesson (2004) relationen mellan personerna som 

interagerar som är avgörande, därför bör fokus ligga på att främja kundrelationen menar 

Grönroos (2002). Det som skiljer fallföretagen åt en aning är i vilken omfattning de lyfter sina 

medarbetare. Gullers Grupp gav tydligt exempel på hur de marknadsför sig genom att 

framhäva sina medarbetare och Prime marknadsför sig genom sina medarbetare under deras 

showcase-dagar när de avslöjar vad de gjort under året. Halvarsson & Halvarson och JKL 

däremot, gav inte några konkreta exempel på sådana aktiviteter, utan arbetar mer med byrån 

som helhet. Sachs som arbetar som ensam konsult satsar på att arbeta för rätt konsultföretag. 

Han har specialiserat sig på det han tycker är roligt och som han är duktig på. Enligt Ahrnell 

& Nicou (1996) är det även av betydelse att lyckas informera kunden om sin byrå, speciellt 

eftersom byråns produkt är något så abstrakt som kunskap. Nilsson på JKL är av samma åsikt 

och menar att det ibland faktiskt är lättare att luta sig mot byråns varumärke och prata om 

JKL, en etablerad byrå på marknaden, än om att förklara vad de gör och vad strategisk 

kommunikation innebär. Efter intervju med våra fallföretag framgår det tydligt att relationer, 

utan tvekan, är det viktigaste redskapet inom PR-branschen. Relationsmarknadsföringen sätter 

relationer, nätverk och interaktion i fokus (Gummesson, 1998; Grönroos 2002; Holmlund 

1997), och är ett attraktivt marknadsföringskoncept (Zinkhan, 2002). 

 

Kotler et al (2008) menar att även relationer med samarbetspartners är nödvändigt i dagens 

samhälle för att ett högt kundvärde ska genereras. Samtliga fallföretag berättar att de närvarar 

på arenor såsom seminarier, frukostmöten, mässor och konferenser, eftersom det är arenor 

som även potentiella kunder och befinner sig på. Tävlingar, luncher och samarbeten är också 

vanligt förekommande inom PR-branschen - allt för att skapa kontaktnät. Relationer är viktiga 

då de ger möjlighet till konkurrenskraftiga fördelar eftersom det skapar starka band både med 

samarbetspartner och med kunden (Zinkhan, 2002). Prime, JKL och Gullers Grupp arbetar 

alla med att synas på högskolor och universitet i form av att föreläsa eller samarbeta med 
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Kåren. Gullers Grupp håller i utbildningar på Uppsala Universitet, Prime satsar mycket på 

djupa samarbeten med Högskolor och Universitet runt om i landet, där de föreläser och 

integreras i kurserna genom att agera som ett caseföretag och även JKL är duktiga på att 

profilera sig i högskolevärlden. Enligt Gummesson (1998) förutsätter relationer att olika 

parter står i kontakt med varandra, nätverken bildas när flertalet relationer är skapade samt att 

interaktionen uppstår när parterna i relationerna samspelar i form av aktiviteter.  

 

Prime och Gullers Grupp anordnar träffar där de delar med sig av hur de hanterat uppdrag de 

fått från kunder, där både lyckade och mindre lyckade case presenteras. Här menar de båda 

byråerna att de både genererar medial uppmärksamhet, tränar sig i sina pitcher, presenterar 

personer inom företaget som är specialiserade inom vissa områden och får en chans att lära 

sig mer om kunderna. Denna nära relation är enligt Gummesson (1998) fördelaktig för 

samtliga parter eftersom relationen genererar som mest när alla partner upplever att relationen 

är fördelaktig. Kunskapsföretaget skapar enligt Gummesson (1998) en kundlojalitet som 

bidrar till en gynnsam relation sett ut bådas perspektiv.  

 

En av nackdelarna med relationsmarknadsföring anses vara att kunden kan pressa priser då 

det ofta förekommer ett flertal företag som konkurrerar om uppdraget (Zinkhan, 2002). Där 

stämmer inte teori överens med vad som framkommer i empirin. Samtliga byråer är nämligen 

övertygade om att en befintlig relation till en kund är avgörande samt att relationen oftast går 

före priset. Kling på Prime understryker genom att förklara att relationer många gånger är 

avgörande i tävlingar om bästa pitch. Gällande övriga brister som finns med 

relationsmarknadsföringen (Zinkhan, 2002) stämmer de väl in på empirin. Fallföretagen 

lägger ner obeskrivligt mycket tid på relationer samtidigt som företagen de pitchar sina idéer 

till, liksom Zinkhan (2002) menar, befinner sig i en fördelaktig situation. Däremot verkade 

inget av fallföretagen ägna någon större tanke åt detta, för dem verkade det vara uppenbart att 

relationer är tidskrävande samt att det hör till deras vardagliga arbete att ständigt konkurrera 

med ett flertal byråer om samma uppdrag. Uppfattningen var att de snarare ansåg det vara av 

ännu större vikt att vårda och skapa goda relationer och utifrån studien sett stämmer empirin 

väl in med teorin, samtliga fallföretag värdesätter relationerna med omvärlden.  

