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Abstract 

!
Purpose: 
The purpose of this thesis is to bring a better understanding for how employees of PR-
agencies describe a meaningful relation on social media. The thesis furthermore aim to bring 
further understanding about how employees of PR-agencies describe their strategies for 
meaningful relations on their agencies’ channels on social media. 
  
Theoretical framework: 
The chapter includes framework of PR and Relations, relations on social media and finally 
strategy to target audience. 
  
Method: 
A qualitative research method with a semi-structured approach has been implemented.  !
Empirical framework:  

The empirical material is based on five semi structured interviews with employees of 

PR-agencies. The respondents obtain significant expertise of the topic, that makes 

their answers relevant to the purpose of the study.      

!
Conclusion:  

Our conclusion is that agencies pick their social media channels based on user base 

above all. Another factor is whether their target group uses the platform or not, but 

since the platforms chosen by the agencies were often market leading the answer is 

yes. 

!
An interesting finding was that informants spoke of channel adjustment rather than 

audience targeting. To build a meaningful relation with the audience the social media 

content were often based on personal and expertise aspects.  

!
The target groups were often described based on their job role, and not other social 

or personal factors. The informants’ descriptions of what a meaningful relation 

included varied a lot. Common patterns were that it included two way 

communication, that both parts would get something out of it and that the followers 
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would feel comfortable commenting and sharing posts. Last but not least there was a 

goal that a meaningful relation would lead to some sort of business. Social media 

activity could lead to business if the relation was meaningful in the long run. 

!
!
!
!
!

!

!2



Innehållsförteckning  
1. Inledning 5 

1.1 Syfte 6 
1.2 Uppsatsens frågeställningar 7 

2. Teori 8 
2.1 PR och relationer 8 
2.2 PR på sociala medier 11 
2.3 Målgruppsstrategi 14 
2.4 Tidigare forskning 16 

2.4.1 Sociala medier för B2B-företag 16 
2.4.2 Relationer online kontra offline 17 
2.4.3 Employer branding 18 

3. Metod 20 
3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 20 
3.2 Kvalitativ intervju 21 
3.3 Urval och avgränsningar 23 
3.4 Metoddiskussion 24 

4. Material 25 
4.1 Informant 1 25 
4.2 Informant 2 25 
4.3 Informant 3 26 
4.4 Informant 4 26 
4.5 Informant 5 26 

5. Analys & resultat 27 
5.1 Strategier för sociala medier 27 

5.1.1 Målgrupp   27 
5.1.2 Kanalanpassning   28 
5.1.3 Målgruppsanpassning för relationsskapande 29 
5.1.4 Berättarteknik och tonalitet 30 
5.1.5 Att sticka ut ur mängden 30 
5.1.6 Expertis 31 
5.1.7 Personlig   32 
5.1.8 Privata konton 33 
5.1.9 Att engagera sig i andras material 34 
5.1.10 Samspelet mellan offline och online 34 

5.2 Meningsfulla relationer på sociala medier 36 
5.2.1 Tvåvägskommunikation  37 
5.2.2 Att båda parter gynnas 37 
5.2.3 Kvalitet kontra kvantitet   38 
5.2.4 Klyfta mellan målgrupp och företag   39 
5.2.5 Indirekt försäljning 40 

6. Slutdiskussion 41 
6.1 Strategier på sociala medier 41 

!3



6.2 Meningsfulla relationer på sociala medier 42 
6.3 Framtida forskning 44 

Källförteckning 45 

Bilagor 48 !!

!4



!
!

1. Inledning  
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till varför forskningen görs samt vilket 

syfte den har.  
!  

!
PR-byråer hjälper ofta olika företag med hur de ska föra sig på sociala medier, de har 

helt enkelt en stor roll att spela när det kommer till företags relation med 

målgruppen och hur de uppfattas av allmänheten. PR-litteratur uppmuntrar ofta 

utövare till att ha en meningsfull relation med sin målgrupp, men vad en meningsfull 

relation innebär och hur den uppnås är inte helt klart. Men hur för sig egentligen 

byråerna på sina kanaler på sociala medier och hur använder de sig av dem för att 

bygga och stärka meningsfulla relationer med sin målgrupp?  

!
Förenklat så kan en meningsfull relation ses som ett mål med arbetet på sociala 

medier, men för att uppnå detta mål kan det ses som viktigt att förstå vad en 

meningsfull relation faktiskt innebär. Det finns även många olika strategier för hur 

en meningsfull relation uppnås, strategierna kan tänkas se olika ut beroende på 

vilken målgrupp som företaget önskar ha denna relation med. Vidare så finns det 

skäl till varför företag vill bygga en meningsfull relation med målgruppen, skälen kan 

se olika ut beroende på vem man frågar.  

!
År 2016 besökte 77% av sveriges befolkning någon gång sociala nätverk, och 58% av 

de tillfrågade svarade att de varje dag besökte ett socialt nätverk (Svenskarna och 

Internet. 2016). På dessa sociala nätverk finns det en stor potential till att bygga 

meningsfulla relationer med hjälp av kvalitativt innehåll och interaktion med 

målgruppen.  

!
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Att ha en meningsfull relation med sina kunder har alltid varit viktigt för PR-byråer.  

Sociala medier beskrivs ofta utifrån sina relationsbyggande möjligheter - vilket leder 

till att sociala medier kan ses som plattformar med stor möjlighet att skapa och 

bibehålla meningsfulla relationer med målgruppen för PR-byråer. 

!
PR-byråer är företag som oftast arbetar med andra företag - vilket gör dem till 

business-to-businessorganisationer. Generellt sett så ses de flesta sociala medier som 

något för konsumentmarknaden snarare än marknaden för business-to-business, 

undantaget LinkedIn. Detta gör att området kring sociala medier och meningsfulla 

relationer för B2B-företag till viss del kan ses som outforskat till skillnad mot B2C-

branschen. Med en potentiell huvudmålgrupp bestående av företag, men med 

anknytning till influencers, privatpersoner, journalister och yrkesverksamma i 

branschen kan även målgruppen anses som komplex.  

!
Vi ser alltså två potentiella problem för PR-byråer att skapa meningsfulla relationer 

på sociala medier. Att sociala medier ofta ses som något för konsumentföretag 

snarare än för business-to-businessorgansiationer och att målgruppen kan ases som 

komplex. Anställda på PR-byråer kan dock ses som experter när det kommer till 

relationsskapande med publiken. Att få ytterligare förståelse för hur de de beskriver 

meningsfulla relationer och vilka strategier anställda på byråer använder sig av för 

att ta sig runt problemen i att skapa meningsfulla relationer blir därför intressant.  

!
!
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att få ytterligare förståelse för hur anställda på PR-byråer beskriver en 
meningsfull relation på sociala medier. Vidare undersöker uppsatsen hur anställda på PR-
byråer beskriver sina strategier för meningsskapande relationer på byråns sociala medier.  !!!
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1.2 Uppsatsens frågeställningar 

!
- Hur beskriver anställda på PR-byråer en meningsfull relation på sociala medier? !
- Vilka likheter respektive skillnader finns det kring beskrivningen av meningsfulla 
relationer på sociala medier PR-utövare emellan? !
- Hur beskriver anställda på PR-byråer sina strategier och sitt arbete för att uppnå 
meningsfulla relationer på sociala medier? !
- Vilka likheter respektive skillnader finns det kring hur beskrivningen av strategier och 
arbetet för att uppnå meningsfulla relationer på sociala medier PR-utövare emellan? !!!
!
!
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2. Teori 
I Teorikapitlet presenteras utvalda teorier kopplade till PR och relationer, PR på sociala 
medier och målgruppsstrategier. Kapitlet avslutas med tidigare forskning kopplat till 
uppsatsens syfte.
!   !
2.1 PR och relationer 
Eftersom uppsatsen ämnar att få djupare förståelse för vad en relation är och hur den skapas 
enligt anställda på PR-byråer så blir det viktigt att få förståelse för vad en relation kan tänkas 
vara enligt teorin. I denna del förklaras hur olika teoretiker definierar begreppet samt vad 
som kan vara bra med en relation. !
PR kan tydas som både publika relationer och pressrelationer, men denna uppsats fokuserar 
på publika relationer.  !
PR, i betydelsen publika relationer, innehåller ett nyckelord. Relation (Almqvist, Wilson. 
2000:7). Ralph Tench och Liz Yeomans sammanfattar PR genom att beskriva hur många ser 
det som något som till största del handlar om “vad organisationer gör för att uppnå önskad 
effekt på människor som organisationerna önskar ha en relation med (Tench, Yeomans. 
2014:4)”. !
PR handlar alltså, för att sammanfatta det kort, om relationer och hur de skapas. Men vad är 
egentligen en relation? Många forskare inom PR har försökt att ta fasta på vad det handlar 
om, men innebörden av begreppet skiljer sig beroende på teoretiker. Frågar man hur en 
relation skapas och vad en relation innebär så blir svaret helt enkelt olika beroende på vem 
man frågar. !
PR härstammar från modernitet-paradigmen, vars ramverk försöker skapa enskilda 
förklaringar, eller metanarrativ, som definierar den sociala miljön. Modernistisk PR ser 
företag som självklara och överlägsna. Modernistisk PR försöker reducera eller eliminera 
kriser, kontrollera publiker och bidra till organisatorisk effektivitet, vilket ofta räknas i 
ekonomiska termer (Tench, Yeomans. 2014:132).  
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!
Josh Boyd och Sarah VanSlette citeras i boken Exploring Public Relations Tench, Yeomans. 
2014:132):   !

I kontrast till fältet om modernitet så erkänner postmodernitet variabilitet, välkomnar 
fragmentation och engagemang av många olika röster, meningar och ‘verkligheter’ som 
existerar i samhället. !

Genom att ge en förenklad syn på verkligheten har anställda på PR-byråer historiskt sett 
försökt att nå den stora massan för att på så sätt påverka så många som möjligt med målet 
att skapa eller påverka relationen med publiken.  !
Enligt Tench och Yeomans (2014:238) så handlar PR om att bry sig om utvecklingen av 
långvariga relationer, och PR ser därför inte en vinning i att lura publiken för kortsiktig 
publicitet. Det handlar alltså om långsiktiga relationer snarare än en kortsiktig plan för att 
synas. !
John W. Hill (1958:163) observerade att en bra relation mellan företag och publik beror först 
och främst på policyn för hur tonen ska vara mot publiken - och att denna policy görs med 
publiken i åtanke. Vidare att kommunikationen är klar och effektiv, samtidigt som 
förklaringar och framställningar av policies och fakta går ut till publiken med rätt ton. Hills 
betonande av effektivitet och tydlighet kan ses som typiskt för modernitet. !
Genom John W. Hills resonemang så går vi djupare in på vad en meningsfull relation 
faktiskt är mer än att den är långsiktig. Al Ries och Laura Ries citeras i boken Exploring 
Public Relations där de gjorde en skillnad på annonsering och PR genom att kalla 
annonsering icke-trovärdigt i jämförelse med PR (Tech, Yeomans. 2014:237). Eftersom PR 
ofta handlar om att låta andra tala gott om dig eller ditt varumärke så gör detta att 
trovärdigheten blir högre i jämförelse om du själv skulle betala en tidning för att få ut ett 
positivt budskap om ditt företag. Ries och Ries kan anses mena att reklam var utmärkande 
för moderniteten och PR i sig är en tämligen postmodern konstruktion? Med detta 
resonemang kan därför ett nyckelord för relationer vara trovärdighet mellan parter. 
Eftersom John W. Hill pratade om att ha en policy med publiken i åtanke så kan därför 
trovärdighet vävas in i detta. Att helt enkelt ha en trovärdig policy för hur tonaliteten ska se 
ut, och exempelvis att förklaringar och framställningar görs med trovärdighet i åtanke. !
Jenkins, Ford och Green menar att det i marknadsföringskretsar ofta diskuteras om typer av 
deltagande som företag efterfrågar i termer av “märkesgemenskaper”. Företag har 
intresserat sig för idén att deras tilltänkta målgrupper utvecklar starka sociala band genom 
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en delad preferens för varumärket, känslomässiga relationer som de hoppas ska medföra 
ökad kundlojalitet. Marknadsförare kan ibland tro att publiken reaktivt delar sina 
synpunkter om varumärket, men författarna menar att varumärken och dess kultur som 
exempelvis Apples “teknikfantasterna” och Harley Davidsons “motorcykelfantasterna” fanns 
innan dessa varumärken kom till. Dessa märken förstod snarare att dessa kulturer fanns, de 
hade en förståelse för dessa och visade detta i marknadsföringen och utformningen när de 
talade till publiken (2014:194-195). Varumärken som bygger en långsiktig relation med 
publiken skapar alltså någon sorts gemenskap kring varumärket som kan innebära en delad 
preferens kring ämnen som exempelvis teknik eller motorcyklar. !
För att skapa en relation med publiken kan det därför tyckas viktigt att ha delade preferenser 
med publiken. Helt enkelt att publik och företag gillar någorlunda lika saker och har en 
någorlunda likasinnad bild av verkligheten. Följare av byråer på sociala medier är troligtvis 
intresserade av det område byråerna verkar i, men utöver det kan inriktningen på vad 
byråerna visar upp mot sin publik behöva fylla deras önskemål och ha målgruppen i fokus. !
Vidare menar Jenkins, Ford och Green att publiker som har en delad preferens för företag 
och dess märken skapar starka band med dessa, vilket gör att de även kan ropa efter 
förändringar i utbud eller kommersiellt beteende när de tycker att bolagen agerar på ett sätt 
som strider mot kundernas intressen (2014:195).  !
Det handlar alltså inte bara om att hålla med, utan om preferenserna tycks bli olika mellan 
företag och publik kan det dyka upp kommentarer om detta på sociala medier. Detta kan ses 
som både positivt och negativt för byråer, positivt då byrån får reda på att det finns en klyfta 
mellan hur publiken och byrån ser på en viss fråga, och negativt då detta kan bli en kris som 
är svår att lösa. !
Avslutningsvis så finns det helt enkelt flera olika sätt att se på en relation och vad den 
innebär. Det handlar bland annat om Tench och Yeomans syn av PR som långvariga 
relationer som skapar tillit till varandra. En annan faktor som kan ses som viktig enligt   
modernistiska resonemang är att upprätta tydliga och effektiva policys för tonalitet med 
publiken i åtanke. Postmoderniteten betonar snarare vikten av trovärdighet mellan parter. 
Relationer kan se olika ut beroende på bransch, publikintresse och vem man frågar. !!
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2.2 PR på sociala medier 
Det tidigare kapitlet förklarar relationer som begrepp. I denna del av teorikapitlet förklaras 
sociala medier och dess betydelse för relationsskapande i företagssammanhang. Detta blir 
viktigt då en relation kan se olika ut beroende på vart man önskar skapa en relation. 
Uppsatsens fokus handlar om meningsfulla relationer på sociala medier vilket gör att ett 
kapitel om PR på sociala medier blir viktigt. !
Castells  (2000:407) säger att 

Nätets fördel när det kommer till interaktion är möjligheten att knyta svaga band med 
främlingar, i ett jämlikt interaktionsmönster där sociala egenskaper inte så lätt begränsar 
eller blockerar kommunikationen. 