5.2.1 Kundkännedom 

 

Det gäller att upprätthålla en god relation till kunden, hålla sig uppdaterad om kundens 

bransch samt kunna belysa kundens situation eftersom kunden inte alltid eftersöker den 

största byrån på marknaden (Ahrnell & Nicou, 1996). På Gullers Grupp förklarar Scharin att 

det gäller att ha ett genuint intresse för kunden och att se kundens behov utan att bli för 

personlig. Alvesson (2004) anser att det gäller att vara medveten om vilka resultat som kan 

skapas för kunden samt att ha förmågan att sälja den kunskapen. På JKL är de noggranna med 

att vara närvarade ute i det vardagliga samhällslivet. Nilsson förklarar vikten av att vara 

påläst, uppdaterad och analyserande för att kunna presentera ett väl genomarbetat förslag till 

kunder där han ser potentiellt behov av hjälp. Samtliga intervjuobjekt påtalade hur viktigt det 

var att vara påläst om kunden. Internt ses aktiviteterna de deltar i som verktyg för påfyllnad 

av kunskap runt sina kunder. Enligt Ahrnell och Nicou (1996) är det av stor betydelse att visa 

på vilka problem byråerna är bra på att lösa och därmed ge kunder en aha-upplevelse som får 

dem att förstå sina förändringsbehov. Prime menar att kunderna oftast uppsöker dem, men att 

byrån ibland måste uppsöka kunder. Här är Kling överens med de andra byråerna om att det 

gäller att påtala vad de kan hjälpa kunden med och få dem att inse behöver av hjälp genom att 

komma med konkreta förslag över förbättringar i kommunikationen mot intressenterna. Även 

Grönroos (2002) menar att byrån behöver övertyga kunden om att de faktiskt är kapabla till 

att fylla kundens behov. På Halvarsson & Halvarson försöker de ständigt bygga vidare på den 
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kundkännedom som finns sedan tidigare genom att komma med nya förbättringsförslag hos 

befintlig kund, medan Kling på Prime menar att det handlar om två saker, att ha en kontakt 

samt en riktigt bra pitch - det är det som avgör. För att återkoppla till författarna och byråerna, 

menar Sachs att det är avgörande att kunna erbjuda kunden något som triggar i gång dem, att 

få de att förstå att PR kan ge dem trovärdighet. Sachs menar att PR-byråer är dåliga på att 

marknadsföra sig själv, alltså förmedla sina kunskaper, vilket även (Ahrnell & Nicou, 1996; 

Alvesson, 2004; Grönroos, 2002) menar. Scharin på Gullers Grupp berättar att de internt 

brukar kalla sig för bagarens barn och menar att det själva inte tänker så mycket på att 

marknadsföra sig. Alvesson (2004) menar att byråerna bör sälja in nya projekt under 

pågående projekt med kund. Det gäller att lyckas förmedla att byrån är bra på att lösa kundens 

problem (Grönroos, 2002). Ekelund berättar att de på Halvarsson & Halvarson till och med 

har med en modell för att förtydliga för kunden hur de tänkt lösa kundens problem. Byråer 

kan påvisa sin kunskap exempelvis genom att belysa kundens situation, debattera kring 

kundens frågor eller göra undersökningar och sedan sprida resultaten (ibid.). Göran Sachs 

berättar att han deltagit i samhällsdebatten genom att skriva insändare och debattartiklar i 

branschrelaterade tidningar. Genom olika tävlingar inom branschen förmedlar byråerna vad 

de är bra på samt att det får medial uppmärksamhet som kunderna kan ta del av. 

5.3 Interaktion 
 

Samarbete är ett avgörande bidrag till marknadsföringen (Grönroos, 2002) och inom 

relationsmarknadsföringen är långsiktiga relationer en grundsten (Gummesson, 1998). Detta 

behöver dock nödvändigtvis inte stämma överens när det handlar om relationen mellan PR-

byrå och kund, då det i vissa fall snarare kan vara lönsamt att byta samarbetspartner (ibid.). 

Utifrån de empiriska företagen samt Sundling (2012) anses det vara en relativt hög 

bytesfrekvens när det gäller val av byrå, det pitchas intensivt och det gäller att hela tiden vara 

framme. Gummesson (1998) menar att människor påverkar människor - kunskapsföretag 

förknippas därför med sina kunder och skapar sin framtid genom dessa val (Ahrnell & Nicou, 

1996). Ahrnell och Nicou (1996) och Alvesson (2004) är överens om att ett kunskapsföretag 

är extra beroende av sina kunders image eftersom det i högre grad speglar av sig på ett 

kunskapsföretag. Därför är det viktigt att veta vilka kunder byråerna vill - samt inte vill - 

förknippas med (ibid.). Även Gummesson (1998) menar att människor som interagerar med 

varandra påverkas och påverkar varandra. Byråerna skapar sin framtid genom val av kund, då 

det kommunicerar ett budskap till allmänheten samt potentiella medarbetare (Ahrnell & 

Nicou, 1996). Tre av våra fallföretag är eniga om att det finns företag och bolag som de inte 

vill samarbeta med av olika anledningar. JKL vill exempelvis inte samarbeta med politiska 

partier och religiösa samfund medan Gullers Grupp avsäger sig samarbete med tobaksbolag 

och sekter. Halvarsson & Halvarson säger också nej till politiska partier och hör sig för intern 

för att avgöra i etiskt känsliga frågor. Prime däremot, tar sig an allt så länge någon vill jobba 

med uppdraget och ser det som en konkurrensfördel att inte behöva säga nej till kunder. Deras 

styrka är just att de inte säger nej till sina kunder, men det är förvisso under förutsättning att 

det finns konsulter på byrån som vill inleda samarbete. Eriksson (2005) påpekar vikten av att 

medarbetarna vet vad företaget står för innan de väljer sina samarbetspartners. Förklaringen 

till Primes strategi kan vara att de vill förmedla ut sin styrka att de välkomnar samtliga. 