!
Att endast ha ett band med en person online kan alltså ses som ett verktyg för att skapa 
framförallt svaga band, och inte starka. En sak att ha i åtanke är dock att Manuel Castells 
skrev boken om nätverksamhällets framväxt år 1999, vilket gör att hur nätet var utformat då 
inte helt stämmer överens med dagens bild. Sociala medier har exempelvis utvecklats en hel 
del de senaste åren, där exempelvis Facebook har många tjänster som uppmuntrar till fysisk 
kontakt utanför deras tjänst. Exempel på funktioner är evenemang och incheckning på olika 
fysiska platser. !
Det finns flera olika definitioner som försöker ta fasta på vad sociala medier är. I boken 
kommunikation i organisationer skriven av Heide, Johansson & Simonsson (2012) beskrivs 
sociala medier som: “tvåvägskommunikation mellan många till många, där enskilda 
mottagare av information också kan sända på samma villkor som en sändare och genom 
samma medium” (Heide. 2012: 224). För B2B-företag handlar det alltså om att upprätthålla 
en konversation med följarna på sociala medier, och inte se sig själv som den enda aktören 
som publicerar material. Genom att göra detta kan en relation byggas och hålla längre, vilket 
även kan mynna ut i tips på förbättring av företagets produkter och tjänster. !
Men hur kan företag använda sociala medier för att bygga relationer med sin målgrupp? 
Erving Goffman myntade begreppet impression management som syftar till varför 
människor beter sig som de gör när de interagerar socialt och utför olika uppgifter. Goffman 
menar i sin bok The presentation of self in everyday life från 1959 att “alla har ett behov av 
att att försöka kontrollera de intryck andra personer får av oss” (Goffman. 2014: 183). Det 
kan helt enkelt handla om att byråer försöker kontrollera och påverka hur andra personer 
ser på företaget. !
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Man kan enligt James Carey skilja på två grundläggande typer av kommunikation: 
transmissions-kommunikation och rituell kommunikation (Carey. 2009: 12-15). Den första 
typen avser spridning och inhämtande av information, medan den andra gäller kontakten 
människor emellan för att skapa sammanhållning och en gemensam kultur. På sociala 
medier är målet ofta att skapa en rituell kommunikation för att skapa sammanhållning, men 
ibland behöver även transmissions-kommunikation användas. Exempel på detta är om en 
PR-byrå behöver informera om öppettider under julen på sociala medier genom en kortare 
statusuppdatering. !
Den deltagarkultur som finns på sociala medier kan utan svårighet kopplas till Erving 
Goffmans teorier kring publikens möjlighet att bidra till sändarens agerande (2014: 203). 
Han menar att om sändaren är mottaglig för feedback från publiken i form av vinklar och 
antydningar så kan sändaren rätta sig efter dem. Om uppförandet på något sätt är olämpligt 
så kan det på detta sätt räddas upp med hjälp från just uppmärksam och deltagande publik. 
På sociala medier kan publiken hjälpa till genom kommentarer eller på annat sätt reagera på 
den agerandes innehåll.   !
Eftersom PR-byråer säljer tjänster kan det anses sakna en konkret produkt. När det saknas 
en konkret produkt lämnas kunden med ett känslomässigt tomrum (Ahrnell, Nicou.  1996: 
51). Det är därför viktigt för företag som säljer tjänster att ha en god kommunikation med 
sina kunder. Huvudsyftet med kommunikation för PR-byråer är förutom att marknadsföra 
sig och locka nya kunder, att fylla befintliga kunders så kallade tomrum och göra dem trygga 
(Ahrnell, Nicou. 1996: 51). Sociala medier kan anses vara verktyg för företag utan konkret 
produkt att skapa och bibehålla en meningsfull relation med kunden genom 
kommunikation. Genom att regelbundet kommunicera med kunden på sociala medier, både 
med tvåvägskommunikation och allmänt innehåll riktat till intressenter så kan kunder hålla 
sig ajour med vad som händer inom företaget och de kan därmed känna en trygghet utöver 
tjänsten företaget sålt. !
Eftersom uppsatsen ämnar att bland annat undersöka hur anställda på PR-byråer beskriver 
meningsfulla relationer på sociala medier så finns det även relevans i att använda tankar från 
PR-praktiker som skrivit om ämnet. För att få en förståelse av hur PR-byråer använder sig av 
sociala medier används tankar från PR-konsulten Lena Leigert. Ha i åtanke att Leigert 
tankar inte kan ses på samma sätt som andra teoretiker i ämnet, men hennes tankar kan 
fortfarande ge en bra förklaring till hur anställda på PR-byråer beskriver sina tankar och 
idéer. Leigert förklarar sociala medier på följande sätt: “Organisationer kan genom sociala 
medier stärka sin relation med kunder genom att ha löpande kundkontakt, skapa förtroende, 
ge kunder en inblick i organisationens verksamhet och bygga långsiktiga relationer (Leigert.
2013:43)”.  

!12



!
Ett syfte B2B-företag har med sociala medier är att skapa goda relationer, sociala medier 
lämpar sig bra för det ändamålet då affärer görs mellan människor, inte mellan företag 
(Leigert. 2013: 56). Företag kan använda sociala medier utifrån företagets namn, men det 
finns även stora fördelar för företagets medarbetare att använda sociala medier i rollen som 
representanter för företaget. Medarbetare kan på så sätt skapa värdefulla kontaktnät och 
bygga goda relationer genom kontakt i sociala medier (Leigert. 2013: 56). Men, som Brian 
Solis citeras i Public relations (Tench, Yeomans. 2014:352): !

 Användningen av sociala medier garanterar inte att människor kommer lyssna. 
Engagemang skapas av tolkningen av dess intentioner. För att sociala medier ömsesidigt 
ska ge fördel åt företaget och kunden så måste du engagera dem i meningsfulla och 
förmånliga konversationer, göra det möjligt för dom att bli berättigade deltagare i din 
marknadsföring och service-satsningar. !

Här kommer vi tillbaka till det postmodernisktiska tankesätt gällande PR, som går att läsa 
om under kapitlet “2.1 PR och Relationer”. Det handlar alltså inte bara om att skicka ut ett 
meddelande och vänta på eventuell respons, utan det handlar om att se den potentiella 
kunden som en deltagare och individ som tillsammans med företaget skapar en meningsfull 
relation och engagemang. För anställda på PR-byråer kan det därför tyckas viktigt att de ser 
målgruppen som faktiska deltagare och inte bara mottagare. Dessa deltagare har egna 
önskemål och förväntningar, vilka behöver has i åtanke när material på sociala medier 
publiceras. !
En av de vanligaste anledningen för företag att använda sociala medier är för att öka 
kännedomen om varumärket (Leigert. 2013: 48). I boken marknadsföring och 
kommunikation i sociala medier från 2013 skriven av Lena Leigert så radas fem punkter upp 
för möjligheter som finns för varumärkesbyggande kommunikation på sociala medier. Hon 
nämner där bland annat storytelling i realtid, där möjligheten finns att berätta en historia i 
text, bild och ljud. Hon nämner även möjligheten att skapa en mötesplats och med hjälp av 
aktiva medarbetare vara tillgängliga och ge ett snabbt svar och få intressenter att sprida det 
goda ryktet. 
  
Så för att sammanfatta vad som kan göras med sociala medier för att skapa relationer: 
engagera publiken i förmånliga konversationer, fyll det tomrum som kan tänkas finnas 
genom kvalitativ kommunikation, ha löpande kundkontakt, skapa förtroende, ge kunder en 
inblick i organisationens verksamhet och bygg långsiktiga relationer. !
!
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2.3 Målgruppsstrategi 
I de två tidigare teorimomenten har relation förklarats samt vad PR innebär på sociala 
medier. Hur en relation byggs och ser ut beror dock på vilken publik företaget talar till, vilket 
leder till att detta teorikapitel handlar om de strategier som kan tänkas finnas för att skapa 
en relation med målgruppen. !
Precis som vi förklarar i teorikapitlet “2.1 PR och relationer” så finns det två större paradigm, 
modernistiskt och postmodernistiskt.  !
Metanarrativ är ett väl använt begrepp som förklaras som ett försök att få mening eller 
förståelse av den större helheten eller den vida sociala omvärlden, att måla upp en förenklad 
bild av verkligheten. Kritiska teoretiker och postmodernister föreslår att organisationer och 
individer använder metanarrativ för att övergripande förstå hur världen fungerar (Tench, 
Yeomans. 2014:132).  !
En postmodernist skulle alltså kunna tänkas säga att när världen blir allt mer fragmenterad, 
massmedier försvinner och målgrupper splittras så måste PR-praktiker sluta försöka 
presentera metanarrativ för att inte misslyckas. !
När det kommer till att lyckas på sociala medier handlar det alltså om att förstå målgruppen 
och inse att vi alla är olika. Att presentera metanarrativ som allmänt förklarar fenomen och 
diskussioner i världen utan att ta hänsyn till målgruppen kommer alltså misslyckas. PR-
praktiker kan tänkas ha en stor utmaning framöver, och här kan förståelsen för omvärlden 
och företagets målgrupp spela en stor roll. När målgruppsanpassning sker kan det därför 
vara viktigt att inse att det finns olikheter i kulturer, genus, etnicitet och samhället.  !
Tanken om att känna till den du pratar till har funnits med länge och redan 1836 skrev 
Carey, Lee och Blanchard om detta i The Laws of Etiquette. De menar att det först och främst 
krävs att man känner sitt sällskap för att en konversation ska fortlöpa på ett lyckat sätt 
(Carey, Lee och Blanchard. 1836: 101). Det går med enkelhet koppla Carey, Lee och 
Blanchards teorier till meningsfulla relationer på sociala medier, det krävs att producenten i 
strategiarbetet har god koll på sin målgrupp för att få ett lyckat genomslag på innehållet som 
publiceras.  !
Att skapa en relation med målgruppen kan delas in i långsiktiga och kortsiktiga strategier.En 
långsiktig aktivitet är inte inriktad på omedelbar försäljningsökning (Almqvist, Wilson. 
2000: 32). Detta kan handla om att  ställa en fråga på Facebook om vad kunderna ska göra 
under helgen, vilket är relationsbyggande i längden, men säljer inga produkter på kort sikt. 
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Relationsarbetet kan vara både kortsiktigt och långsiktigt, men relationsbyggande är oftast 
det senare. !
PR-byråers kunder är ofta andra företag, vilket gör att de kan kallas B2B-företag. 
För att förenkla så handlar B2B-PR ofta om komplexa meddelanden till en nischad publik, 
medan B2C-PR ofta handlar om enklare meddelanden till en större publik (Tench, Yeomans. 
2014:345).  !
Eftersom PR-byråer ofta har en nischad publik, bestående av företag inom branschen byrån 
arbetar i så kan kommunikationen alltså behöva bli målgruppsanpassad efter detta. På 
sociala medier kan du inte på ett enkelt sätt bestämma vilka du vill tala till, utan det kan 
handla om att målgruppsanpassa statusuppdateringar och meddelanden för att tilltala den 
tänkta målgruppen för att skapa meningsfulla relationer. !
Publiker ses ofta som intressenter, grupper som har något företaget på något sätt vill få ut 
något av. Men dom kan även ses som intressesökare, som vill ha ut något från företaget i 
utbyte (Heath 2009:6). För att skapa en meningsfull relation hjälper det alltså att sätta sig in 
i vad målgruppen vill ha ut av företaget - och inte bara vad företaget vill ha ut av kunden. !
Kommunikatörer använder sig av sociala medier dels för att sprida sitt budskap och dels för 
att skapa tvåvägskommunikation med organisationens olika publiker (Heide,2012: 241). I 
PR-byråers användning av medierna kan handla om att skapa och bibehålla goda relationer 
till kunder. Exempel på hur organisationer har använt sig av sociala medier för att rikta sig 
till målgruppen är chefsbloggar och bloggar som riktar sig till organisationens målgrupp 
(Heide. 2012: 223). Annat anpassat innehåll till målgruppen kan vara det som publiceras på 
sociala medier, så länge innehållet är konsekvent riktat mot målgruppen. !
En annan strategi för att lyckas skapa relationer med målgruppen är att sticka ut ur 
mängden. I de flesta sammanhang känns företag igen mer för hur de skiljer sig än de likheter 
de har med andra företag. Exempel på sätt att skilja sig från mängden är; ledaren som sätter 
industristandarder, bäst valuta för pengarna - som innebär låg kostnad och hög kvalitet, den 
mest ekonomiska samt “det gröna varumärket” (Smith. 2013:96). På sociala medier finns det 
därför stor framgång att hämta genom att utarbeta strategier som gör att företaget sticker ut 
ur mängden för att få fler följare och uppmärksammas. !
Nyberg och Wiberg (2014 :90) skriver om strategier för att påverka det spel som spelas på 
nätet istället för att bara vara en bricka i spelet, de menar på att sociala medier tenderar att 
vara ett pågående socialt positionsspel. Nyberg och Wiberg nämner att det är är lättare att få 
uppmärksamhet på sociala medier om du kontinuerligt syns i TV, radio och tryckta medier. 
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De menar att synas och vara efterfrågad i så kallad gammelmedier ger styrka och 
trovärdighet på nätet (Nyberg & Wiberg. 2014: 60). Denna trovärdighet är något som beror  
på varumärket som organisationer eller personer har. Sammanfattningsvis så spelar 
varumärkets styrka utanför sociala medier roll i trovärdigheten och den möjliga framgången 
på sociala medier.  !
Ahrnell och Nicou menar att människor idag utsätts för en orimlig mängd information, de 
kommer därför knappt ihåg vilka tidningsrubriker eller annonser de tog del av under 
gårdagen. De kommer däremot ihåg vilka de åt lunch med förra månaden och vilka nyheter 
de fick höra då (Ahrnell, Nicou. 1996: 54). Det är därför viktigt att kommunikationen är 
kvalitativ, där den personliga kommunikationen där företagets medarbetare är det viktigaste 
mediet. Genom att ha en kvalitativ kommunikation kan medarbetarna på en bättre och 
enklare sätt ha en god relation med kunderna. Kvalitativ kommunikation kan även innebära 
att sätta kundernas förväntningar för företagets tjänster på rätt nivå. Om kundens 
förväntningar på tjänsten uppfylls så upplever kunden god kvalitet, om de inte uppfylls så 
upplever kunden dålig kvalitet. (Ahrnell, Nicou. 1996: 22).  !
För att sammanfatta detta kapitel så kan det i strategiarbetet tänkas vara viktigt att förstå sin 
målgrupp, sätta förväntningarna på rätt nivå, inte presentera för mycket metanarrativ, 
målgruppsanpassa, skapa kvalitativt innehåll, uppmuntra till tvåvägskommunikation och 
tänka långsiktigt. !!
2.4 Tidigare forskning  
Nedan presenteras tidigare forskning som kompletterar vår uppsats syfte. !
2.4.1 Sociala medier för B2B-företag 
Ross Brennan och Robin Croft kom i sin vetenskapliga studie “The use of social media in 
B2B marketing and branding: An exploratory study” fram till att sociala medier bland B2B-
företag “anses vara ett fordon för mjuk marknadsföring genom relationer och 
varumärkesbyggande (2012:113)”, snarare än konkret försäljning. Resultatet är intressant då 
det beskriver hur sociala medier ofta används bland b2b-företag. Det handlar helt enkelt ofta 
om att bygga en långsiktig relation snarare än att direkt sälja en tjänst.  !
Ross & Robin argumenterade även kring hur vissa B2B-företag hade relativt liten synlighet 
på sociala medier i jämfört med de kostnader som sociala medier för med sig. Ja, sociala 
medier anses traditionellt som billigt, men med personalkostnaden inräknat blir det ändå en 
väsentlig summa. Författarna förklarade dock att det kan tänkas att många av dessa företag 
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riktade sig mot intressenter som har viss påverkansfaktor på företaget i framtiden. Detta 
leder vidare till att trots att denna grupp är liten är ändå detta en viktig grupp som mer 
handlar om kvalité före kvantitet när det kommer till hur många man når (2012:112). 
Personer med denna påverkansfaktor kan handla om journalister, bloggare och investerare 
som kanske mer är intresserade av Twitter, LinkedIn, bloggar och whitepapers. !
Uppsatsens resultat kan användas i vår uppsats för att få djupare förståelse för hur sociala 
medier används genom mjuk marknadsföring, samt att målgruppen är komplex men i vissa 
fall innehar de stor påverkansfaktor. 
!
I studien “Social media utilization in business-to-business relationships of technology 
industry firms” (2013) kommer Jari Jussila, Hannu Kärkkäinen & Heli Aramo-Immonen 
fram till att “olika storlekar på B2B-företag inte differentierade speciellt mycket (Jussila, 
Kärkkäinen och Aramo-Immonen. 2013:611)” när det kommer till användandet av sociala 
medier externt, vilket de även ansåg som ett oväntat resultat. En annan slutsats som kunde 
göras var att företag som inte använde sig av sociala medier så mycket även såg sociala 
medier som något som hade mindre potential i framtiden i jämfört med företag som använde 
det oftare (Jussila, Kärkkäinen och Aramo-Immonen. 2013:612).  !
Sammanfattningsvis var resultatet att b2b-företag inte använde sig av sociala medier externt 
till lika hög grad som b2c-företag, men intresset för det fanns helt klart bland en del företag. 
Enligt informanterna var de tre vanligaste avsikterna med sociala medier områden som 
handlade om kommunikation, marknadsföring och employer branding/rekrytering (Jussila, 
Kärkkäinen, Aramo-Immonen. 2013 :609).  !
Studiens resultat kan användas för att förstå vad anställda på B2B-företag anser som bra 
respektive mindre bra anledningar till att använda sociala medier, samt hur anställda ser på 
potentialen för sociala medier i framtiden när det kommer till B2B-företag. Viktigt att 
påpeka är dock att informanterna kommer från företag med teknisk inriktning, vilket kan 
skilja sig mot PR-företag. 

!
!
2.4.2 Relationer online kontra offline 
I studien “A comparison of offline and online friendship qualities at different stages of 
relationship development”  av Darius K.-S. Chan & Grand H.-L. Cheng undersöktes 
skillnaderna mellan offline och online-relationer i olika vänskapsstadier. Skälet till att 
studien gjordes grundade sig bland annat i Joseph B. Walthers teori om att internet hade 
stora möjligheter när det kom till relationsskapande, vilket han tar upp i boken Relational 
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Communication in Computer-Mediated Interaction (1992: 19). Chan och Cheng påstår att 
Walther menade att den kritiska skillnaden mellan online och offline handlade om takten 
meddelanden sänds ut, och inte möjligheten. I sociala nätverk skickas färre meddelanden ut 
per utbyte, men efter en längre tid kan trots detta en god relation byggas online då utbyten 
här har möjlighet till att göras oftare än offline. 

!
Darius K.-S. Chan & Grand H.-L. Cheng kom i sin forskning fram till att vänskap offline 
ansågs som viktigare än online (2004:316). Vidare kom de fram till att det var svårare att 
utveckla starka band online än offline p.g.a kanalers begränsningar och bristen av signaler av 
social kontext. Skillnaderna mellan vänskap online och offline utvecklades olika under det 
första året, men efter det blev typen av vänskap mer likgiltig. Vänskap online kan helt enkelt 
efter en längre period växa till att även bli personlig, och parternas relation kan kännas lika 
djup som de gör ansikte mot ansikte. 

!
Studien kan användas för att få ytterligare förståelse för hur en relation online kan se ut i 
jämfört med en fysisk. Resultatet kan även användas för att analysera och få förståelse för 
hur informanterna i vår studie beskriver en relation på sociala medier. 

!
!
2.4.3 Employer branding 
Under denna rubrik förses definitioner om vad employer branding innebär samt vilka 
möjligheter employer branding har. När man talar om målgrupper att skapa strategier för så 
är nuvarande kunder och kommande kunder ofta i centrum, men det är viktigt att inse att 
det finns en målgrupp som innebär anställda på företaget. !
Kristin Backhaus (2016) har gjort en artikel som förser en överblick av den forskning som 
gjorts kring employer branding. Hon informerar om färsk forskning som gjorts i ämnet och 
föreslår framtida forskning.  !
Det finns en målgrupp som lätt glöms bort - nämligen anställda på företaget. På samma sätt 
som företag lovar något till kunden om sin tjänst eller produkt så lovar employer branding 
om upplevelsen framtida anställda och nuvarande anställda kommer ha i organisationen 
(Backhaus. 2016:193). Kristin menar att employer branding blir viktigare och viktigare då 
andelen av ung arbetskraft i Europa sjunker, vilket bidrar till att arbetsgivare behöver tävla 
om kompetent personal som vill stanna på företaget (2016:196). !
Martin, Gollan och Grigg (2011) analyserar resistenta problem i samhället, där de bland 
annat undersöker finansiella system i storbritannien. En del av deras över 3000 sidor långa 
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vetenskapliga forskning så beskrivs employer branding. Denna vetenskapliga artikel heter 
“Is there a bigger and better future for employer branding? Facing up to innovation, 
corporate reputations and wicked problems in SHRM”. Martin och hans kollegor (2011: 
3618-19) definierar god employer branding som “en allmän bekräftelse för att vara erkänd 
bland viktiga intressenter för att tillhandahålla en högkvalitativ anställningsupplevelse, och 
en distinktiv organisatorisk identitet som anställda uppskattar, engagerar sig i och känner 
sig trygg och glad i att informera om till andra” !
Genom Martin, Gollan och Grigg och Backhaus syn på employer branding kan ytterligare 
förståelse för en annan typ av målgrupp bli till - nämligen de anställda på PR-byråerna. 
Anställda på PR-byråer är de som arbetar med byråernas sociala medier, och de har även 
möjlighet till att skapa innehåll på deras egna sociala medier som kan både bygga och 
hämma företagets relation med målgruppen. Genom god employer branding kan alltså en ny 
dimension av företags exponering på sociala medier tänkas bli till. 

!
!
!
!
!
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!
!

3. Metod 
Under detta kapitel redogörs hur vi har gått till väga för att genomföra studien. Det 
presenteras varför valen har gjort och avslutningsvis kritik mot den valda metoden. 
!  !
Uppsatsens syfte är att få ytterligare förståelse för hur anställda på PR-byråer beskriver en 
meningsfull relation och vilka strategier de använder för att uppnå en sådan. Det har gjort 
genom en kvalitativ metod där fem kvalitativa intervjuer har genomförts för att samla in 
empiriskt data som besvarar frågeställningarna.  

!
!
3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Oavsett vilka metoder vi använder och hur forskningsprocessen läggs upp är relationen 
mellan idéer och data mycket central. För att komma fram till vetenskapligt grundade idéer 
om något krävs för det först såväl kreativitet och idérikedom som kritisk prövning och 
systematik i analyser av data. När vi utfört denna studie så har en blandning mellan en 
deduktiv och induktiv strategi använts. Det finns inte en deduktiv eller induktiv strategi och i 
forskningspraktiken kan de vara kombinerade på olika sätt (Ekström, Larsson. 2010:20). 
Teorier har använts för att få djupare förståelse för ämnet och som tolkningsramar för att få 
nya idéer och djupare förståelse kring vad intervjumaterialet kan tänkas betyda. 
Forskningsprocessen blir alltså hela tiden “ett växelspel mellan teori, analytiska begrepp, 
förståelse och empiriska observationer där både forskningens frågeställning, forskarens egen 
förståelse och observationerna ändrar karaktär i en metodisk process (Østbye et al. 
2008:111)”. 

!
Det är även viktigt att inte ta data för givet. Data är inte lika med verkligheten. Data är inga 
neutrala representationer av verkligheten. De är delvis ett resultat av de val vi gör och de 
tekniker vi använder (Ekström, Larsson. 2010:20). Med systematiska metoder och 
utvecklade tekniker försöker vi samtidigt få fram data som återger verkligheten så bra som 
det går.  !!
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3.2 Kvalitativ intervju  
Ett av de övergripande målen med att göra kvalitativa intervjuer är att få en inblick och 
förståelse i svaren och hur de påverkas av informantens situation och sociala verklighet 
(Dalen. 2015: 15). Ryen håller med om detta då han menar att en kvalitativ metod lämpar sig 
till att få en förståelse, medan kvantitativa metoder används för att få en förklaring (Ryen. 
2011:15-16).  

!
Vi vill få djupare förståelse kring ett specifikt ämne, snarare än att ta reda på vad som lämpar 
sig bäst eller vad som är mest rätt. Valet av en kvalitativ metod kändes därför rätt.  

!
I en semistrukturerad intervju har man på förhand bestämt de teman som utfrågningen 
utgår ifrån. Den semistrukturerade intervjuformen ger likt en ostrukturerad intervju stor 
flexibilitet då det är möjligt att ställa följdfrågor på informanternas svar (Østbye et al. 2004: 
103).  Eftersom vi försökte få till ett sorts samtal så kändes en semistrukturerad intervjuform 
rätt. Följdfrågor har ställts när det kändes som att det behövdes. 

!
I en intervjumanual är teman och frågor sammanställda i någon ordning eller enligt någon 
typ av logik. Eftersom syftet är att skapa ett samtal så bör man vara flexibel och inte låsa sig 
till manualens ordning, till skillnad mot en standardiserad intervju (Ekström, Larsson. 
2010:66). Intervjuerna som genomfördes i denna studie siktade på att bli 
samtalsorienterade, vilket gör att frågor kan läggas till och kastas om för att få ett bra flöde i 
intervjun. Intervjuguiden handlar genomgående om relationer på sociala medier men är 
uppdelad i tre huvudteman, hur informanterna syn på sociala medier ser ut, hur de ser på 
relationer i stort samt hur de ser på meningsfulla relationer. Alla frågor var förankrade till en 
sociala medier-kontext. 

!
Ett tema eller frågeområde kan inledas med en vid inledande fråga eller ta upp en konkret 
situation eller en tydlig diskuterbar fråga. Efter den inledande frågan kommer följdfrågor av 
olika slag (Ekström. Larsson. 2010: 64). Varje tema är uppbyggt genom inledande frågor 
som senare följs upp med följdfrågor. 

!
Larsåke Larsson rekommenderar “provintervjuer där det är möjligt att testa 
intervjumanualen (Ekström. Larsson. 2010:65)”. Manualen testades 3 gånger innan 
intervjuerna utfördes för att säkerställa så utförliga svar som möjligt.  

!
När vi utförde intervjuerna utgick vi ifrån en intervjuguide som skapats. Intervjuguiden 
innehåller 19 frågor inklusive följdfrågor, som delas upp i olika frågeområden. Eftersom det 
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är en semistrukturerad intervjumetod ställdes även följdfrågor om informanten behöver 
förklara tydligare. !
Intervjuerna som gjordes för att ta fram det empiriska materialet var i snitt 30 minuter långa 
och genomfördes över telefon. De intervjuer som genomförts har för att öka kvaliteten samt 
av praktiska skäl valts att spelas in. Anledningen till att intervjuer görs bäst när de spelas in 
är för att det upplevs som svårt att bete sig som en intresserad lyssnare när man samtidigt 
försöker föra anteckningar som är bra och läsbara (Ryen. 2004: 56).  

       
Under intervjusituationen tolkar forskaren materialet som består utav de svar som kommer 
från informanten. Det är därför viktigt att ha en förförståelse kring intervjumaterialet, att ha 
en förförståelse gör det dessutom lättare för forskaren att förstå intervjusvaren och istället 
för att passivt ta till sig informationen kan forskaren aktivt skapa en dialog kring 
informationen (Dalen. 2015: 17). Ämnet uppsatsen handlar om är något vi studerat under 
nästan tre år, vilket gör att vi har någorlunda bra förståelse kring ämnet och förstår 
intervjumaterialet.   

!
Tillsammans med Barbro Sæterdal har Monica Dalen (2015: 45) tagit fram en checklista för 
vad som bör preciseras när man påbörjar en intervju i samband med forskningsprojekt. 
Enligt checklistan ska informanten upplysas om vem intervjuaren är, varför intervjuaren är 
där, vad intervjuaren vill och vad densamma inte kan ge eller inte kan lova. Det är även 
viktigt att informera om vad som ska ske med materialet och hur återkopplingen och 
publiceringen ska ske. 

!
Innan varje intervju informerades informanterna kring vad de kan tänkas behöva veta för att 
ge bra svar på frågorna. Denna information inspirerades av Dalen och Sæterdals (2015:45) 
checklista. 

!
Trost nämnde att man kunde skriva ner en sammanfattning av intervjun där man dessutom 
omstrukturerar den så att strukturen passar den man har i intervjuguiden (2010:150). Detta 
är något vi gjort inför analysen och denna sammanfattning finns som bilaga. När citat 
användes i analysen så skrevs dessa om till skrivspråk då Jan Trost menade att personer kan 
skämmas över om de blir citerade ordagrant med talspråk, vilket han vidare menar kan ses 
som oetiskt (2010:156-157).  

!
I samband med kvalitativa intervjuer och analyser av materialen vill man ofta få fram olika 
slags mönster eller beteendemönster enligt Jan Trost (2010:151). Inte så att den intervjuade 
presenterar ett mönster utan mönstret blir en analytisk kategori. På detta vis har även vi 
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arbetat. Teman har hittats som representerar gemensamma mönster intervjupersonerna 
indirekt eller direkt tycktes tala om, dessa teman presenteras senare i analysen. 

  

!
3.3 Urval och avgränsningar  
När kvalitativa intervjuer genomförs inom forskning är valet av informanter särskilt viktigt. 
Det är betydande att veta enligt vilka kriterier informanterna väljs ut efter och att antalet 
informanter inte är för stort, detta för att intervjuprocessen tenderar att vara tidskrävande 
(Dalen. 2015: 58). Det empiriska material som har undersökts i uppsatsen är framtaget 
genom fem olika kvalitativa intervjuer gjorda via telefon med anställda på PR-byråer i 
Sverige.  !
För att uppsatsen ska få en tydlig och representativ bild av PR-byråers syn och åsikter så har 
intervjuerna gjorts med informanter som arbetar på olika stora byråer i olika svenska städer. 
Alla byråer vi har varit i kontakt med arbetar med PR, vi har därför valt att kalla dem för PR-
byråer. Fyra av fem byråer har PR som primärt fokus i verksamheten, den byrån som inte 
har det erbjuder istället en pakettjänst där PR är en del. !
Eftersom studien bland annat ämnar till att undersöka vad anställda på PR-byråer innefattar 
som en meningsfull relation på sociala medier så blir ett kriterium att informanterna är väl 
insatta i ämnet. De utvalda  informanternas primära roll på PR-byråerna handlar om sociala 
medier och digital PR, de är därmed insatta i ämnet och svaren blir relevanta för vad studien 
ämnar att undersöka. !
För att intervjuerna genomgående ska ha samma förutsättningar så har valet gjorts att 
genomföra alla intervjuer via telefon.  Personliga intervjuer är ofta att föredra, men “gäller 
det mindre komplicerad kunskap kan telefonintervjuer vara en väl så effektiv och resurssnål 
metod” (Ekström. Larsson. 2010:66). Eftersom respondenterna är väl insatta i ämnet vi 
frågar blir telefonintervjuer en relevant metod att använda sig av utan det påverkar 
kvaliteten av samtalet märkbart.  !
Ålder, kön och hur länge informanten varit anställd på byrån har inte valts att ingå i 
urvalsprocessen då det inte är en del av forskningens syfte. !!
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3.4 Metoddiskussion 
För att kunna dra slutsatsen i vetenskaplig forskning krävs det att det empiriska materialet 
som används för att underbygga de påstående och argumenten som görs är giltigt och 
tillförlitligt. Inom vetenskaplig forskning används ofta begreppen validitet och reliabilitet 
istället för giltiga och tillförlitliga (Ekström, Larsson. 2010: 14). Det vill säga att man 
verkligen studerar det man avsett och angivit att undersöka samt att man säkerställer att 
man bearbetar materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt (Ekström, Larsson. 2010: 
76).  

!
En tumregel är att man slutar sitt intervjuarbete när det inte framkommer något nytt från de 
tillkommande respondenterna, vilket är något vi arbetat efter. Det är dock viktigt att påpeka 
att detta är en kandidatuppsats, vilket innebär att tid är något vi inte har allt för mycket av. 
Detta gör helt enkelt att vi inte kan ha allt för många intervjuer, trots att det hade gynnat 
studiens validitet och reliabilitet. 

!
Giltigheten avgörs bland annat av att man har intervjuat “rätt” personer - i relevanta 
organisationer eller på relevanta orter etc. - och att man får ut så fullödig information av 
dem att ens syfte uppfylls (Ekström, Larsson. 2010:77). Eftersom intervjuerna görs med 
personer som ansvarar för PR-byråernas sociala medier blir materialet lätt giltigt. Det finns 
även något som kallas “respondentvalidering, dvs. att man låter de intervjuade läsa och 
kommentera textutkast (Ekström. Larsson. 2010:79)”, vilket är något som gjorts vid 
förfrågan i studien för att öka validiteten bland svaren.    

!
Inte sällan anses kvalitativa studier vara mindre värda än kvantitativa; kvantitet anses finare 
och bättre än kvalitet i dessa sammanhang. Kvalitativ forskning som Trost beskriver i boken 
försöker dock snarare ta reda på vilka mönster det finns i olika frågor, och då blir egenskaper 
som ålder och kön inte så intressanta variabler. Det handlar snarare om individen som sådan 
(Trost. 1997:9-10). 

!
Så för att sammanfatta, det finns åsikter som ser ner på kvalitativa intervjuer, men syftet 
med denna studie är inte att kategorisera och räkna antalet anställda på PR-byråer som 
tycker att sociala medier är viktigt för relationsskapande. Det handlar snarare om varför 
informanterna tycker det. Individen och dess åsikt blir här viktigare än den stora helheten 
räknat till kvantitet. !!!!
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!

4. Material  
!
Kapitlet presenterar informanterna vars svar utgör det empiriska materialet.  Det förklaras 
vilken roll samt arbetsuppgift informanterna har i organisationen. Även en kort presentation 
av organisationen presenteras.
!  

!
4.1 Informant 1 
Företaget är en PR-byrå baserad i en medelstor stad med sex anställda. De har fokus på 
affärsdrivande kommunikation, med detta menar företaget att de gör avstamp i affären och 
fokuserar på relationerna. 

!
Informanten är juniorkonsult och har arbetat på byrån sedan april förra året. Personens 
arbetsuppgifter innefattar produktionsledning samt kunders och byråns strategiarbete för 
sociala medier. 

!
!
4.2 Informant 2 
Företaget, som är baserat i Stockholm, är en PR-byrå som skapar engagerande 
kommunikation som uppmuntrar till konversation. Sammanlagt har byrån 25 anställda med 
olika typer av inriktning som exempelvis kommunikation, PR och projektledning. 

!
Informanten har arbetat på byrån i 2,5 år och kom innan dess från en annan byrå. Personens 
har en generell strategroll, ett annat uppdrag personen har är att uppdatera byråns sociala 
medier.  

!
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4.3 Informant 3 
Byrån är en kreativ reklam och PR-byrå i Stockholm med 12 anställda. Vad byrån sysslar 
med är att sprida budskap, bygga varumärken samt skapa uppmärksamhet för deras kunder.  

!
Informantens roll är sociala medie-konsult. Personen arbetar med alla projekt som främst 
handlar om sociala medier, men även influencers och digitala aktiviteter. Utöver detta är ett 
ansvar att uppdatera företagets sociala medier. 

!
  

4.4 Informant 4 
Företaget som är baserat i Norrland erbjuder en helhetslösning inom digital skyltning. De 
sex anställda arbetar med att försöka öka försäljningen och stärka varumärket för dess 
kunder. Företagen erbjuder en helhetslösning där bland annat PR är en del. 

!
Informantens titel är communications officer. Personens ansvar ligger i den digitala 
kommunikationen på företaget och presskontakt. Utöver detta ansvarar informanten även 
för hur företagets sociala medier ska användas. 

!
!
4.5 Informant 5 
Företaget är en europeisk PR-byrå med ett svenskt säte i Stockholm. Byrån arbetar med 
media, influencers, relationsanalyser, företagskommunikation och digitala tjänster. 
Stockholmskontoret där informanten arbetar har cirka 10 medarbetare.  

!
Informantens titel är account executive, rollen innefattar PR-konsultation till kunder på en 
operativ nivå. Personen har även delat ansvar för byråns sociala medier. 

!
!
!
!
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5. Analys & resultat 
I detta kapitel framförs en analys där det empiriska materialet kopplas samman med de 
tidigare valda teorier. Analysen presenteras utifrån teman och mönster som i framkom i det 
empiriska materialet. Analysen och resultatet presenteras under två huvudteman, strategier 
för sociala medier och meningsfulla relationer på sociala medier. 
!  

!
5.1 Strategier för sociala medier 
Under detta analyskapitel förklaras de olika strategier som informanterna ansåg som viktiga 
för hur de vill uppfattas och för att skapa meningsfulla relationer med deras följare och 
målgrupp.   