 

Vidare trycker Ahrnell och Nicou (1996) just på väsentligheten i att granska sina kunder, att 

välja kunder som bidrar till en starkare image och som skapar affärskontakter. Alvesson 

(2004) är av samma åsikt och menar att kunskapsföretagen bör välja sina kunder med omsorg 

och ta sin företagsimage på allvar eftersom kunskap är av en så osynlig karaktär. Samtliga av 

våra fallföretag, bortsett från Prime, väljer bort kunder som ligger i den etiska gråzonen. De 
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tackar även nej om det inte finns någon på byrån som brinner för uppdraget eller om de inte 

tror på uppdraget. De kan även tacka nej om det finns konkurrerande uppdrag. På så vis 

skiljer sig inte fallföretagen åt i någon större utsträckning, alla svar grundar sig i vad enskilda 

medarbetare på byrån har för tankar gällande samarbetet, vilket därefter blir PR-byråns 

policy.  

5.3.1 Offentliggöra samarbeten 

 

Det råder delade åsikter bland fallföretagen gällande huruvida samarbeten med kunderna bör 

exponeras för att fungera som marknadsföringskanal för byråerna. Samtliga byråer är överens 

om att det ibland kan vara bra att hemlighålla samarbeten med vissa kunder, på grund av 

känsliga uppdrag. Dock visar både Prime och Halvarsson & Halvarson stolt upp sina 

samarbeten på hemsidorna. Samtidigt menar Scharin på Gullers Grupp att hela PR-branschen 

är ganska hemlig och nästan uteslutande sätter kunden i centrum, inte byråerna själva. Scharin 

berättar vidare att de på Gullers Grupp tycker att det är kunden som skall synas. Ahrnell och 

Nicou (1996) menar att exponering av kunder kan leda till fler och nya kunder då dessa har en 

referens att vända sig till. Det håller Ekelund med om då han säger att de på Halvarsson & 

Halvarson resonerar kring att exponering av samarbeten är bra eftersom stora företag lockar 

nya kunder då det ligger en status och ett förtroende i att få jobba med de stora företagen. 

Sachs menar också att offentliggörandet av samarbeten kan locka kunder, men att tysthet kan 

bygga ett förtroende. JKL har som utarbetad strategi att inte prata om något samarbete över 

huvud taget. På JKL tror de istället att detta skapar ett förtroende där kunden kan känna sig 

trygg i att byrån inte avslöjar något alls om dem, menar Nilsson. Kling på Prime säger att det 

kan vara känsligt att offentliggöra ett samarbete om kunden behöver hjälp med 

kriskommunikation. Detta diskuterar även Rawet et al (2002) som menar att PR-konsulterna 

inte alltid kan vara öppna med vilka kunder de har och vad de gör för dem. Som tidigare 

nämnts anordnar Prime och Gullers Grupp träffar där de berättar för de inbjudna om case de 

haft och visar på hur de gick tillväga, samt vad de gjorde bra och mindre bra. Ahrnell och 

Nicou (1996) menar att det kan vara en risk att offentliggöra arbeten på detta sätt då de kan 

kopieras. Dock menar Kling på Prime att de flesta ändå vet vem som står för originalet.  

5.3.2 Förtroende 

 

Förtroendet är en viktig byggsten i kunskapsföretagens marknadsföring (Ahrnell och Nicou, 

1996). I mångt och mycket är det förtroendet mellan företag och kund som bidrar till köp 

(Gummesson, 1998). Respondenterna är alla överens om att förtroende är viktigt, men de har 

olika synsätt på vad som ligger till grund för att ett förtroende skapas. Halvarsson & 

Halvarson menar att det är samarbete med stora kända bolag som genererar stora mått 

förtroende och Prime menar att deras öppna kultur där flertalet av deras samarbeten 

presenteras och granskas bidrar till förtroende. Enligt Ahrnell och Nicou (1996) skapar 

företagen förtroende när de har förmåga till problemlösning, att de kan demonstrera sin 

kompetens samt ge sina kunder nya insikter kring marknadsföring. Det är tilliten som skapar 

värdet (Grönroos, 2002) och utvecklingen av PR-branschen har medfört en bristande tillit som 

PR-byråerna ständigt arbetar mot (Larsson, 2002). Litteraturen stödjer Sachs åsikter gällande 

hur viktigt det är att ha ett erbjudande och en idé som ger kunden nya insikter och i längden 

skapar förtroende.  

 

Gullers Grupp tror på nära, men inte allt för personliga relationer samt att bli utvalda till Årets 

Byrå skapar ett förtroende för byrån som helhet. På JKL tror de, liksom Gullers Grupp, 

mycket på personkemi. JKL är ensamma om att närvara och delta i sammanhang där de lyfter 

fram andra utan att ta betalt – så kallade Pro Bono uppdrag. JKL menar även att det gäller att 
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veta rätt tidpunkt, vad som ska förmedlar samt vem som ska kontaktas, för att uppfattas som 

en förtroende ingivande byrå. Ahrnell och Nicou (1996) stödjer att ett kunskapsföretag blir 

framgångsrikt i och med förtroendet för konsulterna.  

 

En annan aspekt på förtroende som framkommer i empirin är PR-byråernas samarbeten med 

konkurrerande kunder. De samarbetar alla med konkurrerande kunder under förutsättning att 

det är känt och accepterat av båda företagen samt att det ligger en förtroendegrund som inte 

skulle tillåter att det blir något problem. Alla, utom Prime, frågar sina kunder om lov. Prime 

frågar kunden om kunden själv tar upp ämnet. Sachs förklarar att det både finns kunder som 

vägrar inleda samarbeten när det finns konkurrerande företag samt kunder som ser fördelarna 

i att byrån faktiskt känner till branschen och på så vis kan erbjuda företaget bättre kompetens. 