!
Analysen i detta kapitel kom fram till att byråerna inte målgruppsanpassar så mycket, det är 
snarare kanalanpassningar som förekommer då innehållet skiljer sig mellan de olika sociala 
medierna. Målgruppen sågs även som en del av följarskaran. En annan sak som framkom är 
att de flesta informanterna inte ansåg att deras byrå sticker ut ur mängden på sociala 
medier, men de försöker lyfta fram expertis och en personlig bild av verksamheten. Det 
framkom ett mönster av att byråerna är noga med att organisationens varumärke visas upp 
på ett bra sätt på sociala medier.   

!
Vidare framkom i analysen att byråns anställda använder sina privata konton för att skapa 
meningsfulla relationer med kunder och försöka påverka byråns image på ett positivt sätt.  

!
Ett sista tydligt mönster som hittades i informanternas svar var att informanterna menade 
att framgångsfaktorn på sociala medier påverkades av aspekter utanför de sociala medierna, 
såsom branschmedia och personliga möten. 

!
!
5.1.1 Målgrupp 
Flera informanter beskrev sin målgrupp på sociala medier som deras nuvarande följare. 
Under denna rubrik beskrivs därför även följare som en del av målgruppen, men beroende 
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på om informanten beskrivit följarskaran eller målgruppen så kan detta trots allt vara en 
skillnad. Ett mönster var att följarskaran, som alltså kan ses som byråernas målgrupp, 
beskrevs som kunder, liknande företag i omgivningen, studenter, gamla praktikanter, före 
detta anställda samt personer som i framtiden kanske ville jobba på byrån. En del 
informanter var mer djupgående i sina beskrivningar, där en förklarade att de hade 
guidelines som beskrev målgrupperna på sociala medier. Samma informant beskrev även att 
de huvudsakligen försökte nå personer som innehade en högt uppsatt roll i företagen de 
försökte attrahera, det var i slutändan personer som arbetade som marknadschef eller VD 
som byrån ville arbeta med.  

!
En informant förklarade att de såg sina följare som ett minicommunity runt företaget. 
Informantens beskrivning av ett minicommunity runt företaget kan förknippas med James 
Careys beskrvning om rituell kommunikation som kontakt människor emellan för att skapa 
sammanhållning och en gemensam kultur (2014:14). Community kan ses som en 
nätgemenskap, vilket kan tänkas förklara informantens mål om hur denna sammanhållning 
bör eller kan se ut. 

!
En annan informant förklarade att målgruppen företaget ville nå med sina sociala medier var 
lite olika. En del var press, bloggare, opinionsbildare och personer man ville knyta an och ha 
en relation med, en annan del var nuvarande och potentiella kunder. 

!
Alla informanter menade att deras följare tillika målgrupp främst var personer som de hade 
en relation med utanför sociala medier, vilket kan handla om att de har träffats fysiskt eller 
haft någon sorts kontakt på annan plats än sociala medier. En viktig sak med byråns följare 
var enligt en informant att de intresserade sig för byrån, informanten såg inte något syfte 
med att nå personer som egentligen inte var intresserade.  

!
!
5.1.2 Kanalanpassning 
När det kom till strategier så pratade flera av informanterna om kanalanpassning. Många av 
informanterna ansåg att det handlade om kanalanpassning snarare än målgruppsanpassning 
för deras byråer. Fyra informanter förklarade att de höll på med någon sorts 
kanalanpassning. Två informanter av dessa fyra förklarade att deras strategi var att göra 
tonaliteten på LinkedIn mer professionell och redogörande medan Facebook sågs som mer 
relationsskapande och personlig, samt en plattform att visa upp sitt varumärke på.  

!
De informanter vars byrå använde Instagram påstod att de försökte publicera bilder som på 
ett personligt sätt gav en inblick i vilka som utgjorde företaget och vad de gör. Ahrnell och 
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Nicou menar att personlig kommunikation är en faktor för att kommunikationen upplevs 
som kvalitativ (1996: 22). Två av de byråerna som inte använde Instagram förklarade att det 
fanns planer att börja använda det i framtiden. Informanterna menade att de skulle använda 
Instagram som en relationsskapande kanal och inläggen skulle vara på ett personligt plan. 
Intressant var att ordet “personligt” användes i en relationskontext, vilket vidare kan 
förklara vikten av att vara personlig för att en relation ska byggas. En av informanterna 
beskrev lite mer ingående att innehållet skulle innehålla behind the scenes-material för att 
dokumentera roliga händelser i konsulternas vardag.  

!
En annan informant förklarade att deras byrås framtida fokus var att utveckla sitt arbete på 
LinkedIn och ta fram en utarbetad strategi. Kanalens syfte skulle då vara att nätverka, som 
är LinkedIns primära syfte enlig informanten, men de skulle även ha ett fokus på policys och 
CSR i kanalen.   

!
!
5.1.3 Målgruppsanpassning för relationsskapande 
Som nämnt tidigare under “Kanalanpassning” så handlade det framförallt om 
kanalanpassning snarare än målgruppsanpassning. En informant förklarade dock vikten av 
att arbeta målgruppsanpassat för att uppnå meningsfulla relationer på följande sätt: 

!
Skulle jag tänka lite bredare så handlar det så klart om att jobba målgruppsanpassat, att 
man faktiskt tar sig tiden att förstå att de olika personerna som kan tyckas följa oss här 
har olika behov och intressen. Att man skräddarsyr utifrån det. - informant 2 

!
Informantens tankar kring vikten av att arbeta målgruppsanpassat och förstå att dessa 
personer har olika behov och intressen kan tänkas passa väl in med ett postmodernt synsätt. 
Detta eftersom informanten verkar förstå vikten av att förstå sig på människors olikheter och 
att inte förenkla för att nå en så kallad bred massa. Josh Boyd och Sarah VanSlette menar att 
postmodernister välkomnar variabilitet, välkomnar fragmentation och engagemang av olika 
röster, meningar och ‘verkligheter’ som existerar i samhället (Tench, Yeomans. 2014:132). 
Tanken om att känna till den du pratar till har funnits med länge, och informantens tankar 
kring förståelse av målgrupp kan även kopplas med Carey, Lee och Blanchard som menar att 
det krävs att man känner sitt sällskap för att en konversation ska fortlöpa på ett lyckat sätt 
(1836:101). 

!
!
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5.1.4 Berättarteknik och tonalitet 
En strategi för att anpassa material på kanaler är genom berättarteknik och tonalitet. Ett 
mönster vi fann var att informanterna arbetade med inläggs tonalitet. Ett exempel på detta 
är att en informant förklarade att de försökte ha en personlig och levande tonalitet på 
Facebook, medan de försökte vara mer professionella och redogörande på LinkedIn. En 
informant förklarade även att de anpassade tonaliteten en aning i arbetsbeskrivningen 
beroende på vilken person de såg framför sig när de rekryterade. Berättarteknik eller 
storytelling var dock något som inte någon av byråerna arbetade så aktivt med. !
Två av informanterna förklarade däremot att det fanns stor potential för storytelling för 
byråers sociala medier. En av informanterna förklarade dess potential genom att säga att det 
var ett bra sätt att lyfta fram verksamhetens vardag, expertis och kultur i en slags löpande 
storytelling som kan tänkas stärka relationen med följarna. En annan informant förklarade 
att storytelling även var ett bra sätt att sticka ut. !
Storytellings potential tycks alltså helt klart finnas enligt informanterna, vilket går väl in på 
Leigerts tankar kring varumärkesbyggande kommunikation på sociala medier. Leigert menar 
att storytelling i realtid möjliggör berättande av en historia i text, bild och ljud (2013: 48). 
Lena Leigert är precis som informanterna en PR-praktiker, vilket är viktigt att ha i åtanke 
under resterande delen av analysen där Lena Leigerts tankar använts för att få förståelse för 
informanternas svar.  !
En informant nämnde att de inte ville ha en tonalitet som gick över till reklamhållet, utan att 
istället förtjäna de relationer som fanns. Med detta menade informanten att de ville ha en 
meningsfull relation på grund av att de gjort ett bra jobb både genom arbeten och genom 
deras innehåll på sociala medier. Detta uttalande kan med enkelhet förankras till Al Ries och 
Laura Ries tankar om annonsering kontra PR (2002. 237). Ries och Ries menar att 
annonsering är mindre trovärdigt i jämförelse med PR, vilket även informanten kan tänkas 
mena. Ett innehåll som låter reklam-aktigt kan alltså hämma företagets image, och därav 
bidra till sämre trovärdighet för byrån. !!
5.1.5 Att sticka ut ur mängden 
Informanterna tycks förstå vikten av att sticka ut ur mängden med sitt material, men 
samtidigt fanns ett tydligt tema som innebar att de inte ansåg sig sticka ut över huvud taget 
på sociala medier. Det fanns några förklaringar om att det kunde handla om att vara 
personlig eller expert i branschen - men många såg ändå byrån som en aktör på sociala 
medier som inte direkt stack ut ur mängden. Detta leder till att arbetet med att sticka ut ur 
mängden kan vara något byråer bör fokusera på om de vill lyckas bättre med deras sociala 
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medier, vilket Smith (2013:96) såg som en viktig del i strategiarbetet. Samtidigt så förklarade 
en informant att de inte såg det som en anledning att få andra som egentligen inte är 
intresserade av deras byrå att börja göra det. Informanten kan tyckas mena att de hellre vill 
ha följare som gillar byrån för vilka de är, och inte för att de sticker ut ur mängden.  

!
I de två kommande rubrikerna förklaras de två strategiska tillvägagångssätt som 
informanterna ansåg sig använda sig av för att uppfattas rätt på sociala medier. 

!
!
5.1.6 Expertis 
Ett vanligt förekommande tema när det kom till hur byråerna försökte uppfattas var att de 
försökte vara experter i området eller kunskapsledande. Detta kan ses som ett sätt för 
byråerna att bygga förtroende i relationen med sin målgrupp. En byrå beskrev hur inlägg på 
deras Facebooksida skulle visa upp expertisen byrån innehar, samtidigt som de lärde sina 
följare något. !
En annan informant förklarade att de inte försökte sticka ut genom berättarteknik eller 
storytelling, utan snarare genom att publicera de arbeten de är stolta över på Instagram. 
Genom att göra detta så visade byrån upp att de besitter en expertis som kunder och 
framtida kunder kan tänkas vara intresserade av och som de berättar om till andra. !
En annan informant trodde följarna av deras sociala medier såg företaget som en kreativ 
byrå då 90% av det som publicerades var lyckade och kreativa kampanjer som gjorts. Ett 
annat sätt att visa på expertis var genom att byrån publicerade de nomineringar och 
utmärkelser de vunnit i olika branschtävlingar. Genom att förankra inlägg till 
branschhändelser och publicera information om de kampanjer som genomförts så kunde 
expertisen byrån besitter tänkas visas på ett tydligt sätt. !
Informanterna berättade att det var viktigt att varumärket visades upp på ett bra sätt på 
sociala medier. Goffman beskriver i The presentation of self in everyday life att vi har ett 
behov av att försöka kontrollera de intryck andra personer får av oss (Goffman. 2014: 183) 
och det kan göras genom innehållet på sociala medier så att intrycket av varumärket behålls 
positivt. Två av informanterna förklarade att det var viktigt att byråer på sina sociala medier 
visade att de hade kompetens inom området sociala medier och en god insyn i branschen. 
Detta för att det är en tjänst som företaget erbjuder sina kunder. Om företag försöker 
uppfattas som experter på sociala medier så kan det därför tänkas viktigt att visa detta med 
byråns egna sociala medier. Ahrnell och Nicou menar att om kundens förväntningar inte 
uppfylls så upplever kunden dålig kvalitet (1996: 22). Byråer som försöker uppfattas som 
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experter på sociala medier men inte visar detta på sina egna kanaler kan tänkas bidra till att 
kunden får en dålig bild av varumärket.  !
Trots att två informanter försökte skilja sig från mängden till viss del så ansåg ändå 
merparten att de faktiskt inte skiljde sig - då många andra byråer också ansågs arbeta på 
liknande sätt. Samtidigt så förklarar Smith att ledaren som sätter industristandarder är ett 
sätt att skilja sig från mängden (2013:96), vilket kan ses som likt expertis. Informanterna 
tycks förstå att det är viktigt att sticka ut, men anser sig inte riktigt göra detta.  !
Expertis är här något som informanterna vill uppfattas som att de innehar, men fler sätt att 
skilja sig från mängden kan tänkas behövas i vissa fall. Ett sätt att skilja sig från andra byråer 
som anser sig uppfattas som experter kan tänkas göras genom att exempelvis fylla expertis 
med andra innebörder som skiljer sig mer från mängden. Detta förklarades av en informant 
när personen sade att de ville uppfattas som kreativa. Kreativ kan vara ett annat sätt att 
uppfattas som expert, men det kan skilja sig mer från byråer som innehar allmän expertis i 
branschen. !!
5.1.7 Personlig 
Ett annat vanligt förekommande tema till hur byråerna försökte uppfattas på sociala medier 
var genom att anses personliga. Många av informanterna ansåg att det var viktigt att våga 
vara personlig för att skapa meningsfulla relationer på sociala medier, men det var även 
viktigt att lyckas ses som personlig samtidigt som expertisen inte hämmades. !
En informant beskrev att för att bli personlig så hade de mycket employer branding-tänk i 
strategiarbetet. På samma sätt som företag lovar något till kunden om sin tjänst eller 
produkt så lovar employer branding om upplevelsen framtida anställda och nuvarande 
anställda kommer ha i organisationen (Backhaus. 2016:193). Genom att uppfattas som 
personliga så trodde informanten att de uppfattas som en härlig arbetsgivare/arbetsplats och 
således en härlig samarbetspartner för befintliga och kommande kunder. Informanten kan 
tyckas mena att ett employer-branding tänk i strategiarbetet kan locka nya kunder och bidra 
till glad personal både i nutid och framtid. Ett annat sätt att uppfattas som personlig enligt 
informanten var genom textens tonalitet. Ett sätt att lyckas med detta var enligt personen att 
skriva på ett levande och personligt sätt, som om det var personalen som faktiskt sade något. !
Informanternas tankar kring vikten av att vara personlig i en relation kan förknippas med 
Leigert som förklarar relationer genom att säga att det bland annat handlar om att 
organisationer bör ge en inblick i dess verksamhet (2013:43). För att ge en inblick i 
verksamheten kan företag ofta tänkas behöva vara lite mer personliga, vilket även 
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informanterna tycks mena. Exempel på detta är hur många av informanterna menade att det 
var viktigt att dokumentera och visa upp händelser som skedde bakom kulisserna eller i 
vardagen på byråerna. Fyra av fem informanter beskrev att det var viktigt att ha bilder och 
text som informerade och visade upp de anställda på företaget. Genom att göra detta så 
ansåg informanterna att en personlig relation till följarna kunde byggas.  !
Avslutningsvis så ansåg informanterna helt enkelt att det var viktigt att vara personlig, men 
det var även viktigt att lyckas hitta en blandning mellan att vara personlig och fortfarande 
ses som en aktör som innehar expertis. Chan och Cheng menar att det är svårare att utveckla 
starka band online än offline, men att det helt klart är möjligt att bli lika personlig och djup 
online efter en längre period (2004:316). Informanternas svar om vikten av att vara 
personlig kan alltså ses som ett sätt att utveckla en långvarig relation som växer med tiden, 
likt Chan och Chengs (2004) resonemang. 

!
!
5.1.8 Privata konton 
Samtliga informanter förklarade att deras privata konton inte var en del av byråns 
övergripande strategi för sociala medier, men det fanns helt klart positiva aspekter med att 
använda privata konton i företagssammanhang. Fyra av informanterna beskrev att anställda 
på byråerna även följde potentiella och nuvarande kunder med deras privata konton. De 
flesta av informanterna ansåg att anställdas privata konton kunde hjälpa till att bygga byråns 
varumärke och hur företaget uppfattas utåt. Generellt så beskrev informanterna att de med 
sina privata konton gillade och kommenterade inlägg som kunder lagt ut med deras privata 
konton, men att detta berodde på hur relationen såg ut. En informant förklarade:  !

Om anställda med sitt privata konto taggar en bild på instagram med företagsnamnet kan 
jag tycka mig se att dessa får respons av det personliga nätverket som kan innefatta 
tidigare anställda, tidigare kunder och nuvarande - informant 2.  !

Det handlar alltså enligt informanterna inte bara om byråernas officiella konton när det 
kommer till att bygga upp en närvaro och relation med målgruppen på sociala medier - utan 
privata konton kan tänkas vara en viktig del i detta arbete. Leigert kan tänkas hålla med om 
informanternas tankar kring privata konton i förhållande till officiella företagskonton då hon 
skriver att det finns stora fördelar för företagets medarbetare att använda sociala medier i 
rollen som representanter för företaget. Leigert adderar även att dessa privata konton kan 
skapa värdefulla kontaktnät och bygga goda relationer (2013:56). En informant förklarade 
dock att man inte kan tvinga en anställd till att använda dennes privata konto för att skapa 
relationer för byråns del. !
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Här kan vikten av att ha en fungerande arbetsplats komma att spela roll, vilket i sin tur leder 
vidare till god employer branding. Martin och hans kollegor (2011:3618-19) definierar god 
employer branding som “en allmän bekräftelse för att vara erkänd bland viktiga intressenter 
för att tillhandahålla en högkvalitativ anställningsupplevelse, och en distinkt organisatorisk 
identitet som anställda uppskattar, engagerar sig i och känner sig trygg och glad i att 
informera om till andra”. Om arbetsplatsen lyfter upp sina anställda och får de att vara stolta 
över arbetet de utför kan viljan att publicera inlägg om företaget alltså tänkas öka. Vikten av 
att lyfta individen och arbetsplatsen var även något som de flesta av informanterna ansåg 
som viktigt. 