För att koppla detta till vad Ahrnell och Nicou (1996) menar gäller det att bevisa för kunderna 

att det finns kompetens nog inom företaget för att klara av utmaningen. Det gör byråerna, med 

undantag för JKL, genom att påvisa tidigare samarbete med andra kända företag.  

5.3.3 Image, rykte & word-of-mouth 

 

Werner Runebjörk (2006) menar att företaget som en konsult är anställd på ibland är anonymt 

för kunden. Därmed är det av stor vikt att konsulten inte enbart kan sälja sin kunskap, utan 

även sig själv som person (ibid.). På Gullers Grupp arbetar de löpande med att lyfta specifika 

medarbetare på byrån, Scharin menar att de på så vis bygger en personlig ryktesspridning. 

Hon liknar PR-branschen vid en ankdamm som alla plaskar runt i - ryktet sprids snabbt. Även 

Halvarsson & Halvarson anser att personkemin är en viktig del av branschen, om den 

stämmer kan ett förtroende skapas. Nilsson förklarar även att rekrytering av kända personer 

blir lite av ett profilmärke, de kända personerna tillsammans med hur de får byrån att synas 

utåt genererar intäkter för byrån. Schmitz (2009) menar dock att företagsprofilen kanske inte 

alltid stämmer överens med företaget image och rykte, det är inte säkert att allmänheten 

uppfattar den profil som byrån försöker skapa. Sachs menar i sammanhanget att det kan vara 

smart att knyta till sig den sortens aktörer men att det inte går att undvika det faktum att 

seriositeten i PR-branschen besudlas på grund av detta. Sachs berättar även om Jerry 

Bergström, byråägare för 10 år sedan, som var en gående imagemaskin. Detta var en person 

med stark personlighet. Han var välkänd och lite kontroversiell och fostrade hela moderna 

Sverige, enligt Sachs. Sachs menar i samma mening att det var marknadsföring i sig att 

tillhöra hans företag samt att många uppdrag kom ryktesvägen.  

 

Werner Runebjörk (2006) förklarar att bland annat framtoning och specialisering är 

avgörande för byråns framgång. Likaså Almqvist och Wilson (2000) förespråkar vikten av att 

företaget har en klar bild över vilka de är och vilken inriktning de har, annars kan det bli svårt 

för intressenter att avgöra vilket sammanhang byrån hör hemma i. På Gullers Grupp anser att 

det är viktigt att synas i rätt kontext för att bli korrekt uppfattade av allmänheten eftersom 

Scharin absolut tror att val av kund och uppdrag påverkar Gullers Grupps image. Ahnell och 

Nicou (1996) menar att företagsimagen bör tas på allvar eftersom den är betydelsefull i 

företag där produkten är av en så osynlig karaktär. Scharin berättar att Gullers Grupp varken 

samarbetar med tobaksbolag eller sekter just på grund av den profil de valt att bygga upp 

företaget kring. JKL och Halvarsson & Halvarsson har också valt bort kunder som de inte vill 

förknippas med, i synnerhet politiska partier. Nilsson på JKL förklarar vidare att de har valt 

en låg profil där de varken talar om sig själva eller om sina kunder. Arhnell och Nicou (1996) 

utvecklar sin åsikt om att företagsimagen bör tas på allvar med att uttrycka att företag bör 

visualisera sin idealkund samt granska befintliga kunder efter de kriterierna. Samtliga av våra 

fallföretag verkar ha en klar bild över vilka kunder de inte vill samarbeta med, men lägger 

utöver det inte så stor vikt i att kartlägga någon framtidsutsikt över potentiella imageskapande 
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kunder.  

 

Werner Runebjörk (2006) skriver om att när företag kan förmedla sin personlighet och beröra 

sina intressenter attraheras även arbetssökande till dem. Scharin berättar att de är dåliga på att 

utnyttja rekryteringens fulla potential, hon menar att rekryteringen är imageskapande och att 

det ibland är oklokt av dem att inte ta bättre vara på det. Däremot har Gullers Grupp lite av en 

senior image, vilket Scharin tror lockar till sig en viss slags medarbetare och kunder. JKL, å 

andra sidan, ser rekryteringen som en väsentlig del av deras image. Nilsson tror absolut att 

Göran Persson har bidragit till en stor del av deras nuvarande kunder. Nilsson berättar att 

utvalda personerna på JKL brukar finnas med i sammanhang med employee branding och 

mediedagar där de träffar potentiella kunder. Nilsson menar att det är en strategi som de 

tillämpar just för att införskaffa sig kunskap som de i nästa led kan bidra med när de utnyttjar 

sina personliga nätverk.  

 

Werner Runebjörk (2006) förklarar att det ibland kan vara svårt att fatta beslut utifrån 

information som ges, att det ibland kan underlätta vid beslutsfattandet om det finns någon 

som kunden ser som en expert och som övertygar. Det kan även vara någon som är öppen 

med vad de gör eller som har lika värderingar som de själva, som bidrar till att beslutet kan 

tas. För att koppla det till empirin menar Scharin att det är tidigare upphandlingar som för 

kunderna till dem. De fungerar nämligen som referenser som kunden kan se fatta sina beslut 

utifrån. Även Prime spelar med öppna kort och visar gärna upp tidigare samarbeten. JKL 

däremot går under helt andra premisser, och hemlighåller större delen av deras samarbeten. 

Sachs menar att det finns fördelar med båda strategierna, men att det påverkar företagens 

image. Att vara öppen kan leda till att kunderna får förtroende och tillit av den enkla 

anledningen att de kan se vad byrån har gjort tidigare. Att vara hemlighetsfull kan bidra till att 

ett annat slags förtroende men även att en viss mytbildning bildas vilket i sin tur kan skapa 

attraktion hos kunden.  

 

Boyd Posey et al (2009) skriver om att traditionell marknadsföring av abstrakta tjänster inte 

blir så trovärdigt, varav att word-of-mouth blir av större väsentlighet. Word-of-mouth 

påverkar kännedom och preferenser som Werner Runebjörk (2006) skriver om, och resultatet 

av word-of-mouth kan vara helt avgörande för om köpet blir av enligt Boyd Posey et al 

(2009). Sachs berättar att han målmedvetet har jobbat med sitt namn genom att delta i olika 

samhällsdebatter i branschrelaterade tidningar som Resumé, Dagens Media och Dagens 

industri och förlitar sig på att word-of-mouth fungerar. Nilsson på JKL menar deras 

marknadsföring grundar sig i word-of-mouth som går via de kunder som har anlitat byrån. 

Prindle (2011) skriver om att PR-branschen rykte är ömtåligt och Alvesson (2004) trycker på 

hur viktigt det är att ha kopplingar till aktörer som kan bekräfta ens kunskap, en person 

framstår som kunnig när andra kunniga personer kan bekräfta det.  

5.4 Nätverk 

5.4.1 Internt 

 

Eftersom kunskapsföretag lever på att sälja sin kunskap är det inte förvånande att personerna 

på företagen behöver inneha rätt kunskap (Ahrnell & Nocou, 1996). Det gäller att ur ett 

strategiskt perspektiv välja rätt medarbetare för att lyckas kommunicera ut en rättvis bild av 

företaget (Holm, 2002). På samtliga av fallföretagen är rekryteringen är en mer eller mindre 

omfattande process, men ser däremot relativt olika ut. Prime ser rekryteringen som en av 

deras största marknadsföringsfönster där de arbetar mycket med talangförsörjning. 

Rekryteringsprocessen är omfattade och skapar stor uppmärksamhet från framför allt 
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studentvärlden. På Halvarsson & Halvarson och Gullers Grupp rekryteras flertalet av deras 

medarbetare via relationer och kontakter samt att majoriteten kommer direkt från ett tidigare 

arbetsliv inom branschen. På JKL ser det snarlikt ut med undantag från att flertalet som 

rekryteras är kopplade till politik. På Gullers Grupp är de som tidigare nämnt medvetna om att 

rekryteringen är imageskapande och anser att det kanske är oklokt att inte lägga ner mer 

engagemang bakom rekryteringsprocessen. JKL, som rekryterar många inom politiken ser 

rekryteringen av sina medarbetare som ett profilmärke som de tror skapar rätt 

uppmärksamhet. Ahrnell & Nicou (1996) styrker påståendet att rätt personal drar till sig rätt 

kunder och att det gäller att ständigt fylla på och vara uppdaterade eftersom företagen lever på 

att sälja kunskap. Enda vägen till överlevnad är kunskap och det är personalen som är 

företagens främsta resurs (Ahrnell & Nicou, 1996). 

 

Det gäller att hela tiden förnya sig för att kunna bemöta kundernas behov (Evans, 2012) JKL, 

Gullers Grupp och Prime är noga med att skapa relationer med studenter och ser dem som 

sina kommande medarbetare. Samtliga av byråerna är medvetna om att det är personalstyrkan 

som bygger kontaktytan med kunderna och som är ansiktet utåt, precis som Normann (2000) 

menar, men det finns som sagt olika tillvägagångssätt. Likheten mellan vad Normann (2000) 

menar och vad fallföretagen menar är att personalstyrkan är en nyckelresurs. Däremot ser 

fallföretagen sina nyckelresurser på olika sätt. Att rekrytera enbart via kontakter, som Gullers 

Grupp och Halvarsson & Halvarson gör, bidrar till en stor kompetens i och med tidigare 

erfarenhet inom branschen. Att rekrytera inom studentvärlden medför att företaget inskaffar 

sig ett nytt synsätt och nya fräscha infallsvinklar inom branschen. Att rekrytera inom politiken 

bidrar till kännedom inom allmänheten och skapar möjligheter till ett stort kontaktnät. Evans 

(2012) förklarar att en ny uppsättning av yrkesmässig personal behövs inom branschen samt 

att PR-branschen är i stort behov av förnyelse. Det enda företag som stämmer överens med 

vad Evans (2012) förespråkar är Prime.  

 

Sett till vad Sachs anser om rekryteringen stämmer Sachs tankegångar väl överens med 

Normann (2000). Att rekrytera kompetenta medarbetare medför en annan slags seriositet än 

det gör vid rekrytering av konsulter enbart på grund av deras kontaktnät. För att koppla till 

Holm (2002) som menar att de bör finnas ett strategiskt tänk gällande införskaffningen av 

kompetenta medarbetare, är JKL duktiga på att profilera sig i högskolevärlden eftersom det är 

där deras framtida rekryteringsbas finns, studenterna är företagens framtida talanger.  