!
!
5.1.9 Att engagera sig i andras material 
En vanligt förekommande strategi bland informanterna var att engagera sig i följarnas 
material - att gilla och kommentera inlägg de publicerat. Genom att göra detta så visar byrån 
att de ser vad följarna gör, vilket informanterna tror uppskattas. Att engagera sig i andras 
material är precis vad sociala medier blivit hyllat för. Heide, Johansson & Simonsson 
beskriver sociala medier som tvåvägskommunikation mellan många till många (Heide. 2012: 
224), vilket kan beskriva vikten av att bry sig om och engagera sig i annat material än det 
som produceras på byråns konto. En informant förklarade hur engagemang i andras 
material kan hjälpa byrån på sociala medier på följande sätt: “Jag tycker absolut att det finns 
en känsla av att om jag kommenterar och gillar andra företags bilder så brukar de göra 
detsamma” - informant 4. 
  
En intressant reflektering av en av informanterna var att genom att byrån visar intresse i 
bloggare och journalisters innehåll på sociala medier så kan större sannolikhet till 
publicering av byråernas material förekomma. Med detta menar informanten att om de 
bygger en meningsfull relation med denna målgrupp så kan detta hjälpa byråns kunder. Om 
byrån försöker få ut en nyhet för en kunds räkning så kan alltså dessa bloggare och 
journalister till större grad tänkas vilja publicera nyheten, vilket i sin tur gör byråns kunder 
nöjda. !!
5.1.10 Samspelet mellan offline och online 
En åsikt alla informanter hade var att det sågs som viktigt att ha en relation utanför sociala 
medier för att folk ska följa byråns konton och kunna bygga en relation på sociala medier. 
Informanterna berättade att de flesta de har relationer med på sociala medier är personer de 
träffat fysiskt, där kunder var den största gruppen bland dessa. 

!

!34



En informant förklarade att det var bra att ha en strategi för att synas i branschmedia, vilket 
kunde göras genom att blogga eller skriva om exempelvis förändringar med sociala medier 
och algoritmer. Att sitta i paneler och jurygrupper sågs även som ett sätt att generera 
synlighet: fånga den potentiella följarens uppmärksamhet i en väldigt tydlig kontext och 
sedan få folk att följa med på resan i sociala medier. Informantens svar kan med enkelhet 
kopplas samman med Nyberg och Wiberg som nämner att det är lättare att få 
uppmärksamhet på sociala medier om du kontinuerligt syns i TV, radio och tryckta medier 
(2014:60). Nyberg och Wiberg talar om traditionella medier, men andra medier och fysiska 
arrangemang kan även ses som platser som hjälper företag att uppmärksammas på deras 
sociala medier. 

!
En informant beskrev att sociala medier och synlighet på andra ställen går hand i hand för 
att lyckas på sociala medier. Personen menade att genom att synas i andra sammanhang kan 
man informera om byråns facebooksida. !
En utstickande åsikt kom från en informant som förklarade att det inte var jätteviktigt att 
synas i branschmedier som exempelvis Resumé för att få fler följare. Personen menade att 
det viktigaste snarare handlade om att man träffades fysiskt och att det kunde leda till fler 
följare. Fysiska möten som kan leda till fler följare är vid pitcher, möten med kunder eller 
andra personer som varit i kontakt med byrån som tipsar andra om att de finns på sociala 
medier. Detta kan vara en förklaring till varför de flesta av följarna var personer de träffat 
fysiskt. Om anställda på PR-byråer ansåg att det viktigaste var att informera om byråernas 
kanaler på exempelvis fysiska möten så kan detta alltså leda till att den största delen av 
följarskaran blir just personer de träffat fysiskt. 

!
En intressant reflektion om strategier för sociala medier gjordes av en informant på följande 
vis:  

!
Jag tycker mig se att de som jobbar bra med sina sociala medier är de som lyckas ha 
något integrerat PR-tänk för verksamheten, att man kopplar ihop online och offline. Har 
man exempelvis regelbundna frukostseminarier och liknande tycker jag mig se att dessa 
byråer ofta har nyhetsbrev, frukostseminarier och sociala medier som arbetar 
tillsammans. Man förstår då att det finns det en strategi där man tipsar om event och 
sociala medier, så går de på eventet och får blodad tand. Efter det skriver de upp sig på 
nyhetsbrevet, så skriver man upp sig på nästa event. Det finns hela tiden en tanke att man 
ska knyta mottagaren närmre verksamheten för att skaffa en kund. - informant 2 

!
Det kan alltså tänkas finnas en möjlighet för företag att koppla samman fysiska träffar som 
frukostseminarier med sociala medier och nyhetsbrev. Castells menade att nätets fördel är 
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att knyta svaga band med främlingar (2000:407). I dag ser sociala medier annorlunda ut än 
vad de gjorde år 2000, men det kan fortfarande tänkas vara viktigt att försöka knyta 
samman online med offline för mer meningsfulla relationer. Sociala medier kan till viss del 
ses som en flyktigare aspekt av verkligheten, där det kan tänkas bli viktigt att koppla 
samman det digitala med fysiska möten för att skapa en mer meningsfull relation. Goffman 
menar att alla har ett behov av att försöka kontrollera de intryck andra personer får av oss 
(2014:183). Att kontinuerligt knyta samman fysiska möten med sociala medier och 
nyhetsbrev kan alltså ses som ett sätt att se till att personers intryck av företaget fortsätter att 
se bra ut. Eftersom PR-byråer kan kallas B2B-företag, där meddelanden ofta är komplexa till 
en nischad publik (Tench, Yeomans. 2014:345), så kan dessa frukostseminarier och 
informationen i nyhetsbreven och sociala medierna tänkas träffa rätt målgrupp till större del 
än till en konsumentmarknad som är betydligt större. Ahrnell och Nicou spinner vidare på 
detta och menar att personer lättare kommer ihåg vilka de åt lunch med förra månaden till 
skillnad mot vilken tidningsrubrik de läste under gårdagen (1996:54). Eftersom 
frukostseminarier är fysiska möten så kan alltså detta tänkas vara ett bra sätt att fylla sociala 
medier och nyhetsbrev med innebörd som sticker ut. Eftersom PR-byråer erbjuder en tjänst 
och inte en konkret produkt så kan kunden tänkas lämnas med ett känslomässigt tomrum 
enligt Ahrnell och Nicou (1996:51). Genom att kommunicera med målgruppen på detta sätt 
kan kundens så kallade tomrum fyllas och göra dem trygga. 

!
!
5.2 Meningsfulla relationer på sociala medier  
I de tidigare analyskapitlen beskrev Informanterna olika strategier som kunde användas för 
att bygga en meningsfull relation. Det kan tänkas viktigt att förstå vad en meningsfull 
relation är och i detta kapitel förklaras hur informanterna beskriver en meningsfull relation 
samt vad en meningsfull relation kan leda till utifrån de tidigare nämnda strategierna.  

!
Detta analyskapitel fokuserar på att presentera svaren på frågeställningarna om hur en 
meningsfull relation på sociala medier beskrivs, och hur uppfattningar om meningsfulla 
relationer går isär bland anställda på PR-byråer.  

!
I denna delen av analysen framkom ett mönster av att indirekt försäljning används  snarare 
än direktförsäljning när det kommer till byråernas sociala medier. Gemensamma teman om 
vad en meningsfull relation handlade om var enligt informanterna tvåvägskommunikation 
och att båda parterna gynnas. 

!
!
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5.2.1 Tvåvägskommunikation 
Samtliga informanter menade på att tvåvägskommunikation var viktigt när det kom till 
meningsfulla relationer. Det bekräftar precis som Heide säger att kommunikatörer använder 
sig av sociala medier delvis för att för att skapa tvåvägskommunikation med organisationens 
olika publiker (Heide. 2012: 241). Ett flertal informanter ansåg dock att de behövde förbättra 
sig i området och att de behövde vara bättre på att skapa diskussion med målgruppen. 
Exempel på lyckad tvåvägskommunikation är enligt en informant att det handlade om att 
känna sig bekväm. Att både genom ett företagskonto och och på ett privat konto känna sig 
manad att dela och kommentera innehåll. Om informanten kände sig bekväm i att dela/
kommentera sitt företags inlägg både privat och genom ett företagskonto så tänkte 
informanten att de verkligen lyckats. En annan förklaring till tvåvägskommunikation var 
enligt en informant att det var viktigt att det inte bara var byrån som talade medan följarna 
lyssnade - utan att det handlade om båda vägarna. 

!
Dessa tankar kan med enkelhet förknippas med Bryan Solis (2010) idéer, då han menar att 
sociala medier ömsesidigt ska ge fördel åt företaget och kunden. Solis menar att detta görs 
genom att företag engagerar följarna i meningsfulla och förmånliga konversationer, och gör 
följarna till berättigade deltagare. Informanterna kan alltså precis som Solis mena att det är 
viktigt att sätta sig in i följarnas behov och samtidigt uppmuntra till konversation - vilket 
vidare kan leda till meningsfulla relationer. 

!
För att skapas fördel åt företag och kund kan Lena Leigerts tankar om 
tvåvägskommunikation användas. Leigert menar att sociala medier ger möjligheten att 
skapa en mötesplats för medarbetare och målgrupp (Leigert. 2013:48), sköts det på ett bra 
sätt kan varumärket stärkas genom att intressenter sprider det goda ryktet. En av 
informanterna beskrev att de likt Leigerts tankar ville skapa meningsfulla relationer med 
följarna genom att en samtalskultur skapas kring varumärket på sociala medier.   

!
!
5.2.2 Att båda parter gynnas 
Under den tidigare analysdelen om tvåvägskommunikation så nämndes Bryan Solis idéer om 
att ge ömsesidig fördel åt företag och kund. Ett vanligt förekommande tema med 
meningsfulla relationer handlar precis som Bryan Solis beskrev det, om att båda parterna på 
något sätt gynnas eller ges fördel. Vad följarna får ut av en meningsfull relation kunde enligt 
informanterna handla om information eller underhållning, medan det för byråer ofta 
handlade om att i framtiden få någon sorts affär. Med tanke på att de flesta av informanterna 
ansåg att följarna även ville få ut något av relationen med byrån på sociala medier tyder på 
att de kan tänkas hålla med om Heaths tankar kring intressenter som intressesökare 
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(2009:6). Det kan alltså anses viktigt att sätta sig in i målgruppen och förstå att de vill få ut 
något av en relation, vilket leder till vikten av att se till att dessa behov uppfylls. 

!
Ett mönster vi såg i informanternas svar var att dem beskrev att följare kunde gynnas genom 
att få information om när arbetsplatsen sökte ny personal, vilket var något som de trodde 
tilltalade en del av målgruppen tillika följarna. Att detta tema var något som flera 
informanter ansåg som viktigt på deras sociala medier går även hand i hand med Jari, 
Hannu och Helis forskningsresultat då rekrytering var en av de tre viktigaste områdena med 
sociala medier bland deras informanter (Jussila, Kärkkäinen och Aramo-Immonen. 2013 :
609). 

!
!
5.2.3 Kvalitet kontra kvantitet 
Flera av informanterna trodde att följare av byråerna genom en meningsfull relation 
förväntade sig få insyn i hur de arbetade - att helt enkelt få mer information om vilka som 
arbetade på byråerna. Detta kan gå ihop med det faktum att många av informanterna ansåg 
det som viktigt att våga vara personliga på sociala medier - vilket kan tyda på att byråerna 
försöker uppfylla följarnas eventuella förväntningar. 

!
Trots det så beskrev två av informanterna att de trodde följarna egentligen inte hade en 
jättehög förväntansnivå gällande aktiviteten på deras sociala medier. Dessa byråer 
uppdaterade inte sina sociala medier speciellt frekvent, vilket kan vara ett skäl till att de 
svarade som de gjorde. En av informanterna menade på att om följarna ville kontakta byrån 
eller hade frågor så skulle de hellre ringa eller mejla. Jari, Hannu och Heli kom i deras 
forskning fram till att B2B-företag som inte använde sociala medier så aktivt inte heller såg 
lika stor potential för dessa i framtiden i jämfört med företag som använde dessa oftare 
(Jussila, Kärkkäinen och Aramo-Immonen. 2013 :612). Att informanterna vars byråer inte 
hade så hög postningsfrekvens på sina sociala medier inte heller trodde att följarna hade så 
hög förväntan på deras inlägg kan tänkas ses som en likhet med Jari, Hannu och Helis 
forskningsresultat, men att det bland informanterna i denna studie istället handlar om 
följares tänkta förväntan på frekvens i förhållande till byråns postningsfrekvens. Här kan 
även en förbättringsåtgärd finnas, då Walther menade att den kritiska skillnaden mellan 
online och offline handlade om takten meddelanden sänds ut, och inte möjligheten 
(1992:19). För att skapa meningsfulla relationer kan det alltså tänkas viktigt att 
meddelanden skickas ut tillräckligt ofta så att inte målgruppen glömmer bort byrån på 
sociala medier. 

!
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I en meningsfull relation så ansåg många av informanterna att innehållets kvalitet var 
viktigare än en hög frekvens på inläggen, alltså att när innehåll väl publicerats så bör det 
hålla en viss kvalitetsnivå och symbolisera vad byråerna står för. Detta resonemang kan 
tänkas passa in väl med Ahrnell och Nicous idé om kvalitativ kommunikation (1996:22). 
Ahrnell och Nicou menade att personer knappt kommer ihåg vilka tidningsrubriker de tagit 
del av under gårdagen, vilket kan förklara informanternas åsikter kring vikten av att 
prioritera kvalitativt innehåll före frekvens. Att bomba ut inlägg som inte följarna kommer 
ihåg dagen efter kan tänkas vara onödigt arbete i jämfört med att uppdatera lite mer sällan 
men att se till att dessa inlägg finns kvar i följarnas medvetande under en längre tid. 
Självklart hade bästa scenariot varit att ha både kvalitativt innehåll och med en tillräckligt 
hög frekvens. 

!
!
5.2.4 Klyfta mellan målgrupp och företag 
Två personer menade att en meningsfull relation på sociala medier inte behövde innebära att 
man alltid höll med varandra. Innehåll kan alltså enligt dessa informanter vara emot en viss 
följares åsikter, men detta kan fortfarande i högsta grad ses som en väldigt meningsfull 
relation. 

!
En av dessa informanter förklarade att det egentligen inte fanns några nackdelar med sociala 
medier. Förklaringen till detta var att trots om det skulle uppkomma någon sorts kris så blir 
sociala medier en bra plats att få direktkontakt med de som vill ha svar. Om följare inte 
skulle hålla med om företaget i en viss fråga så kan alltså sociala medier vara ett verktyg som 
förebygger att meningsfulla relationer tar skada. 

!
I en meningsfull relation kan följare alltså direkt säga till när saker inte står rätt till, klyftan 
kan helt enkelt minska genom dialog. Dessa resonemang går väl ihop med Jenkins, Fords 
och Greens tankar kring varumärkesgemenskaper och preferenser. Dessa tre teoretiker 
menar att trots om publiken har gemensamma preferenser med företaget så kan publiken 
ändå skrika ut efter förändring om det behövs (2014:195).  Detta kan även ses som någon 
sorts symmetrisk maktbalans där företag innehar makt, men följarnas åsikter får inte 
motsätta sig företagets. Erving Goffman menar i sina teorier att om sändaren är mottaglig 
för feedback från publiken i form av vinklar och antydningar så kan sändaren rätta sig efter 
dem (2014:203). Detta gör att informantens förklaring om att kriser kan bli positiva i 
längden med hjälp av en dialog leder till vikten av att byrån måste ta sig tid till att lyssna på 
feedback som kommer. Genom att få reda på när företagets attityder och preferenser skiljer 
sig från målgruppen så kan företaget alltså få reda på det på sociala medier, vilket kan stärka 
eller upprätthålla meningsfulla relationer. 
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5.2.5 Indirekt försäljning 
Ett annat tema som dök upp när det kom till meningsfulla relationer var att byråerna kunde 
lyckas få till någon sorts indirekt försäljning. Tre av informanterna beskrev att de inte hade 
något mål för att få till försäljning med potentiella kunder via sociala medier medan de två 
andra informanterna förklarade att de hade det. En informant beskrev att de annonserade 
facebookinlägg för att synas i Stockholmsregionen mot målgruppen potentiella kunder, 
medan den andra informanten sa att de ibland informerade om tjänster byrån erbjuder. 
Informant 4, som förklarade att de på sociala medier informerade om tjänster byrån 
erbjuder, arbetade på en byrå som inte hade lika stort fokus på PR som de andra 
informanternas byråer. Detta är intressant då det kan tänkas finnas olikheter i hur byråer ser 
på försäljning på sociala medier beroende på vilken inriktning byrån har. 