5.4.2 Externt 

 

Personliga relationer och kontaktnät är en avgörande faktor för PR-byråer att finna nya 

kunder (Alvesson, 2004; Ahrnell & Nocou, 1996). Ahrnell och Nicou (1996) styrker även hur 

viktigt det är att bygga kontaktnät eftersom det i mångt och mycket är genom kontakterna 

som affärerna inleds. Alvesson (2004) är av samma åsikt och menar att det är av branschens 

fulla natur att professionella serviceföretag utnyttjar sitt kontaktnät. Vi ser att våra 

respondenter är eniga kring det faktum att utan kontaktnät skulle det bli betydligt svårare att 

få uppdrag. På samtliga av PR-byråerna utnyttjar de sina medarbetades kontaktnät för att det 

ska bli enklare att få ett uppdrag samt att de ser varje pitch som en möjlighet till att skapa en 

ny relation. Det som skiljer de olika byråerna åt en aning är att JKL satsar mer på kontakter 

inom politiken, de kompletterar sin kompetenta personalstyrka genom att även rekrytera 

personer med bredare kontaktnät och lite mindre branschkompetens. Gullers Grupp är inte 

alls av den åsikten utan tror helt och hållet på att det är kompetensen och personligheten hos 

medarbetarna som är det tyngsta framgångsfaktorn. Det finns, precis som Sachs menar, två 

sidor av saken, det kan vara smart att anlita personer på grund av deras breda kontaktnät, men 

samtidigt riskerar de att förtroendet för branschen reduceras. Den gemensamma faktorn är att 
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det i båda fallen är viktigt att möjligheten till att utnyttja sina kontakter för att finna nya 

uppdrag finns (Alvesson, 2004). Det framgår inte att någon av byråerna försöker påverka 

opinionsbildarna i en direkt mening, utan de tar alla en omväg för att istället få förtjänad 

medial uppmärksamhet. Enligt Ahrnell & Nocou (1996) bör byråerna vårda de kontakter som 

kunder har förtroende för. Det verkar inte direkt framgå vilka kontakter det skulle vara, men 

alla byråerna jobbar för att synas i rätt forum och låter sedan opinionsbildarna sköta resten. 

 

Carlsson (2009) skriver om sociala medier som en möjlighet till att kommunicera och knyta 

kontakter med allmänheten. Sociala medierna fungerar mer som en stöttepelare inom PR-

branschen, ingen av fallföretagen använder sociala medier som en huvudaktivitet. Sociala 

medier som facebook, bloggar och hemsidor är enligt Carlsson (2009) bra plattformar för 

kontaktskapande samt kan vara till hjälp när det handlar om att nå ut till en stor målgrupp. 

Fallföretagen påpekar, liksom Carlsson (2009), att användning av sociala medier skapar 

ytterligare möjligheter till att upprätthålla relationer med sina kunder. Förutom respektive PR-

byrås hemsida - där ren fakta om byrån finns samt vilken kunskap konsulterna besitter - 

används Facebook, Twitter, Youtube, Flickr och bloggar för att utöka kommunikationen till 

kunderna och underhålla relationerna. De olika medierna har lite olika funktion för byråerna. 

Varken Gullers Grupp eller JKL engagerar sig något vidare i sociala medier medan Prime 

lägger ner stort engagemang bakom aktiviteterna som exponeras och Halvarsson & Halvarson 

är mer restriktiva och använder hemsida i ett mer informativt syfte. Bloggen däremot, är mer 

personlig där de uttrycker sina åsikter kring olika sammanhang.  
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6. Slutsatser & Diskussion 
 

I följande kapitel utgår vi från empiri, teori och analys för att diskutera kring vår 

frågeställning för att sedan presentera våra slutsatser kring hur PR-byråerna marknadsför 

sin kunskap för att nå ut till rätt kunder i en diffus och otydlig bransch. I slutet av kapitlet 

kommer vi även ge förslag till vidare forskning inom området samt tacka för oss genom ett 

slutord. 

 

 

6.1 Diskussion och svar 
 

Syftet har varit att få en ökad förståelse för begreppet PR samt för hur PR-byråer, som arbetar 

med att marknadsföra andra företag, marknadsför sin egen kunskap för att nå ut till rätt 

kunder. Vi ämnade även undersöka om det finns några skillnader i deras marknadsföring 

beroende på vilken inriktning PR-byråerna har inom branschen.  

6.1.1 Hur använder PR-byråer sig av relationsmarknadsföring för att nå ut 

med sin kunskap till potentiella kunder? 

 

Ur studien kan urskiljas att PR är ett komplext begrepp. En allmängiltig beskrivning av 

begreppet verkar inte vara etablerat hos gemene man, men vi kan genom samtliga 

respondenters definitioner, samt ur teorins definition, urskilja att PR handlar om relationer 

med intressenter. Vi vågar därefter hävda att en förståelse av begreppet grundar sig i 

komplexiteten i produkten samt svårigheten att förmedla vad det är PR-byråerna egentligen 

kan undervisa allmänheten inom. Förklaringen till varför PR är så diffust är alltså troligtvis på 

grund av att PR är brett. PR är en heterogen aktivitet, som i vissa fall görs omedvetet och i 

andra fall medvetet. Inget uppdrag är det andra likt, vilket resulterar i att det varken finns 

något att referera till eller något konkret att marknadsföra. För PR-byråerna verkar det vara 

självklart vad PR är, men samtidigt finner de det svårt att sätt ord på det. Vår studie är inte 

gjord utifrån ett allmänt perspektiv och vi ifrågasätter därför om problematiken kring PR-

byråers marknadsföring grundar sig i att allmänheten är dåligt pålästa? Men å andra sidan 

menar viss teori att PR håller på att mogna som begrepp eftersom PR-byråerna faktiskt når ut 

till de kunder de önskar nå ut till.  

 

Det kan utifrån studien konstateras att relationsmarknadsföringen är basingrediensen i PR-

byråers marknadsföring och väger tungt i marknadsföringssyfte riktat till potentiella kunder.  