!
Något som de flesta av informanterna ansåg var att det fanns någon sorts indirekt försäljning 
som kan gynna byråerna genom meningsfulla relationer på sociala medier. Exempel på detta 
är att flera av informanterna använde termer som “Top of mind” samt “Snöbollseffekt” när 
det kom till indirekt försäljning. Med detta menade informanterna att genom att följare 
gillade, kommenterade eller delade inlägg från byråerna så kunde detta synas till i deras 
nätverk av vänner och följare. I dessa nätverk kan alltså befintliga kunder finnas, vilket på 
något sätt kan leda till försäljning, eller i alla fall att byrån fanns i deras medvetande.  

!
Genom att finnas i kundernas medvetande och att de har en positiv bild av byrån på sociala 
medier kan affärer genereras. Resonemang som detta kan även förknippas med Tench och 
Yeomans tankar kring PR som långvariga relationer (2014:238) och Almqvist och Wilson, 
som menar att en långsiktig aktivitet inte är inriktad på omedelbar försäljningsökning 
(2000: 32). Informanter som inte aktivt söker en försäljningsökning, men inser att det kan 
handla om indirekt försäljning i framtiden kan alltså tänkas förstå att en relation fortfarande 
är viktig för försäljning, men att det handlar om att behålla en meningsfull relation 
långsiktigt för att detta ska uppnås. 

!
Vidare så bekräftar detta vad Ross Brennan och Robin Croft kom fram till i sin studie när de 
menade att B2B-företag såg sociala medier som ett fordon för mjuk marknadsföring genom 
relationer och varumärkesbyggande (2012:113), snarare än direkt försäljning. 

!
!
!
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6. Slutdiskussion  
I det avslutande kapitlet presenteras en slutdiskussion utifrån analysen. Likt det föregående 
kapitlet så är utgångspunkten i detta kapitel strategier på sociala medier samt meningsfulla 
relationer på sociala medier. Slutligen presenteras förslag på framtida forskning. 
!  !
6.1 Strategier på sociala medier 
Här diskuteras hur anställda på PR-byråer beskriver sina strategier och sitt arbete med att 
målgruppsanpassa för att uppnå meningsfulla relationer på sociala medier, samt hur de 
skiljer sig. 

!
I kommunikationsutbildningar lär sig studenter som vi vikten av att målgruppsanpassa, men 
intressant nog så svarade majoriteten av informanterna att de snarare kanalanpassade när 
det kom till byråernas egna kanaler. Ser verkligen byråernas målgrupper så olika ut mellan 
olika sociala medier, eller handlar det snarare om att det finns olika målgrupper på varje 
medium? När informanterna beskrev målgruppen så förklarades den ofta utifrån arbetsroll. 
Men handlar inte målgruppsarbetet om att förstå sig på målgruppen utifrån mer än 
arbetsroll, utan snarare om preferenser och intressen och att anpassa statusuppdateringar 
för att uppfylla målgruppens intressen och preferenser. Det kan göras genom att lära känna 
sin målgrupp på ett djupare plan.  !
Här kan ett viktigt arbete tänkas finnas för byråer, vilket flera informanter även erkände. Att 
lära känna målgruppen och förstå vad de tycker och tänker i olika frågor kan hjälpa byråer 
att träffa rätt när det kommer till tonalitet, vinkling och allmän substans på 
statusuppdateringar. Vidare kan detta även skapa en mer meningsfull relation på sociala 
medier i längden. !
Detta leder vidare till det faktum att informanterna inte riktigt ansåg att deras byrå skiljde 
sig från andra byråer på sociala medier. Om anställda på PR-byråer förstår vad målgruppen 
tycker om, och vidare varför byråns kunder valt just deras byrå som samarbetspartner så kan 
det tänkas finnas något som gör att de skiljer sig från mängden. Att förstå vad det är som gör 
byrån till en framgångsrik aktör utanför sociala medier kan tänkas hjälpa arbetet på deras 
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sociala medier. Genom att hitta kärnan i vad som gör byrån lyckad och föra över detta till 
deras material på sociala medier kan byråer tänkas skilja sig mer från mängden i framtiden 
och bygga mer meningsfulla relationer. !
En arbetsplats består av anställda och varje anställd bygger tillsammans den företagskultur 
som finns - alltså vad företaget faktiskt är. Dessa anställda kan hjälpa till att återspegla 
denna kultur och bygga meningsfulla relationer även på sociala medier. Informanterna var 
positiva till det faktum att anställda kunde använda sina privata konton för att skapa ett 
nätverk av arbetskontakter och att anställda kunde publicera eget material som hjälpte till 
att utveckla relationer för byråns del. Här kan en stor utvecklingspotential finnas. De flesta 
sociala medier som finns använder sig av hashtags, och det kan med enkelhet skapas en 
hashtag med företagsnamnet. Genom att uppmuntra anställda till att dela med sig av sin 
arbetsdag och företagets värderingar på privata konton genom att skriva #företagsnamn så 
kan en ny typ av publiceringsstrategi göras för byråer. Att hitta en balans mellan officiella 
företagskonton och anställdas privata konton kan vara något att titta närmre på i 
strategiarbetet för sociala medier. !
Att vara personlig var något alla byråer ansåg som viktigt när det kom till hur de ville 
uppfattas av målgruppen. Två informanter beskrev även att när de skulle använda Instagram 
i framtiden så skulle denna kanal vara ‘relationsskapande’ och ‘personlig’. Detta leder till en 
intressant diskussion då vikten av att vara personlig i en relationskontext tycktes vara viktigt. 
Ett sätt att utveckla arbetet på sociala medier för byråer kan alltså göras genom att utveckla 
strategier som gör att byrån uppfattas som en aktör som vågar vara personlig samtidigt som 
expertisen inte hämmas.  !
Sist men inte minst så är sociala medier inte en avskild del av världen - utan fysiska aspekter 
påverkar framgångsfaktorn på sociala medier. Sociala medier och fysisk synlighet går hand i 
hand och påverkar varandra. Att inkorporera nyhetsbrev, seminarier och sociala medier kan 
tänkas vara ett sätt att föra målgruppen närmre verksamheten för att skapa en meningsfull 
relation. Att visa på att företaget är en aktör som syns i många olika händelser, fysiskt och 
digitalt, kan tänkas hjälpa framgångsfaktorn på sociala medier. !!
6.2 Meningsfulla relationer på sociala medier 
Slutligen diskuteras hur anställda på PR-byråer beskriver  en meningsfull relation på sociala 
medier, samt hur uppfattningen skiljer sig. !
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Synen på en meningsfull relation på sociala medier skiljer sig, alla är överens om att det ska 
stärka relationer och en del vill även få ut indirekt försäljning utav den.  !
Att tvåvägskommunikation var något som ansågs som viktigt för en meningsfull relation är 
inget som överraskar. Att de flesta av våra informanter ansåg att de var dåliga på att skapa 
diskussion med sin målgrupp på sociala medier är däremot något som överraskar.  !
När det kommer till meningsfulla relationer så ansåg flera informanter att det handlade om 
att båda parterna skulle få ut något av relationen. Detta kan göra att en förväntansnivå 
uppstår, vilket leder till att den bör uppfyllas. Att följarna inte tros ha en hög förvantansnivå 
på aktiviteten av sociala medier är dock något som kan gynna byråerna vars aktivitet på 
sociala medier inte var så hög. Ahrnell och Nicou menar att kundens förväntningar på 
tjänsten inte får överskrida vad som kan uppfyllas, då upplever kunden dålig kvalitet 
(Ahrnell, Nicou. 1996: 22). Detta kan vara ett skäl till att en del byråer inte lägger så mycket 
tid och energi på sina sociala mediekanalers aktivitet. Ett annat sätt att se på det kan vara att 
byråer vars aktivitet inte är så hög har lett till att följarskaran inte har så hög förväntansnivå 
när det kommer till aktivitet på grund av att byrån har lagt ribban lågt. Sist men inte minst 
så kan det självklart handla om att följarna egentligen har en förväntansnivå men att 
informanterna inte vet om detta. Här ser vi en viktig del i byråers framtida arbete på sociala 
medier. Det kan helt enkelt vara viktigt för byråer att ta reda på vad följarna förväntar sig när 
det kommer till inläggs kvalitet och frekvens. Genom att få en djupare förståelse för vad 
målgruppen förväntar sig när det kommer till byråns arbete på sociala medier kan en 
meningsfull relation tänkas byggas lättare. Om målgruppen inte bryr sig så kanske tiden 
byråer lägger ner på sina sociala medier är helt i onödan. Om det istället handlar om att 
målgruppen förväntar sig mer så har byrån ett viktigt arbete framför sig - nämligen att 
utveckla strategierna för att skapa meningsfulla relationer på sociala medier. !
De anställdas tankar kring att båda parter ska få ut något av en meningsfull relation på 
sociala medier leder till vikten av att ha ett meningsfullt innehåll. Det är något som lägger 
upp för en framgångsrik aktivitet av byråernas kanaler på sociala medier. Att byråer förser 
sina följare med kunskapsberikande inlägg är ett smart sätt för att målgruppen ska få ut 
något av relationen på sociala medier. Att publicera personligt innehåll upplevs som ett 
enkelt men ändå bra sätt för att skapa förtroende hos målgruppen. !
Allt detta är viktiga delar som tillsammans skapar en meningsfull relation, men för att förstå 
vad som sagts så kan det beskrivas som en sorts utopi genom en digital gemenskap kring 
byråverksamheten. Ett annat sätt att beskriva denna utopi för meningsfulla relationer på 
sociala medier kan ses som ett konstant utbyte av kunskap mellan parter där byråer får input 
på förbättringsåtgärder och där en meningsfull relation byggs med samtliga av byråernas 
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målgrupper.  Detta sker genom att målgruppen ses som berättigade deltagare som får ut lika 
mycket av relationen som byrån får. !
Genom att diskussioner sker både genom uppmaningar och av fri vilja så kan byrån bygga 
relationer med nya följare som ser diskussionen genom vänner på deras sociala medier. 
Detta leder vidare till “snöbollseffekten” och “top of mind” som flera av informanterna 
nämnde som viktiga i en meningsfull relation. Att finnas i målgruppens medvetande och 
samtidigt få spridning till nya delar av målgruppen på sociala medier kan slutligen leda till 
försäljning.  !
!
!
6.3 Framtida forskning  
Ett vidare forskningsarbete som kan göras är att undersöka hur PR-byråers kunder beskriver 
en meningsfull relation på sociala medier. För att få ut ett intressant empiriskt material så 
skulle dessa kunder kunna vara anställda på marknadsavdelningar hos företag som 
samarbetar med PR-byråer.  Forskningsfrågorna kan likna de denna uppsats har, men 
fokuset kan istället ligga på hur anställda på marknadsavdelningar beskriver en meningsfull 
relation med deras PR-byrå på sociala medier. !
En synpunkt vi har kring analysen och resultatet var att informant 2 som kom från en byrå 
med mindre PR-fokus än de andra byråerna ibland på sociala medier informerade om de 
tjänster som byrån erbjuder. En intressant framtida forskning kan därför vara att undersöka 
hur byråer med olika sorters inriktningar använder sig av sina sociala medier. Detta skulle 
kunna vara en komparativ studie med syfte att få djupare förståelse kring hur byråer med 
olika inriktningar skiljer sig när det kommer till deras strategier för meningsskapande 
relationer på sociala medier. !!
!
!
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!
!

Bilagor  

!
INTERVJUGUIDE 

!
Inledning:  

- Förklara syftet med intervjun. 
- Antyda vad vi är intresserade av att få veta.  !

Anonymitetsskydd:  
- Klargöra huruvida informanten vill vara anonym. 
- Ingen annan än vi kommer att få lyssna på det inspelade materialet.  !

Bakgrund: 
i. Vad är din roll i organisationen?  !

Sociala medier 
i. Hur använder ni som företag er av sociala medier idag? 
ii. Kan du beskriva ert innehåll på sociala medier? 
iii. Kan du beskriva vilka som följer er byrå på sociala medier? 
- Hur aktiva är dom?  
- Hur ser denna relation ut? 

iv. Kan du beskriva er strategi för hur ni använder sociala medier? 
- Har ni någon manual eller riktlinjer för arbetet på sociala medier? 
- Hur används den när det kommer till relationsskapande? 
- Hur sticker ni ut ur mängden? 
- Hur drar ni nytta av er följarskara?  !

v. Hur ser en typisk process ut från att ni har en idé till att ni lagt ut ett inlägg på era 
sociala medier? !

vi. Kan du beskriva er byrås målgrupp på sociala medier? 

!48



- Med företag tänker du på företaget i stort eller personer på ett företag, 
målgruppsanpassar ni därefter?  

- Kan du beskriva hur ni målgruppsanpassar beroende på vilken målgrupp ni vill nå? !
vii. Vilka sociala medier använder ni er av för att nå ut till er målgrupp? 
- Prioriteras något av dessa medier? Skiljer sig er strategi beroende på medie? 
- Varför har ni valt just dom här sociala medierna? !

viii. Hur använder ni er av sociala medier för att bibehålla och bygga relationer med 
befintliga kunder? !

ix. Hur använder ni er av sociala medier för relationsskapande med potentiella kunder? !
x. Hur tror du att målgruppens uppfattning av er på sociala medier ser ut? !
xi. Hur ser du på vikten av att synas utanför sociala medier när det kommer till 

framgångsfaktorn för att lyckas där? !
xii. Kan du beskriva vikten för målgruppen att ni har meningsfullt innehåll och aktivitet 

på sociala medier? !!
Relationer  !

xiii. Yrkesmässigt, vad tänker du på när jag säger relationer på sociala medier? !
xiv. Hur ser relationen med er målgrupp ut på sociala medier?  
-  praktiskt, följer ni varandra, likear, kommenterar och delar ni varandras innehåll, 

hur ofta?  !
xv. Följer du eller dina kollegor på era privata konton er byrås målgrupp på sociala 

medier?  
- Hur aktivt och på vilket sätt? 
-  Följer ni även kundernas privata konton?  !!

Meningsfulla relationer  !
xvi. Vad är en meningsfull relation? 
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!
xvii. Hur ser du på en meningsfull relation på sociala medier?  !
xviii.Hur använder ni sociala medier för att bygga meningsfulla relationer? 
- Hur använder ni sociala medier för att bibehålla redan befintliga meningsfulla 

relationer? !
xix. Hur bör en meningsfull relation se ut när det kommer till sociala medier med era 

kunder(målgrupper)? - olika beroende på målgrupp? 
- Hur ser du på tvåvägskommunikation när det kommer till meningsfulla relationer 

med målgruppen på sociala medier? 
- Vad vill ni få ut med en meningsfull relation med målgruppen på sociala medier?  
- Vad tror du målgruppen vill få ut av en meningsfull relation med er på sociala 

medier? !
xx. Kan du beskriva vikten av att företag sinsemellan har meningsfulla relationer på 

sociala medier?  
- Finns det några nackdelar med att ni använder sociala medier? !!!

!
!
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!

Sammanfattning av intervjuerna med 
informanterna  
Nedan följer sammanfattningar av de intervjuerna som gjordes med informanterna för att få 
fram ta empiriska materialet.
!  