PR-byråer utnyttjar sina relationers fulla kapacitet till att finna nya potentiella kunder. 

Empirin tyder på att det mesta inom relationsmarknadsföringen uppfylls och vi ser inga andra 

mer tydliga applicerbara teorier i detta fall. 

 

Samtliga PR-byråer bistår med att lyfta upp andra företag, men ligger själva dolda i 

bakgrunden. PR-byråerna är skickliga på att marknadsföra sina kunder, men lyckas ändå göra 

sin egen bransch diffus. En diffus produkt medför en diffus bransch. Hade det klargjorts mer 

kring samarbeten byrå och kund emellan hade branschen förmodligen inte varit så otydlig. 

Samtidigt är det flera byråer och kunder som faktiskt offentliggör sina samarbeten. Detta har 

lett oss in på ytterligare en insikt; PR-byråerna förmedlar en kunskap som ska lyfta ett 

varumärke för en kund - därmed ska det, för slutkonsumenten, kännas som att det är just 

varumärket (alltså kunden) som frambringat värderingarna; inte en fristående PR-byrå.  
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PR-byråerna måste kontinuerligt söka efter potentiella kunder. Det gör de bäst genom att vara 

pålästa i samhällsdebatten så de är införstådda med vad som händer inom företag för att hitta 

unika tillfällen att marknadsför sig genom att erbjuda sin kunskap samt genom att utnyttja sitt 

kontaktnät. De kan inte enbart förlita sig på word-of-mouth och sitt varumärke, även då det är 

en viktig del att underhålla. Relationerna blir ett viktigt och avgörande redskap för hur PR-

byråerna marknadsför sig mot sina potentiella kunder.  

 

PR-byråerna marknadsför sig i anknytning till när de förmedlar sina kunskaper genom att 

delta och arrangera diverse tillställningar med alla möjliga intressenter. Detta kan innefatta 

seminarier, samhällsdebatter, samarbeten med högskolor, utbildningar och tävlingar. Byråerna 

och konsulterna bygger på så vis relationer via interaktion, samt interaktion via relationer. 

Slutsatsen är att PR-byråer framför allt använder sig av PR för att marknadsföra sig själva mot 

potentiella kunder. De marknadsför sig även genom rekommendationer och nätverk, men 

däremot inte alls genom traditionell marknadsföring. Detta väcker funderingar kring om PR-

byråerna är insnöade i sitt eget PR-tänk? Skulle det skada att marknadsföra sig genom 

traditionell reklam? Vi är av uppfattningen att byråerna tycker de marknadsför sig tillräckligt 

och inte spår någon mörk framtid i avsaknad av kunder - snarare tvärtom.  

6.1.2 Finns det skillnader i marknadsföringen beroende på byrån inriktning? 

 

Vilken inriktning PR-byråerna än har använder de sig primärt av relationsmarknadsföring för 

att nå och behålla kunderna. Den stora skillnaden i marknadsföringssyfte mellan de olika 

byråerna är öppenheten kring samarbeten och kunder. Detta tror vi dock inte främst grundar 

sig i inriktning, utan är ett resultat av värderingar inom byråerna samt övertygelsen om vad 

som skapar ett förtroende hos kunden. Detta tenderar även påverka i valet om kund och 

samarbeten. 

 

De slutsatser som går att dra kring PR-byråernas olika inriktning är att JKL - som inte 

offentliggör vilka kunder de samarbetar med - har en lite annorlunda nisch. De hjälper företag 

med en aning känsligare uppdrag, såsom rådgivning gällande företags kommunikation när det 

gäller finansiering och politisk opinionsbildning. De arbetar med företagens förtroendekapital 

gentemot olika publiker och håller därför själva en lägre profil. Likaså Halvarsson & 

Halvarson håller en lägre profil eftersom även de anser sig tillhöra den del av branschen som 

är mer återhållsam på grund av känsligare företagskommunikativa uppdrag. Prime arbetar mer 

med traditionella marknadsföringskampanjer samt med offentliga upphandlingar, precis som 

Gullers Grupp, vilket vi tror är förklaringen till varför de använder sig av en tydligare open 

sourse - strategi, där de är helt öppna med sina samarbeten. Denna slutsats stämmer inte 

helhetligt överens med vår översiktsbild från Resumé, förklaringen till det kan dock vara att 

det faktiskt inte är så enkelt att definiera och positionera sig inom branschen, branschen går 

inte att bildsätta. 

 

Vi anser att relationsmarknadsföringen genomsyrar hela branschen men att aktiviteterna som 

PR-byråerna använder i marknadsföringssyfte kan variera beroende på deras inriktning och 

beroende på företaget.  

6.1.3 Sammanfattningsvis 

 

För att svara på vårt syfte säger vi, med vår studie som bas; PR-byråer marknadsför sig 

uteslutande genom PR, via relationsmarknadsföring, till potentiella kunder. Byråernas 

marknadsföring tycks inte främst baseras på inriktning, utan snarare på faktorer byråerna 

tror genererar förtroende. Dock urskiljer vi en viss tendens av att offentliggöra samarbeten 
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då det kommer till en byrå som har kunder i den offentliga sektorn, och att det därmed finns 

en skillnad i inriktning då offentliggörandet är ett slags marknadsföringsfönster för byrån. 

 

6.2 Denna studies begränsningar 
 

Studien hade kunnat tes sig annorlunda om vi tillåtits använda källor i form av nyhets-, fack- 

och branschtidningar inom mediebranschen i vår teoridel. Det pågår nämligen en varaktig 

diskussion kring ämnet inom medievärlden som vi gärna hade velat ta större del av i studien. 