!
Strategi för sociala medier   
Här beskrivs vilka sociala medier organisationerna använder sig av, hur och varför de 
använder sig av dem samt hur de målgruppsanpassar och försöker skilja sig från mängden 
på sociala medier. !!
Informant 1 
Byrån har valt att använda sig av Facebook, Twitter och LinkedIn.  !
När informanten började på byrån så drog personen tillsammans med en PR-assistent igång 
ganska mycket arbete med de egna kanalerna på sociala medier. Även nyhetsbrev och hur 
arbetet med bloggen på hemsidan ska se ut är saker informanten jobbar med. När arbetet 
med sociala medier skulle dra igång så gjordes först en kartläggning där frågorna vad de vill, 
vilka kanaler de vill använda och varför samt vad blir målgruppen för kanalerna? De har 
gjort valet att Instagram får vänta lite då de vill vara säkra på att de befintliga sociala 
medierna fungerar bra innan de utökar till ytterligare kanaler. Byrån har ett rullande schema 
de följer, varje vecka har en person ansvar för att det kommer ut innehåll och de har bestämt 
ett visst antal inlägg som ska ut. Om byrån i framtiden skapar ett konto på Instagram så 
menar informanten att det ska användas som en relationsskapande kanal och likt Facebook 
så ska inläggen vara på ett personligt plan. !
Informanten menar på att innehållet som publiceras tar en del tid att producera men det är 
tid som måste läggas ner. Personen beskriver hur det är viktigt att det som publiceras är bra 
då det alltid ska reflektera vilka byrån är och det är viktigt att det visar att de har kompetens 
inom området då innehåll på sociala medier är en tjänst byrån erbjuder och säljer till 
kunder.  !
När inlägg publiceras försöker byrån vara medvetna om vad de lägger ut och de har valt att 
inte ta för mycket politisk ställning i sitt innehåll. Än så länge har byrån inte upplevt några 
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nackdelar med användning av sociala medier, men informanten ser ett potentiellt problem i 
att följarna inte håller med om vad som publiceras och dömer ut byrån efter det.  !
Byrån vill inte att deras innehåll på sociala medier ska bli reklam. De vill inte att deras följare 
gillar eller delar på grund av någon gilla-och delakampanj, de är istället väldigt angelägna 
om de som gillar och följer gör det för att de gillar byrån på riktigt. Följare ska vilja dela 
inlägg från byrån då de är intresserade, informanten menar att man delar ofta det man själv 
vill kunna bli förknippad med. !
När det kommer till framtiden på sociala medier så tror informanten att det finns mycket 
som fortfarande är outforskat, personen tror att det handlar om att nå kunder på ett sätt som 
inte verkar ”reklamigt”. En framtid i användningen av livevideo och rörligt material nämns 
även som områden med stor potential.  !!
Målgruppsanpassning 
För att ha lite koll på vilka som följer byrån på sociala medier samt är inne på deras hemsida 
använder sig byrån av ett marketing automation system. Med den bakgrunden beskriver 
informanten deras följare som befintliga kunder, personer som kanske vill jobba på byrån i 
framtiden samt mycket ungt folk och studenter, de har följare både inom B2B och B2C. Med 
hjälp av marketing automation systemet kan de även hålla koll på sociala medier genom att 
se statistik, följa och granska det dem gör. Informanten menar vidare att de har mycket 
följare från området byrån befinner sig i men även personer i Stockholm följer dem. För att 
få fler följare och kunder i Stockholm så annonserar byrån via Facebook där. !
Byrån har dokument med guidelines där de har beskriver sin målgrupp på sociala medier, 
informanten menar på att målgruppen är desamma som följer dem. Allt fler som jobbar på 
företag byrån vill attrahera som kunder söker sig till dem och då är det ofta någon som 
innehar en högre roll i organisationen, ofta marknadschef eller VD beroende på företagets 
storlek. Personen beskriver att det är i slutändan de som innehar den typen av roll de vill 
jobba med.  !
När det kommer till användandet av Twitter så lägger de mest ut content de har på andra 
ställen, medan Facebook är en kanal där de producerar mycket innehåll anpassat för just den 
kanalen. Informanten beskriver innehållet på Facebook som att det är i stort sätt uppdelat i 
två olika delar. Dels inlägg som är kunskapsledande, där byrån delar med sig av den expertis 
de har i olika områden inom PR-branschen. Den andra delen innehåll på Facebook är 
vardagliga inlägg som handlar om vad som händer på byrån och vilka som jobbar där, dessa 
inlägg är till för att ha en personlig kontakt till de som följer byrån och på ett annat sätt visa 
upp varumärket. Informanten menar att de använder Facebook som en lite mer 
relationsskapande kanal än LinkedIn, som de använder på ett mer affärsmannamässigt sätt 
där de tänker mycket utifrån kompetens.  !
Sen byrån började med sitt kommunikationsschema så har de fått höra att de producerar 
mycket innehåll och att det händer grejer, det är enligt informanten det första steget för 
lyckad kommunikation på sociala medier.  !!
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Urskiljningsstrategi  
För att synas och sticka ut i mängden på sociala medier är byrån inte vara rädda för att ta ut 
svängarna och sväva ut lite. De försöker inte bli så låsta i sitt innehåll och de är inte rädda för 
att dela med sig. Informanten menar att de är en seriös aktör i branschen men de kan ändå 
dela med sig av personligt innehåll i form av en fredagsfilm med en praktikant.  !!
Informant 2 
Företaget använder sig av Facebook och LinkedIn. Varför byrån har valt att använda dessa 
medier är främst på grund av den stora användarbasen. Vidare anser informanten att något 
positivt med Facebook och LinkedIn är att dessa inte kräver jättehög postningsfrekvens, 
samt att dessa är enkla och snabba medier. Personen anser också att de får viss spridning på 
inläggen - meddelanden går helt enkelt inte ut till döva öron. !
Det finns även en tanke att i framtiden börja använda Instagram. Detta medie skulle då 
innehålla behind the scenes-material för att dokumentera roliga händelser i konsulternas 
vardag. Informanten förklarar vidare att de ser sig lite som skomakarens barn. De vet att de 
skulle kunna använda dessa sociala medier bättre men i dagsläget finns det inte alltid tid till 
det.  !
Målgruppsanpassning  
På Facebook och LinkedIn dubbelpostas mycket som läggs upp. Målgruppsanpassning sker 
framförallt vid rekrytering. I arbetsbeskrivningen, som finns på deras sajt, kan tonaliteten 
anpassas en aning beroende på vilken person som företaget ser framför sig. Inte mycket 
målgruppsanpassning sker på posterna som görs på sociala medier. På LinkedIn är den lite 
mindre klämkäck och mer redogörande, medan den på Facebook är mer levande och 
personlig. Följarskaran på Facebook och LinkedIn består framförallt av studenter, gamla 
praktikanter, före detta anställda samt kunder som samarbetat med företaget under en 
längre tid. Informanten kallar det här ett minicummunity runt företaget. Twitter används för 
att framförallt nå en journalistisk målgrupp, vilket gör att texten kan tänkas bli mer 
redaktionell. !
Urskiljningsstrategi  
Enligt informanten sticker byrån ut genom att vara personliga på Facebook. Det handlar 
väldigt mycket om employer branding-tänk. Det är viktigt att personerna som följer byrån på 
Facebook ska uppfatta företaget som en härlig arbetsgivare och arbetsplats, och således en 
härlig samarbetspartner för befintliga eller kommande kunder.  !
Annars anser informanten att byrån är ganska lik många andra byråer på sociala medier 
eftersom innehållet handlar om att lyfta kampanjer och utmärkelser de är stolta över samt 
pratar rekrytering. !!
Informant 3  
Företaget använder sig av Instagram. Förklaringen till detta är att Instagram är personligt, 
det är bara en bild. Informanten beskriver även att det är lätt att få en inblick i vilka som 
utgör företaget och vad dessa gör. Det är helt enkelt ett tydligt fönster mot verkligheten 
förklarar personen.  !
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För att arbeta lyckat med Facebook behövs ett mer redaktionellt innehåll och ett lite 
tydligare content, vilket gör att företagets val föll på Instagram. En annan positiv aspekt med 
Instagram är att det är väldigt tacksamt.  !
Målgruppsanpassning  
Målgruppen företaget vill nå med sina sociala medier är lite olika. En del är press, bloggare, 
opinionsbildare och personer man vill knyta an och ha en relation med. Den andra är 
nuvarande kunder och potentiella. Med kunder vill företaget gärna att dessa även följer 
byrån på deras privata konton. När det kommer till följarskara på deras Instagram så är det 
till stor del samma som målgruppen de ser framför sig. Däremot nämner informanten att de 
flesta av deras följare är personer som de träffat fysiskt eller haft kontakt med på på någon 
annan plats än sociala medier. !
När det kommer till målgruppsanpassning så är det egentligen oftast samma när det 
kommer till hur innehållet ser ut. Innehållet kan dock självklart se lite olika beroende på vad 
man vill säga. !
Urskiljningsstrategi  
Informanten menar att de egentligen inte sticker ut ur mängden. Det finns självklart ett syfte 
med det, men skulle man göra det borde man ha någon väldigt tydlig content, eller en väldigt 
tydlig idé. Exempel på detta är enligt informanten om man arbetar med storytelling, eller om 
man jobbar med att endast visa upp en viss typ av saker. Detta kallar informanten 
formatcontent. Personen ser inte ett syfte med att nå personer som egentligen inte är 
intresserade av dem. Ett sätt de delvis sticker ut på är när de publicerar information om de 
arbeten de gjort. Detta görs dock inte genom berättartekniken. Informanten anser sig istället 
sticka ut genom det jobb de gör - att dessa arbeten är intressanta och skapar intresse. !!
Informant 4 
Företaget använder sig av Facebook, Instagram och LinkedIn. På en fråga om varför dessa 
sociala medier valts så svarade informanten att detta egentligen handlade om 
uteslutningsmetoden. Byrån placerade de olika medierna framför sig och frågade sig själva 
om respektive medie var en plats där deras målgrupp fanns och om detta var en plats där 
innehållet kunde riktas på sättet företaget ville. Om svaret var ja började de ta fram fler 
strategier till dessa, och om svaret blev nej plockades dessa bort. För LinkedIn har ingen 
strategi utarbetats än, men ett framtida fokus för detta medie bör enligt informanten vara 
policys och CSR, samt nätverkande som personen förklarar är det primära sättet 
allmänheten ser på LinkedIn.  !
Målgruppsanpassning  
Följarskaran byrån har på Instagram, som informanten anser sig ha bättre koll på, tycks vara 
många av deras kunder som de levererat lösningar till, eller kontinuerliga kunder som 
återkommer. En annan typ av följare tycks även vara liknande företag i omgivningen som vill 
lära känna vilka de är. Den största typen av följarkonton är företagskonton på Instagram. !
Informanten anser att denna följarskara är samma sak som deras målgrupp. Potentiella 
kunder anses som svåra att få kontakt med via Facebook eller Instagram, medan LinkedIn 
passade bättre för det här ändamålet. !
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Personen erkänner att de inte målgruppsanpassar så djupt beroende på vilken typ av 
målgrupp de vill nå, men målet är att göra det. Varje kanal kan dock ha en liten vridning på 
målgruppsanpassningar, medan innehållet kan vara ganska snarlikt. !
Informanten erkänner dock att det är ganska svårt för byrån att applicera de vanliga sociala 
medie-strategierna som många konsumentföretag använder då de ingår i b2b-branschen. !
Urskiljningsstrategi  
Informanten förklarar att det kan vara farligt att för tidigt etablera en strategi för hur man 
ska sticka ut. Det handlar snarare om att lägga ut saker i kanalerna som fokuserar på ett 
harmoniskt och konsekvent budskap samt känsla - och efter en tid hitta sin grej.  !!
Informant 5 
Företaget använder sig av Facebook. Detta görs enligt informanten för att byrån vill satsa 
ganska brett - och detta görs enkelt då Facebook är det största mediet.  !
Målgruppsanpassning  
Målgruppen ser informanten i stort sett som deras nuvarande följare, vilket är kunder, folk 
som jobbar hos kunderna och andra kontor. Med andra kontor menar personen kontor i 
andra delar av världen som ingår i deras koncern, d.v.s anställda på dessa kontor. 
Informanten förklarar vidare att de inte använder sociala medier som ett sätt att nå ut till en 
målgrupp på det sättet, vilket gör att de inte riktigt målgruppsanpassar mer än att innehållet 
ska spegla branschen de arbetar i. !
Urskiljningsstrategi  
Personen förklarar att de inte skiljer sig från andra konton. !!!
Relationer på sociala medier  
Här beskrivs informanternas syn på vad relationer på sociala medier är samt hur 
informanten använder sig av sociala medier för att bygga och stärka relationer. Här även 
beskrivs vilka andra aspekter som är viktiga för framgångsfaktorn på sociala medier.   !!
Informant 1 
Sociala medier för att bygga och stärka relationer 
Byrån ser på Facebook som en kanal för relationsmarknadsföring och jobbar aktivt med att 
få in nya följare från nya platser och områden. De gör detta bland annat genom att 
annonsering i andra städer än hemstaden. !
När det kommer till interaktionen på sociala medier så försöker informantens byrå ha 
riktlinjer. De har som mål uppmuntra alla kommentarer genom att interagera med dem, 
antingen genom att de ”gillar” den eller att de skriver något. !
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Relationsskapande är något som byrån försöker åstadkomma i alla sina olika kanaler på 
sociala medier samt genom deras blogginlägg som de publicerar och delar på de sociala 
medierna. De vill etablera relationer med sina läsare genom att dela med sig av den kunskap 
de besitter samt dela med sig av mycket personligt innehåll. !
Användningen av sociala medier för att bibehålla relationer med befintliga kunder är något 
byrån har tänkt ganska mycket på. En sak de gör för detta är att skriva white paper som de 
delar på sina sociala medier kanaler. White paper är en skrift som sammanfattar idéer eller 
ambitioner inom ett område, byrån skriver om de områden där de besitter expertis. Dessa 
white papers är tillsammans med deras blogginlägg en del av nyhetsbrev som byrån skickar 
ut.  !
Informanten beskriver att deras kunder ser vad byrån gör, personen menar att det är väldigt 
viktigt att byråns befintliga kunder upplever dem som proffsiga och att de har koll på vad 
som är nytt i branschen.  !
Många senior advisors på byrån har på sina privata konton även kontakt med målgrupp och 
potentiella kunders konton, detta på grund av sin långa erfarenhet i branschen. Byråns alla 
anställda försöker följa potentiella kunder men alla interagerar inte med deras konton. De 
följer dock sällan kunders privata konton då de känner att det finns en gräns där, undantaget 
om kunder har valt att följa byråns anställda först.  !
Byrån anställda har en klar idé om hur de vill porträtteras och försöker även på sina privata 
konton sända ut innehåll som stämmer överens med hur företaget vill uppfattas.  !
Utanföraspekter som påverkar sociala medier  
Informanten menar att många som börjar följa byrån på sociala medier är folk som har 
träffat dem i verkligheten innan. Eftersom byrån inte befinner sig i en jättestor stad så syns 
byrån mycket i det området, personen tror att det gör att fler söker sig till byråns kanaler på 
sociala medier.  !!
Informant 2 
Informanten anser att det är inspirerande med de byråer som jobbar bra med att både lyfta 
sin expertis och sin vardag för att bygga någon sorts löpande storytelling kring 
verksamheten. Personen anser att detta är en viktig sak att göra, om man mäktar med det, 
för att bygga en relation till kunden och få dem att känna att de arbetar med ett kollektiv av 
individer, och inte företagets affärsenhet. Det viktigaste i relationen till följarna är helt enkelt 
att våga vara personlig enligt informanten. 
 
Enligt personen är ett mycket bra medium för att bygga en personlig relation till publiken 
Instagram. Bra content för Instagram i företagssyfte är bilder som dokumenterar händelser 
från vardagen. Genom att göra detta kan företag bygga en mer personlig bild av 
verksamheten och de personer som arbetar där.  !
Sociala medier för att bygga och stärka relationer  
Personen anser att de betraktar sina sociala medier konton något felaktigt. I dag ser de sina 
konton mer som en distributionskanaler för nyheter, snarare än att faktiskt arbeta med att 
underhålla något sorts community runt verksamheten. Informanten menar att om företaget 
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hade haft ett mer uttalat mål, att de skulle satsa på sociala medier och bygga upp en närvaro 
där, så skulle det handla mycket om att föra en dialog med följarna och fråga om vad de 
tycker om olika saker.  !
Informanten menar på att det för byrån är en relativt liten målgrupp som det känns viktigt 
att ha en tydlig eller personlig relation med på sociala medier. För byrån handlar det helt 
enkelt om att hålla de personer byrån arbetar med, och känner, glada och nöjda. Lite bredare 
sett så anser personen att relationsskapande på sociala medier handlar om att arbeta 
målgruppsanpassat, att förstå att de personer som följer byrån har olika behov och intressen 
och att man skräddarsyr inlägg utefter detta. !
Informanten ser inte sin arbetsplats som en “jättebyrå”, vilket gör att personen anser att 
vikten av att arbeta målgruppsanpassat inte blir lika viktigt då de inte har ett enormt stall av 
olika sorters kunder. !
När det kommer till att bygga eller underhålla en relation med befintliga kunder så handlar 
det mycket om att inte ta åt sig all ära för projekt som genomförs. Informanten beskriver att 
när byrån genomfört en lyckad kampanj, och oavsett om byrån gjort i princip allt eller en 
mindre del, så taggar de organisationen de gjort kampanjen för och visar på att detta är 
något de gjort tillsammans.  !
Informanten tror även att kunder som byrån inte har lika lika många kreativa uppdrag för 
kan uppskatta att deras valda byrå gör högkvalitativa och kreativa kampanjer. Dessa 
personer kan alltså vara stolta och visa detta internt, vilket kan stärka relationen byrån har 
med dessa kunder trots att det inte är kampanjer gjorda för just den kunden. !
När det kommer till relationsskapande med potentiella kunder så är detta något som 
informanten anser kan utvecklas mer. Ett exempel på vad som skulle kunna göras är enligt 
personen att undersöka vilka som besöker deras sajt, och efter det rikta inlägg på LinkedIn/
Facebook mot dessa personer. Genom att göra detta vet företaget till större grad att de 
fångar ett faktiskt intresse. Detta är något informanten gärna vill arbeta mer med, men i dag 
beskriver personen att de ofta predikar för de redan övertygade och inte så mycket för att 
skapa nyförsäljning. !
Informanten tror att många på arbetsplatsen följer kunder med deras privata sociala medie-
konton. Inte alla, men i alla fall de kunder där det finns en kontinuerlig kontakt och där 
relationen känns nära.  !
Företaget är inte jätteaktiva med att publicera inlägg på deras sociala medier, men 
personalen brukar lägga upp aktiviteter som görs med arbetsplatsen på deras privata konton. 
Officiella och privata konton sammanvävt hjälper att bygga den gemensamma bilden av 
företaget man vill ha, enligt informanten.  !
Ett exempel informanten nämnde var på Instagram, där anställda med deras privata konton 
ofta använde hashtagen #”företagsnamn”, vilket ofta genererade kommentarer och likes från 
nuvarande och tidigare kunder samt nuvarande och tidigare anställda. Material som läggs 
upp kan exempelvis handla om en jullunch som företaget haft med personalen. !
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Utanföraspekter som påverkar sociala medier 
Informanten anser att det är viktigt att synas utanför sociala medier när det kommer till 
vikten av att faktiskt lyckas där. De som framförallt lyckas med sina sociala medier är 
organisationer som lyckas ha något sorts interagerat PR-tänk. Med detta menar personen att 
man kopplar ihop online med offline. Exempel på hur detta kan göras är att ha regelbundna 
frukostseminarier som det informeras om i sociala medier. Informanten tycks se att byråer 
som har nyhetsbrev och frukostseminarier som kopplas samman ofta jobbar mer aktivt med 
sina sociala medier. Personen menar att följarna då blir tipsade i sociala medier om ett 
evenemang, som de går på, och väl på plats skriver de upp sig för nyhetsbrevet vilket vidare 
leder till att de går på nästa evenemang. Allt detta skapar även en diskussion och aktivitet på 
sociala medier. Med detta finns det ofta även en tanke på att försöka skaffa nya kunder. !
Informanten anser att företaget har en ambition att göra detta till högre grad den dagen de 
har mer tid, och fundera på hur de ska arbeta mer effektivt med det. !
Vidare beskriver personen att det kan vara viktigt att synas i branschmedia. Informanten 
tror sig se att de som exempelvis skriver om förändringar i Facebooks algoritmer kan tänkas 
ha en större konvertering till följare på deras sociala medier. Det kan alltså vara positivt att 
tydligt etablera sig som en sådan aktör.  !
Andra exempel som kan bidra till framgång på sociala medier är att sitta i jurygrupper då det 
är ett sätt att generera synlighet. Att helt enkelt fånga den potentiella följaren i en tydlig 
kontext och sedan få folk att följa med på resan i sociala medier.  !
Allt detta är saker som informanten ser ett potentiellt arbete de kan utveckla, att vara mer 
aktiv i branschorganisationer så att de får fler juryuppdrag exempelvis. !!
Informant 3 
En relation på sociala medier innebär enligt informanten att man har en dialog, att det är 
tvåvägskommunikation. En person ska inte bara stå och prata medan de andra lyssnar. 
Relation handlar även om att bygga en relation enligt personen. En relation är även viktigt 
beroende på vilken målgrupp relationen skapas med. Om det handlar om press/bloggare så 
är det viktigt då de kanske hellre publicerar material för byråns kunder. Informanten 
avslutar genom att säga att en relation är en relation oavsett om den är fysisk eller digital. !
Sociala medier för att bygga och stärka relationer  
För att bygga eller bibehålla relationer med befintliga kunder så är det viktigt att engagera 
sig i deras material. Detta kan göras genom att likea och kommentera  
inlägg de publicerar. Helt enkelt att visa att byrån ser vad de gör och dela inlägg som byrån 
tror kunden kommer uppskatta. !
När det kommer till att bygga relationer med potentiella kunder så gör byrån inget aktivt 
direkt. Det handlar snarare om att de anställda på byrån pitchat en idé för en potentiell kund 
så vet företaget att de kan följa byrån på sociala medier för att få en bild av verksamheten 
och de anställda där. Informanten menar att de inte använder Instagram som en plats att få 
kontakt med potentiella kunder. !
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Personen tror att många på arbetsplatsen följer deras kunders privata konton. För 
informantens egen del så känns Facebook som ett bättre ställe att vara vän med kunder än 
på Instagram, då Facebook mer känns som ett kontaktnätverk än Instagram. Vidare 
förklarar informanten att Facebook är en plats som lämpar sig bättre för arbetsrelationer än 
Instagram - som snarare är en inspirationskälla. !
Personen säger att det är positivt om anställda på byrån berättar positivt om arbetsplatser i 
deras privata sociala medier. Exempel på positiva poster som kan lyfta arbetsplatsen är 
kampanjer de genomfört eller saker som hänt på kontoret. Slutligen menar informanten 
även att detta inte är något man kan kräva av personalen att göra. !
Utanföraspekter som påverkar sociala medier  
Informanten tror inte att läsare på exempelvis Resumé läser om byrån och direkt går in och 
följer dem på Instagram. Personen tror att det snarare framförallt handlar om anksikte till 
ansikte, att man träffar en person som har en relation till byrån från fysiska livet. Detta tror 
informanten är det viktigaste för att de faktiskt ska gå in och följa byrån på Instagram. !!
Informant 4  
Enligt informanten är en relation på sociala medier när konton uppmanar till engagemang, 
och där följare känner sig manade till att kommentera, gilla och dela inlägg. Vidare förklarar 
personen att det är viktigt att det inte blir ett slags corporate-skal kring kontot, utan att det 
blir mer individbaserad kommunikation.  !
Sociala medier för att bygga och stärka relationer  
För att bygga relationer med målgruppen på sociala medier är det viktigt att inte bara lägga 
upp eget material på sina konton, utan att även ta del av andras budskap genom att hålla sig 
uppdaterad i vad som läggs upp på andra konton i flödet. Informanten tror sig se att när 
personen med företagskontot kommenterar, gillar eller följer andra företags konton eller 
material så brukar dessa även kommentera, gilla eller följa tillbaka. Detta är helt enkelt ett 
enkelt sätt att skapa relationer på sociala medier. !
Informanten förklarar att de har riktlinjer för hur deras sociala medier ska användas för att 
skapa relationer med målgruppen. Dessa riktlinjer fokuserar lite extra på hur företaget vill 
uppfattas, alltså deras image. Byrån försöker att uppfattas lite mer seriösa och inte så vitsiga. 
De försöker att använda talspråk men samtidigt inte versaler, massa utropstecken, emojis 
och hashtags. Helt enkelt ett ganska lugnt och harmoniskt material med fokus på seriositet, 
samtidigt som det är personligt. !
För att bibehålla relationer med kunder så försöker byrån påminna följarna om att de finns. 
På Facebook kan man exempelvis informera om aktuella erbjudanden på nya skärmar de 
börjat leverera, men informanten erkänner att de faktiskt inte arbetar jättemycket med att 
informera om nya erbjudanden de erbjuder på sociala medier, utan då handlar det snarare 
om att arbeta med detta i nyhetsbrev och försöka komma ut i press.  !
När det kommer till att skapa relationer med potentiella kunder så hoppas informanten att 
byrån kan komma ut med en stark och tydlig bild av vilka de är på sociala medier så snabbt 
som möjligt, då detta anses som viktigt. Personen förklarar vidare att det i deras bransch 
finns många komplicerade facktermer, som kunder nödvändigtvis inte vet vad de betyder, 
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vilket leder till att vikten av att ha ett tydligt språk som målgruppen förstår. Viktigt är även 
att ha en kort fras på varje medie om vilka byrån är, vilket är något informanten arbetat med 
på senare tid.  !
En annan förhoppning med användningen av deras sociala medier är att det ska skapas 
någon sorts snöbollseffekt, det vill säga att följare ska gilla och kommentera deras material, 
vilket leder till att detta dyker upp i potentiella kunders vänskapskrets. Denna vänskapskrets 
kan helt enkelt bestå av potentiella kunder, vilket vidare kan leda till potentiellt nya kunder. !
Utanföraspekter som påverkar sociala medier  
För att lyckas på sociala medier så tror informanten att det är viktigt att även synas till på 
andra platser än just sociala medier. Personen förklarar att ett exempel på sätt att få fler 
följare är att informera nuvarande eller före detta kunder om att de finns på sociala medier. 
Detta är något som gjorts, vilket resulterat i en bra start när det kommer till följarbasen. 
Detta kan göras fysiskt när man träffas på möten. !!
Informant 5 
Enligt informanten handlar en relation på sociala medier mycket om 
tvåvägskommunikation. Med traditionella medier konsumeras nyheter, men det finns ingen 
direkt feedback på det man läser. Vidare förklarar personen att man på sociala medier på ett 
annat sätt kan ha den här tvåvägskommunikationen, helt enkelt att man kan interagera med 
mediet som sådant.  !
Sociala medier för att bygga och stärka relationer  
Sociala medier används inte idag för att bygga och stärka relationer för deras byrå enligt 
informanten. De används mer för att ha en närvaro så att följarna ska kunna ta del av viss 
information när det behövs. !
En relation kan även skapas genom personalens privata konton - vilket kan bygga en relation 
till kunder ytterligare för byråns del. Informanten förklarar att konsulter inte har en privat 
respektive professionell profil. Dessa går helt enkelt ihop.  !
Informanten följer både kollegor, vänner och potentiella respektive nuvarande kunder på 
både Facebook, Twitter och LinkedIn. Detta gäller även kunders privata konton, men detta 
kan delvis bero på hur relationen ser ut. !
Utanföraspekter som påverkar sociala medier  
Det handlar inte bara om att synas på sociala medier, utan det är även viktigt att synas på 
andra ställen för att lyckas och få fler följare på de sociala medierna. Att i andra 
sammanhang, fysiskt eller i webbtidningar, exempelvis puffa för facebooksidan kan alltså 
vara en strategi för att få fler följare där enligt informanten. !!!
Meningsfulla relationer  
Här beskrivs hur informanten ser på meningsfulla relationer och vad byrån samt vad de tror 
målgruppen vill få ut av en sådan.  
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Informant 1 
I mycket att det arbetet byrån gör så tänker dem utifrån relationer. Informanten menar på 
att byrån är noga med att inte gå över till reklamhållet utan de vill förtjäna de relationer de 
har, relationerna byrån har vill de få på grund av att de har gjort något bra.  !
Informanten menar att meningsfulla relationer är när man får någon slags utbyte av 
varandra. På sociala medier innebär det att byråns följareskara följer byrån för att de delar 
med sig av något flöjlarna får ut något av. Tillbaka i utbyte menar personen att de får en 
större följarskrets som kan ta del och sprida vidare deras innehåll.   !
Personen tycker att det är högst väsentligt att ha tvåvägskommunikation med målgruppen 
på sociala medier. Byrån vill undvika monologer och informanten menar att relationer på 
sociala medier handlar om att tillsammans bygga något meningsfullt.  !!
Informant 2  
En meningsfull relation är enligt informanten något som präglas av någon sorts tilltro och 
ärlighet till varandra. Att man som konsult går från leverantör till att vara en partner/
rådgivare; att man kan ha en relation där kunden kan ventilera sina utmaningar och rädslor. !
Vidare anser personen att tillgänglighet är viktigt, att kunden inte ska vara rädd för att höra 
av sig eller ta kontakt om det är något personen funderar på. Kunden ska helst se att vi är en 
förlängd kollega - även fast man egentligen är en konsult som jobbar på uppdrag av 
personen.  !
En meningsfull relation på sociala medier, så som företaget använder dessa idag, är att 
kunna utnyttja styrkan i de som följer dem. Detta kan handla om att följarna hjälper 
företaget när de söker personal genom att tipsa om bra kandidater. Ett annat exempel kan 
vara att en följare förespråkar företaget i något sammanhang, vilket gör att en potentiellt ny 
kund kan bli intresserad av att arbeta med företaget. !
“Top of mind” var även något som informanten nämnde som positivt med en meningsfull 
relation på sociala medier, vilket personen menar med att om de har en meningsfull relation 
så är chansen större att potentiella kunder eller övriga personer har företaget i åtanke när de 
ska tipsa om eller anlita en byrå. !
Det bästa för att skapa en meningsfull relation med följarna vore enligt informanten om en 
sorts samtalskultur skapades kring varumärket på sociala medier. Att företaget genom dess 
konton uppmuntrar till någon sorts feedback. Exempel på detta är om en person skulle 
kommentera ett inlägg och fråga “vad kul, kan jag få mer information om det här?”.  !
Idag arbetar inte företaget med att uppmuntra till interaktion mer än vid rekrytering. Vid 
dessa tillfällen kan de exempelvis skriva “dela gärna denna post med någon som du tror 
skulle passa för jobbet”.  !
När det kommer till employer branding eller rekrytering så bör en meningsfull relation vara 
personlig och att man vågar lyfta fram individer i företaget enligt informanten. Med kunder 
bör den snarare präglas av professionalism, helt enkelt att det som postas ska befästa eller 
öka förtroendet för företaget.  

!61



!
Förtroendefrågan är en aning mindre viktig när det kommer till rekrytering, där personkemi 
är viktigare än att personen exempelvis ska ha kännedom om specifika kundsegment 
företaget arbetar med. !
Informanten sammanfattar meningsfulla relationer från deras perspektiv genom att säga att 
den mot kunder bör befästa eller öka förtroendet, medan den mot övriga målgrupper bör 
vara mer personlig. !
Som det ser ut idag så tror inte personen att deras följare på sociala medier har någon direkt 
förväntansnivå på deras kommunikation i sociala medier. Eftersom företaget inte haft en så 
hög uppdateringsfrekvens så tror inte informanten att det finns någon som sitter på nålar 
och väntar på nästa inlägg som dyker upp. Snarare tror personen att om följarna undrar 
något istället mailar eller ringer någon anställd på byrån.  !
Andra, som är intresserade av företaget som en framtida arbetsplats, vill bli inspirerade och 
veta när byrån vill anställa ny personal. Eftersom det är relativt många som vill söka sig till 
arbetsplatsen så tror helt enkelt informanten att dessa följare vill vara med i loopen i dessa 
frågor. !!
Informant 3 
Enligt informanten är en meningsfull relation, rent generellt, en relation som betyder något 
för båda parter. Om en person anser sig ha en meningsfull relation men den andre personen 
tycker annorlunda så är det inte en meningsfull relation. Vidare förklarar informanten att 
det är något som båda får ut något av. En meningsfull relation kan även finnas i olika syften, 
så som informativt eller underhållning. !
Informanten anser att en meningsfull relation på sociala medier är viktigt att ha, då press 
och bloggare kanske till större grad kan tänka sig att lyfta material från deras 
pressmeddelanden exempelvis. Vidare är det viktigt då en meningsfull relation kan göra att 
nuvarande och potentiella kunder kan tycka byrån gör ett bra jobb, och att företaget är en 
härlig och sund arbetsplats. Byrån vill helt enkelt att kunder ska vara stolta att arbeta med 
dem. !
Följarna kan tänkas vilja bli uppdaterade om de nyheter byrån publicerar på Instagram, som 
exempelvis de olika varumärkena byrån arbetar med eller kampanjer som genomförts. 
Personer som är intresserade av att arbeta på byrån kan tänkas vara intresserade av 
uppdateringar om arbetsplatsen som exempelvis inlägg om rekrytering eller behind the 
scenes material.  !
Informanten tror även att press vill få ut något annat än nuvarande kunder när det kommer 
till relationen. En del personer följer bara för att behålla den goda relationen, de tycker att 
det är lite kul att se vad som händer och de anser det som viktigt att visa att de är aktiva med 
sitt följande. Bloggare vill även vara först med information i vissa fall, vilket kan handla om 
att få inbjudningar till evenemang.  !
När det kommer till vad målgrupperna tycks vilja få ut av en meningsfull relation med byrån 
så tror informanten helt enkelt att det finns olika viljor beroende på målgrupp. !
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Informant 4  
En meningsfull relation uppstår när företaget skalas bort en aning och det blir mer 
vänskapligt. Det behöver inte betyda att man har internskämt eller ringer varandra på 
helgerna, men man ska kunna prata med varandra som om det skulle vara en bekant, enligt 
informanten.  !
På sociala medier handlar en meningsfull relation om att man ska kunna känna sig bekväm, 
både genom ett företagskonto och ett privatkonto kunna dela innehållet och interagera. En 
meningsfull relation har verkligen lyckats om man känner att det här innehållet kan passa 
både de som följer mitt företag och de som följer mig, och att följaren känner detsamma.  !
Informanten förklarar även att byrån och kunders privata konton interagerar genom 
gillningar och kommentarer, men detta handlar framförallt om relationen är meningsfull 
eller inte. !
Byrån förväntar sig inte att en meningsfull relation ska generera så mycket nya affärer, men 
att kunder som har beställt saker av byrån tidigare ska känna att de gärna vill komma 
tillbaka, och att de känner sig bekväma i att göra det. Det handlar alltså inte bara om att de 
gjorde ett bra jobb, utan även om att de genom en meningsfull relation på sociala medier är 
top of mind. Vidare skapar detta även en positiv bild av vilka de är, och inte bara vad de 
levererar. !
När det kommer till vad målgruppen kan tänkas vilja få ut av en meningsfull relation med 
byrån på sociala medier så har informanten en teori. Denna teori innehåller tre kategorier; 
kundnytta, underhållning och försäljning. Byrån vill helt enkelt att följarna ska få kundnytta 
och underhållning genom att följa företaget, vilket vidare leder till potentiell försäljning. Det 
handlar alltså om att ge och ta enligt informanten. !!
Informant 5 
Enligt personen är en meningsfull relation i princip samma sak som en relation, enda 
skillnaden är att en meningsfull relation gynnar båda parterna mer. Vidare förklarar 
informanten att man inte behöver vara lika selektiv på sociala medier som man är i verkliga 
livet när det kommer till relationen. Personer kan fortfarande ha en meningsfull relation 
trots att de inte håller med varandra om allt. Den är fortfarande meningsfull helt enkelt. 
Enligt informanten bör en meningsfull relation för byrån innebära att de frekvent 
uppdaterar sidorna med saker de gör och när de syns i olika sammanhang. Detta tror 
personen kan leda till att de skapar en bättre relation med dess följare. I dag vill dock inte 
byrån få ut så mycket med en relation enligt informanten. Personen förklarar att de på sikt 
borde vilja få fler kunder att jobba tillsammans med byrån genom en meningsfull relation på 
sociala medier. Detta skulle kunna ske genom att någon ser en vän som följer företaget på 
sociala medier, eller att någon kommenterat ett inlägg som företaget gjort. Detta tror 
informanten på sikt skulle kunna utveckla affärsverksamheten. !
Informanten tror inte att målgruppen i dag har någon riktig förväntning på frekvensen eller 
kvaliteten då byrån inte prioriterat det här riktigt. Men troligtvis följer målgruppen byrån på 
sociala medier för att få en inblick i hur kontoret jobbar och hur det fungerar där. 
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