Utfallet av studien har av den anledningen fått vissa begränsningar, såsom nya infallsvinklar 

och nya perspektiv. På grund av att dessa källor inte är vetenskapligt granskade har de därför 

inte kunnat användas.  

6.3  Förslag till vidare forskning 
 

Det har under studiens gång framgått att PR-branschen befinner sig i ett utvecklingsstadie där 

gränsen mellan reklam och PR håller på att suddas ut. Det är svårt att avgöra skillnaden 

mellan vad en reklambyrå och en PR-byrå gör och det skulle därför vara intressant att 

undersöka vad detta beror på samt hur synsättet kring det ser ut. Det har även framkommit att 

PR-byråer väljer att inte använda sig av traditionell marknadsföring, trots att det är en 

marknadsföringskanal som de hjälper andra företag med. Det skulle vara intressant att 

undersöka huruvida det finns en septims kring traditionell marknadsföring inom PR-

branschen och, i så fall, vad det är som ligger till grund för den? 

 

Andra intressanta aspekter vi har stött på under arbetets gång är huruvida PR-byråer påverkas 

vid misslyckade uppdrag, med tanke på att branschen upplevs som så hemlig. Kommuniceras 

det ut till allmänheten att det är byrån som misslyckats eller är det kundernas företag som får 

bära skulden för byråns misslyckande? Vi vet att konsulter inom branschen, samt 

branschtidningarna, har full koll på vem som gjort vad. Däremot verkar allmänheten mindre 

informerade. Det skulle med fördel vara intressant att fördjupa sig i om det finns specifika 

händelser där PR varit avgörande, både i mer eller mindre framgångsrika sammanhang. I 

samband med en sådan studie skulle även en fördjupning kring olika PR-aktiviteter kunna 

göras för att eventuellt kunna urskilja om det finns skillnader eller likheter beroende på PR-

aktiviteter och sammanhang. 

 

Det finns även möjlighet att undersöka hur företagskulturen på PR-byrån påverkar 

marknadsföringsaktiviteter samt val av kund eftersom vi under studiens gång har snuddat vid 

ämnet men valt att inte fördjupa oss mer inom området. Slutligen skulle det, med tanke på att 

vi enbart undersökt image- och varumärkesperspektivet utifrån PR-byråns perspektiv, vara 

intressant att göra en jämförande studie över PR-byråernas och företagets image- och 

varumärkessyn kring deras samarbeten. Finns det likheter eller skillnader mellan sättet att 

tänka kring image beroende på deras delaktighet? Hur ser företagets perspektiv ut i 

förhållande till PR-byråns? 

6.4 Rekommendationer till företagen 
 

Vi anser att fallföretagen fortfarande bör försöka arbeta fram en tydligare bild hos 

allmänheten av branschen, i fråga om vad de gör och de olika inriktningarna som finns. De 

borde försöka vara lite mer öppna med vad det är som de faktiskt har hjälpt företagen med, vi 

tror det skulle bidra till att fler företag får upp ögonen för det som PR-branschen erbjuder 

samt att det kan skapa ett större förtroende hos företagen. Företag verkar fortfarande inte helt 
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och hållet förstå vad som är ett nyhetsvärde för allmänheten även fast det är självklart för de 

som befinner sig i branschen.  

6.5 Slutord 
 

I våra sista ord i studien vill vi framföra att genomförandet av studien har varit lärorik, inte 

minst sagt för den av oss som parallellt har praktiserat på en PR-byrå. Vi är övertygade om att 

PR kommer få en mindre diffus innebörd så snart begreppet blir vanligare i dagens samhälle. 

Vi kommer ta med oss lärdomarna från denna tid ut i våra framtida arbetsliv.  

 

Våra rekommendationer till studenter med sin kandidatuppsats framför sig är att välja ett 

ämne som ni finner ytterst intressant samt som faktiskt kan vara till hjälp för er själva 

framöver. 
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Bilaga 1  
 

 Figur 1: En överblick av PR-branschens olika inriktningar 

(Sundling, 2012) 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

 

PR: 

 

Vad är Public Relations för er? 

 

MARKNADSFÖRING: 

 

Hur marknadsför ni er? 

 

Skulle ni kunna marknadsföra er mer? Hur och 

varför? 

 

Hur kommunicerar ni ut er kunskap och kompetens? 

 

Hur förmedlar ni vad just ni är bra på i förhållande till 

andra PR-byråer? 

KUNDER: 

 

Hur får ni era kunder? 

 

Hur ser relationerna med era kunder ut? 

 

Hur skapar ni förtroende hos kunden? 

 

Är ni öppna med era samarbeten? Varför, varför inte? 

 

Påverkas ett samarbete med kund om ni även 

jobbar/har jobbat med kundens konkurrenter? På 

vilket sätt? 

 

Säger ni nej till kunder? Varför, varför inte? 

IMAGE:  

Tror ni kunderna påverkar er image? Hur i så fall? 

  

Påverkar val av uppdrag er image? Om och i vilken 

mån i så fall? 

  



S.       53 

 

Figurförteckning 
 

 

Figur 1: PR department structured in functions, s 5.  

 

Figur 2: Role of the public relations practitioner, s 6.  

 

Figur 3: Abstrakt och konkret dominans, s. 6.  

 

Figur 4: The 8 Cs competitive domain, s. 7.  

 

Figur 5: Egen utformad figur som visualiserar strukturen av det teoretiska innehållet, s. 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


